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In dit nummer: 

MINI DIGI SHUTTLE 

 

        VEENSHUTTLE 40 JAAR !! 
 

 Ben jij ook in voor een feestje?  
Hou dan zaterdag 21 april vrij in je agenda! 

 
 We vieren dit 's middags op een  

     sportieve manier  
   maar ook 's avonds met een hapje en een drankje! 
 

 Vanaf 13:00 uur gaan we in de Phoenix in  
 teamverband een gezelschapstoernooi spelen.  

 Neem dus je badminton-outfit en je racket mee!  
 Mocht je geen racket meer hebben, geen probleem  

 we hebben een aantal rackets in de hal. 
 

 Ook organiseren we boven in café The Wave activiteiten  
 waar ook punten mee verdiend kunnen worden.  

 
 Rond 17:15 uur zal de prijsuitreiking plaatsvinden! 

 
 Voor 5 euro kun je vervolgens vanaf  

 18:00 uur tot ongeveer 20:00 uur  
 genieten van een warm buffet  

 (inclusief 2 consumpties) in The Wave. 
 

Kom jij ook?  
 

 Geef je je dan wel VOOR 2 MAART op via de website:  
 https://www.veenshuttle.nl/activiteiten/2018/40-jaar/ 

 (Onder het kopje Activiteiten – 2018 – 40 jaar) 
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Oliebollentoernooi 

 

Maar liefst 67 mensen hadden zich dit jaar ingeschreven voor het jaarlijkse oliebollen toernooi. 

Vanaf kwart voor negen liep de zaal vol met kinderen en ouders. Senioren met hun kinderen of kleinkin-

deren waren ook van de partij! 

Rina had met assistentie weer een manier gevonden om iedereen een gezellige en sportieve ochtend te 

bezorgen. Er werd steeds op alle negen velden een partijtje van 10 minuten gespeeld. 

Er was een groot blad opgehangen waar de winnaars van een partijtje na elke wedstrijd een kruisje kon 

zetten als bewijs van het winnen. Degenen die meeste kruisjes had aan het einde van de ochtend, heeft 

een mooie beker gewonnen. Uiteraard had Rina ook nog voor wat lekkers voor alle kinderen gezorgd. 

Maar voor die tijd werden er dus vele wedstrijden gespeeld en de meesten waren bedoeld om gezellig 

te badmintonnen en niet om de punten. Tussendoor was er gelegenheid om in café de Wave wat te 

drinken en stonden er oliebollen klaar. Uiteindelijk moest trainer Roy met zijn dochter in een finale afre-

kenen met Menno en zijn dochter. En hierin bleek de extra klasse van Roy en zijn dochter. Waar wij ze 

mee feliciteren. Weer een zeer geslaagde ochtend als aftrap voor het jaar 2018. Klik op onderstaande 

link om  de ochtend nog eens her te beleven. 

https://youtu.be/kml45GFhb8U   

Geschreven door: Joop Reurings 
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Bijzondere competitie wedstrijd 

Dit jaar heeft badminton vereniging Veenshuttle 2 competitie teams. De jeugd 1 en de jeugd 2. Jeugd 1 
bestaande uit 4 jongens en jeugd 2 uit 2 jongens en 2 meisjes.  Deze teams spelen in dezelfde poule. Om-
dat deze 2 teams in dezelfde poule spelen, moeten ze ook wel eens tegen elkaar spelen. Elk team speelt 2 
keer tegen een ander team. De ene keer thuis en de andere keer uit.  Laatst moest jeugd 1 inderdaad te-
gen jeugd 2 spelen.  Er worden dan 6 wedstrijden gespeeld, waarvan 3 dubbel spellen en 3 enkel spellen. 
Dus moet er goed worden nagedacht wie tegen wie speelt. Daarom is er ook slim nagedacht wie tegen wie 
ging spelen. De teams bleken aan elkaar gewaagd. Na spanning en sensatie was er een mooie eindscore 
uitgekomen van 3 - 3. Het zijn twee gezellige teams. Ze motiveren elkaar, helpen elkaar en kijken altijd met 
spanning naar de wedstrijd van hun teamleden. Het ene teamlid telt voor de ene partij en het andere 
teamlid voor de andere partij.  

Geschreven door: Rosa Terpstra 

Jeugd 2: Remon, Amber, Rosa en Niels Jeugd 1: Bart, Ruben, Camiel, Kai 
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Foto wedstrijdje! 

Velen van ons zullen vast en zeker een goed voornemen voor 2018 hebben! Wil jij dit met ons delen? Verwerk je 

leuke, grappige, maar vooral originele goede voornemen in een foto en stuur die op er zal dan een winnaar geko-

zen worden. De winnaar zal in de volgende uitgave van de Digishuttle bekend worden gemaakt.  

Er is een leuke prijs te winnen! Namelijk een leuke sleutelhanger wat de maken  heeft met de badminton.  Waar de 

prijs opgehaald kan worden volgt in het volgende nummer van de Digishuttle.  

Je kan je foto insturen naar het volgende e– mail adres: rosa.terpstra@gmail.com. De deelname aan de wedstrijd is 

vrijblijvend! Veel succes maar vooral heel veel plezier!! 
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Onze Facebook pagina heeft op dit moment 70 volgers, we willen dit graag   

verhogen naar minimaal 100 volgers!  

Bij deze dan ook het vriendelijke verzoek of jullie allemaal onze Veenshuttle  

pagina willen liken!!  

 

 

 

 

Veenshuttle 40 jaar! 
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Zaalwacht februari en maart 

Beste leden, 
 
Het was er even niet van gekomen, maar hier is de zaalwacht lijst voor februari en maart. 
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 introducé pas of gewoon mee te spelen. 
 
Er komt in de volgende digishuttle een lijst voor april en mei, zodat men tijdig weet wie wanneer als zaalwacht is 
aangewezen, zo nodig kan er ook gewisseld worden. De telefoonnummers 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Als het niet uit komt, vragen wij u op tijd te ruilen. 

 
 

 

1-2-2018    Oscar Grootegoed o.grootegoed@hccnet.nl    0297-272099 

8-2-2018    Marike Grootegoed o.grootegoed@hccnet.nl    0297-272099 

15-2-2018    Karin vd Helm kvdhelm@zonnet.nl    06-51259076 

22-2-2018    Jan v Kempen estherjan@casema.nl    0297-272423 

 

1-3-2018 Hendry Kooistra h.r.kooistra@zonnet.nl 0297-242271 

8-3-2018 Annelies v Maanen annelies@v-aanen.com 0297-257220 

15-3-2018 Peter Maaskant pmaask@gmail.com 06-25090683 

22-3-2018 Peter Meijer peter-jannie12@casema.nl 0297-288143 

29-3-2018 Erik Piena  erik.piena@ziggo.nl 0297-183072 
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Jaargang 40     Seizoen 2017-2018      Nummer 1-2018   

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  

Recreanten commissie:  

Voorzitter:  Marja van Roon 0297-274403  

recreanten@veenshuttle.nl  

Leden: Nos Reyhani 

Trainer: Ron Sabbé  

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  

PR—Communicatie:  

Hans Bouman 06-51452106  

pr@veenshuttle.nl  

 

Webmaster:  

 Jan Smit           

webmaster@veenshuttle.nl  

 

Redactie:  

 Rosa Terpstra 0297-591182 

redactie@veenshuttle.nl  

Colofon 
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Sponsoren Veenshuttle 

Elektrotechnisch installatie bedrijf    

  REURINGS 

Expert Mijdrecht 


