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In dit nummer: 

Wist je: 

Dat je 0,23 seconden 

hebt om te reageren? 

dit bij tennis 0,35 se-

conden is?  

MINI DIGI SHUTTLE 

Beste badmintonners,  
 
Op zaterdag 16 december a.s. wordt het Alphense Recreanten Team Toer-
nooi gehouden.  
Dit toernooi is bedoeld voor recreatieve spelers en competitiespelers tot en 
met de 4e klasse.  
Op dit toernooi worden zowel dubbel als mix partijen gespeeld.  
 
Per team van 4 tot 8 spelers zijn de inschrijfkosten 42,50.  
  
Lijkt het jou ook leuk om mee te doen? Meld je dan nu aan door een mail te 
sturen naar wedstrijdcommissie@veenshuttle.nl 
 

Alphense Recreanten Team Toernooi 16 decem-
ber 2017 
Vrijdag 15 september, 16:48 uur 

Voor de 4de keer vindt het Alphense Recreanten Team Toernooi (ARTT) plaats in 

samenwerking met de Badmintonclub Limes, voorheen Flair, in Alphen a/d Rijn. 
Evenals vorig jaar is ervoor gekozen om het toernooi op de zaterdag voor de Kerst te 

organiseren. 

Voor degenen, die dit toernooi (nog) niet kennen, volgt hier nog een korte uitleg. 

De spelvormen zijn Mixed dubbel en Gemengd dubbel. 

Het aantal deelnemers per team kan variëren van 4 tot 8 spelers met minimaal twee 
dames en twee heren. Ondanks een verschillend aantal deelnemers per team speelt 
iedere speler toch evenveel wedstrijden, waardoor het een ultieme uitdaging wordt 

voor de veelspelers! 

Verder staat dit toernooi in het teken van de jaarwisseling en kunnen er oliebollen 

genuttigd  worden. 

Uiterlijke inschrijving is 1 december 
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MINI DIGI SHUTTLE 

Opstartcompetitie Veenshuttle 

 

Zondag 12 november was de 2e wedstrijd voor de opstapcompetitie. Beide teams kwamen in actie te-

gen Badmintonvereniging Amsterdam (BVA). Nadat we uiteindelijk de juiste sporthal gevonden hadden 

in de pijp gingen ze meteen van start. 

Het 1e opstapteam bestaande uit: Jasmijn, Stella, Ivar en Daan hadden het lastig. Ze speelde tegen wat 

meer ervaren spelers maar lieten zich niet kennen. Het waren spannende partijen, van de 6 wedstrijden 

waren er drie die in 3 sets beslist moesten worden. En de set van Jasmijn eindigde zelfs met een stand 

van 26- 24 voor Amsterdam. Superknap gedaan en goed vol gehouden! 

Uiteindelijk won de BVA met een eindstand van 5-1 

Het 2e opstapteam bestaande uit Aiden, Daan, Lorenzo en Rianne hadden een team tegenover zich met 

een paar nieuwe spelers die voor het eerst een wedstrijd speelde. Extra spannend dus. 

Ook hier waren mooie partijen te zien, beide teams gaven niet zomaar op en gingen echt voor de winst. 

Ook hier waren 2 wedstrijden die met een derde set beslist moesten worden. 

Hier was de overwinning voor Veenshuttle met een eindstand van 6-2 

Super goed gedaan Allemaal!! 
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Donderdagochtend lekkernijen 

Donderdag ochtend groep vermaakt zich wel 

 

Dat er donderdag 's ochtends lekker gebadmintond wordt wisten we al. Af en toe lekker fanatiek, maar 
ook heerlijk samen spelen. Bij dit alles is het ook nog eens goed voor lijf en leden. 

Maar het is ook een goed moment om te socializen. Bijpraten over alle belangrijke zaken in de wereld 
maar ook niemandalletjes. En tenslotte, ook de inwendige mens moet niet vergeten worden. Dat is ge-
woonlijk met een bakkie koffie of thee of iets dergelijks. Maar, zeer regelmatig worden we voorzien van de 
meest uiteenlopende lekkernijen. En dat laten de meesten zich goed smaken. Raad eens wie hier jarig 
was! 

Voor het geval er commentaar komt op al dit goeds, daarna wordt er weer stevig tegen aan gegaan op de 
baan. 

Al met al een ochtend om naar uit te zien en niet over te slaan. 
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District kampioenschappen Noord Holland  

Het gaat lekker in de competitie. Zowel de twee heren teams als de jeugdteams spelen lekker mee in hun poules. 

Het mix team staat,  als ik dit schrijf , zelfs boven aan. 

Ook de opstap teams zijn ondertussen aan hun competitie begonnen. Helaas eerst met wat hapering omdat de te-

genstander niet op kwam dagen zonder zich af te melden. 

Nu ben je na het winnen van de poule nog geen district kampioen. Er zijn namelijk meerdere poules per afdeling. 

Dus is er een speciale dag waarop alle poule winnaars tegen elkaar spelen om uit te maken wie de kampioen van 

het district is. 

Dit vindt plaats voor zowel junioren als senioren op zaterdag 17 februari 2018 in de Sporthal van Wormer te Wor-

mer. 

Dus als je van een extra uitdaging houdt, zorg voor de poule winst en dan mag je op voor het district kampioen-

schap. 
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Beste leden, 
 
We gaan weer TOSS avonden organiseren. We hebben dit al vaker gedaan. De opzet is dat je die avond een aantal 
keren aan een speler gekoppeld wordt, zonder dat je daar zelf invloed op hebt. 
Heel eenvoudig, we laten je een kaart trekken en als je b.v. klaveren boer hebt dan speel je samen met degene die 
schoppen boer heeft. Maar we kunnen ook de afhangkaartjes in de afhangkast laten plaatsen door 1 persoon. Die 
bepaalt dan alle mensen die samen spelen. En zo hebben we nog een paar methodes om mensen voor een wed-
strijd aan elkaar te koppelen. 
Dat doen we op de onderstaande datums, te beginnen op 14 december. 
Daarna iedere eerste donderdag van de maand. We spelen deze wedstrijden van 20.30 tot 21.30 uur. Daarna kun je 
weer gewoon afhangen. De wedstrijden duren steeds 20 minuten, of iets korter, zodat er totaal 3 wedstrijden op 
deze manier worden gespeeld. 
We wensen iedereen veel plezier en zien met veel belangstelling naar nieuwe top koppels uit. 
 
Datums: 14 december, 4 januari, 1 februari, 1 maart, 5 april, 3 mei en 7 juni. 
 
Bereid je alvast voor op heel gezellige avonden. 
Zet het in je agenda of kijk op de kalender van onze website. 
 
namens het bestuur, 
De recreanten commissie 
 

 

Toss avonden 
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Zaalwacht 2017-2018 

Beste leden, 
 
Het was er even niet van gekomen, maar hier is de zaalwacht lijst voor december en januari. 
We vinden het toch belangrijk dat er iedere avond een duidelijk aanspreekpunt is in de zaal. 
De persoon die de avond zaalwacht heeft, zet zijn eigen pas in het kader links onderin de afhangkast. 
Hij of zij gebruikt dan een introducee pas on gewoon mee te spelen. 
 
Er komt binnenkort een lijst voor de rest van 2018, zodat men tijdig kan wisselen indien nodig. De telefoonnum-
mers staan vermeld. 
 
We zullen in de kast de lijst per 1 á 2 maanden ophangen om het overzichtelijk te houden en iedere maand de lijst 
per mail weer rondsturen ter herinnering. 
 
namens het bestuur, 

 

De recreantencommissie 

 

 

30-nov.            Joop Reurings              joop.reurings@xs4all.nl             06-51593857 
07 dec              Nico de Boer                 nsdeboer@yahoo.com              285727 
14 dec              Han ter Braake              htb@hetnet.nl                          06-42477279 
21 dec              Hans Bouman               hans@bouman.tk                      286399 
28 dec              Anja de Kruijf                adekruijf@hccnet.nl                  261628 
                                                                                    
2018                                                                            
04 jan               Robert van Dijk             conny.rober@casema.nl            255820 
11 jan               Ruud Doodkorte            ruud.doodkorte@gmail.com      562189 
18 jan               René v Eeken               r.vaneeken@casema.nl              285083 
25 jan               Frans Ebbinge               frans@ebbinge.net                   288751 
                                                                                    
Ruil op tijd als je niet kunt!!                                                                                
Er komt nog een totale lijst voor 2018 
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Jaargang 39     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   Voorzitter@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: Mariska Blom  

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 
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Sponsoren Veenshuttle 

Elektrotechnisch installatie bedrijf    

  REURINGS 

Expert Mijdrecht 


