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Wist je: 

dat badminton onge-
veer even zwaar is al 
waterpolo en bok-

sen?  

MINI DIGI SHUTTLE 

Het is weer bijna zover, het nieuwe badminton seizoen komt er aan. Nog deze 
maand, 31 augustus staan de banen weer klaar in De Phoenix. En het word een ex-
tra mooi jaar, namelijk een jubileumjaar, in april bestaan we 40 jaar. Toch een mijl-
paal om even bij stil te staan. Er is al een jubileum commissie, dus reken op een 
leuke dag en houdt zaterdag 21 april vrij in de agenda. Geen excuus meer dat je het 
nog niet wist. 

Ook is er een extra speelavond bij gekomen, een beetje uit nood geboren. We heb-
ben dit nieuwe seizoen 3 senioren teams en die kunnen we niet alle 3 op de don-
derdagavond in de zaal hebben. Dan zou er te weinig speelruimte voor de recrean-
ten zijn. Na veel overleg is er op maandagavond ruimte gevonden. 3 Banen zijn dan 
beschikbaar. Hier kunnen de competitie wedstrijden gespeeld worden en als er 
slechts 1 team thuis speelt of geen een dan is er ruimte voor de recreanten en de 
oudere jeugd om extra te spelen. We gaan dit van september tot en met januari 
testen en zullen evalueren of dit bevalt en onder welke condities dit eventueel 
voortgezet kan worden. Kijk voor alle speeltijden in deze digi shuttle uitgave en op 
de website. 

3 Senioren teams en wederom 2 jeugdteams en daarnaast mogelijk nog 2 opstap 
teams gaan ons in de competitie vertegenwoordigen. Ook hopen we voor de recre-
anten weer vriendschappelijke wedstrijden te kunnen organiseren. 

Ik heb het nog niet gezien, maar als de geruchten waar zijn, ligt er een prachtige 
nieuwe vloer in de sportzaal. Heel nieuwsgierig hoe die er uit ziet en onze lijnen 
goed zichtbaar of dat we aan nieuwe kleuren moeten wennen. 

Alles te samen een jaar om naar uit te zien. Ik wens iedereen een sportief en leuk 
badminton seizoen toe met leuke wedstrijden en ook naast de baan veel gezellig-
heid. 

Met sportieve groeten, 

Joop Reurings 
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Training seizoen 2017-2018 

 

1e training serie start donderdag 21 september 

Hallo badmintonners,  

Een nieuw seizoen in een 'nieuwe' zaal! De vloer schijnt nieuw te zijn, ik ben heel benieuwd.  

Zoals onze voorzitter schrijft op de website, 31 augustus is het de eerste Veenshuttle speelavond, ech-

ter gaan we dan nog niet van start met de training.   

N.l. ondanks dat bijna iedereen al op vakantie is geweest, Ellie en ik nog niet en gaan we dat de eerste 

twee weken van september alsnog doen.   

Jullie hebben dus 3 speelavonden om in te spelen ;-)  

21 september wil ik dan beginnen met de 10 trainingen die iedere donderdagavond gegeven worden 

voor 3 groepen; 

’beginners’         20.30-21.00uur        

Bedoeld voor onze nieuwe leden die nog niet eerder hebben meegedaan aan mijn trainingen. Deze 

groep krijgt deze periode de introductie van alle slagen en loop technieken. Ook gaan we al aandacht 

geven aan de basis opstellingen bij het dubbelspel. 

'rollers’          21.00-21.30uur  

Onze rolstoel-badmintonners. Deze groep krijgt aandacht in de opslag en de verschillende slagen maar 

vooral aandacht voor de rolstoel-rijtechniek.  

'gevorderden'         21.30-22.00uur  

Zij die al training van mij hebben gehad en in mijn ogen dus nu gevorderd zijn ;-)  

Herhalen en verbeteren van alle slagen en looptechniek.  

Eind november of begin december sluiten we de training periode gebruikelijk af met een mini toernooitje 

waarna we aansluitend in de sportkantine 'De Wave’ het inschrijfgeld verbrassen aan drankjes en hap-

jes. Voor de 10 trainingen vraag ik €10,=  
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Donderdagochtend spelers gaan 31 augustus fietsen 

31 augustus een fietstocht georganiseerd. Voor velen al een bekende leuke dag. 

Zijn er nog mensen die zie op willen geven dan kan dit nog bij jeugdcommssie@veenshuttle.nl (rina ender-
man).  

We beginnen om 9.30 uur bij de Phoenix en zal tot plus minus 15.00uur duren.  

De afstand zal niet meer dan 35 km bedragen. Onderweg wordt gezellig koffie gedronken en geluncht. We 
hopen natuurlijk op mooi weer.  

Voor de niet fietsers of degenen die 's middag andere verplichtingen hebben is er gewoon badminton. 

Voor iedereen wat wils dus. 
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Clubkampioenschap dubbels 2017  

 

Op 8 en 15 juni 2017 zijn de clubkampioenschappen dubbels gespeeld. Er waren 6 dames- en 10 herenteams, waar-
van de heren in 2 poules verdeeld zijn. 
 
Ondanks de hoge temperaturen, zijn er leuke wedstrijdjes gespeeld in verrassende combinaties. Ineke alle dank 
daarvoor. 
 
De stand bij de dames: 
1ste: Anja/Danny/Sabrina 
2de: gedeelde plaats: Adelheid/Ineke en Barbara/Isabelle 
3de: Annelies/Cynthia 
4de: Maaike/Ellen 
5de: Marja/Wilma. 
 
Bij de heren 1 poule: 
1ste: Pieter/Ruud 
2de: Tristan/Joop 
3de: gedeelde plaats: Menno/Timothy/Johan en Frans/Han 
4de: gedeelde plaats: Jan/Oscar en Hans/Nos/Ron 
 
Bij de heren poule2: 
1ste: Eric/Nico 
2de: Rene/Erik/Rutger 
3de: Ruud/Robert 
4de: Peter/Hanno. 
 
De finale voor clubkampioen singles 2017 is gewonnen door Tristan. Hij was die dag sterker dan Menno. Van harte 
gefeliciteerd. 
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HOERA 

Jazeker, de vakantie is voorbij. We gaan weer badminton spelen. 

De eerste speelavond is donderdag 31 augustus en voorlopig hebben we dezelfde 

trainingstijden als voor de vakantie. 

De eerste avond is voor iedereen weer een oefenavond en de trainingen beginnen weer 

op donderdag 7 september onder leiding van onze jeugdtrainer Roy Rademaker. 

 

Controleer ook even je materiaal : is mijn  racket nog goed ; zijn mijn sportschoenen nog 

de goeie maat, heb ik een flesje water ? 

Pas ook nog even je clubshirt. Als die te klein is geworden kunnen we die ruilen voor een grotere maat. 

Ik hoop jullie allemaal weer te zien, regen of geen regen, op donderdag 31 augustus ! 

Met sportieve groeten, Rina Enderman 

 

P.S. Als je niet komt krijg ik graag een berichtje, of via een mailtje of via een telefoontje. 

jeugdcommissie@veenshuttle.nl 

06 – 23 32 75 37 

Het nieuwe seizoen, inspectie voor de jeugd 

mailto:jeugdcommissie@veenshuttle.nl
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Mix Recreanten Team Toernooi 2017  
Op zondag 15 oktober 2017 vindt het 8e Mixed Recreanten Team Toernooi (MRTT) van Badminton Nederland plaats 
in Almere. Dit toernooi wordt georganiseerd voor de "recreatieve" spelers van Badminton Nederland en gastspelers. 
Het is een toernooi waarin recreatief badminton en plezier maken centraal staat. Het wordt gelijktijdig georganiseerd 
met de Yonex Dutch Open, waardoor er een unieke mogelijkheid wordt geboden om topbadminton in hetzelfde 
complex te bekijken. De combinatie van veel zelf spelen en wedstrijden op topniveau op de halve finaledag bekijken, 

maakt deze dag tot een feest voor de deelnemende spelers. 

Het MRTT is net als de andere recreatieve toernooien (ARTT en LRTT) gebaseerd op een mix van veel recreatief spelen 
in een gezellige omgeving. Veel spelen betekent dan ook dat u nooit uitgeschakeld wordt. Op het MRTT betekent dit 

dat u middels het roulatiesysteem de hele dag met wisselende partners uit uw team verschillende gemengddubbel 

partijen speelt. 

Het toernooi is bedoeld voor recreatieve badmintonspelers, niet voor hogere competitiespelers. Als richtlijn stellen wij 
dat spelers mee kunnen doen als zij recreanten zijn of in de lagere regionale competitieklassen spelen. Wij hanteren 

echter geen strikte regels over wie er wel en niet mee mogen doen. Voor hogere competitiespelers is het toernooi 
simpelweg niet leuk. Badmintonners die geen lid zijn van Badminton Nederland zijn ook welkom, zij het tegen een 

kleine extra bijdrage waarmee men automatisch lid wordt tot en met eind 2018. 

Nogmaals, bijzonder aan het MRTT is dat de deelnemers die zondag toegang krijgen tot de 69e Yonex Dutch Open. 

De zondag is de dag waarop de finales gespeeld worden. Om tijdens de toernooiuren ook een kijkje te kunnen ne-
men, worden in het speelschema meerdere pauzes ingepland. Al met al een geweldige kans om lekker te spelen en 

topbadminton te zien. 

Meedoen? Zorg dan dat u er snel bij bent en het inschrijfformulier (of download het Word-bestand) zo snel mogelijk 

invult, want zoals altijd is er plek voor velen, maar loopt het altijd toch weer snel vol. 

 

Er zijn al een aantal deelnemers ingeschreven, maar wij hebben nog plaats. 

Lijkt het je leuk, mail dan voor inschrijving naar  wedstrijdcommisie@Veenshuttle.nl  

 

 

http://www.dutchopen.nl
http://www.alphensertt.nl
http://www.lrtt.nl
http://mrtt.nl/?page=inschrijven
http://mrtt.nl/_bestanden/inschrijfformulier2017.docx
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 Een badmintontoernooi voor alle soorten en leeftijden van recreantenspelers die houden van een gezellig en bo-
venal sportief potje badminton! 
 
Wedstrijdvormen: mannendubbel, vrouwendubbel en gemengd dubbel. Zie de bijgevoegde flyer voor alle info over 
de speelsterkten! 

 

Wanneer? Zaterdag 25 november 2017 

van 9.00 uur tot 17.00 uur 

 
Waar? Sporthal Kralingen: Slaak 15, 3061 CR Rotterdam, 010 – 4142290 
 
Hoe? Via e-mailadres: bcasterix.recreantentoernooi@gmail.com óf Inschrijven via: www.toernooi.nl > kies badminton, 
zoek Asterix 
 

Kosten? Eén onderdeel: € 8,50 p.p. inclusief een consumptiebon. Twee onderdelen: € 14,00 p.p. inclusief twee con-

sumptiebonnen. 
 
Via de gratis toernooiloterij kun je leuke badmintonartikelen winnen!  
 
We hopen op veel enthousiaste deelnemers en zien jullie graag op 26 november . 
 
De recreantentoernooicommissie, 

Alisha, Vanja, Michel, René en Roy 

 

 

25 november BC Asterix Badmintontoernooi 



MINI DIGI SHUTTLE 

 

Jaargang 38     Seizoen 2016-2017      Nummer 2-2017   

De Vereniging is opgericht op 18 april 1978 als badminton vereniging Mijdrecht, BVM  

Voorzitter:   

  

Joop Reuring  Tel. 0297-283665   Voorziter@veenshuttle.nl  

  

 

Secretaris:   

  

Pieter Terpstra Tel. 0297-591182    info@veenshuttle.nl  

Penningmeester:   

  

Oscar Grootegoed 0297-272099 

penningmeester@veenshuttle.nl  

Ledenadministratie: I 

Ineke Stam   

AC Verhoefweg 2a  

3641PC  MIJDRECHT   

Tel. 06-12814236  

ledenadministratie@veenshuttle.nl  

Recreanten commissie:  

Voorzitter:  Marja van Roon 0297-274403 recrean-

ten@veenshuttle.nl  

Leden: Nos Reyhani 

Trainer: Ron Sabbé  

trainer@veenshuttle.nl 

Wedstrijd commissie 

Voorzitter: Maaike de Vries 06-20032692   

wedstrijdcommisie@Veenshuttle.nl  

Trainer: Ron Sabbé   

trainer@veenshuttle.nl 

Jeugd commissie:  

Voorzitter: Rina Enderman 0297-285350  

jeugdcommissie@veenshuttle.nl  

Leden: Eric v.d. Burgh en Erik de Groot  

jeugd trainer Roy Rademaker  

jeugdtrainer@veenshuttle.nl  

PR—Communicatie:  

 

Hans Bouman 06-51452106  

pr@veenshuttle.nl  

Webmaster:  

  

Jan Smit           

webmaster@Veenshuttle.nl  

Redactie:  

  

Oscar Grootegoed 0297-272099  

redactie@veenshuttle.nl  

Colofon 

mailto:jeugdtrainer@veenshuttle.nl
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Sponsoren Veenshuttle 

Elektrotechnisch installatie bedrijf    

  REURINGS 

Expert Mijdrecht 


