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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 op via de website:  
 https://www.veenshuttle.nl/activiteiten/2018/40-jaar/ 

 (Onder het kopje Activiteiten – 2018 – 40 jaar) 
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Mijn 5 jaar training bij √eenshuttle.  

 √IJF jaar geleden begon ik met de wekelijkse trainingen voor jeugd en recreanten. 

    • Dit vijfde en in principe laatste training jaar is alweer een heel eind gevorderd een   
 stukje hierover in de DigiShuttle is waarschijnlijk wel gepast.  

In het najaar van 2012 is mijn trainerschap dus begonnen met de bedoeling om als vereniging 
meer voor onze vooral nieuwe senior recreant leden te kunnen betekenen èn ...  tevens als start 
voor onze jeugd in sporthal De Phoenix. Eindelijk dezelfde locatie als de senioren.  

Voorheen speelde onze jeugd n.l. op de zaterdag morgen in de Willisstee in Wilnis.   

Dit is ooit zo gekomen omdat er na de brand in de vorige sporthal 'Twistvlied’ niet genoeg speelca-
paciteit in Mijdrecht was voor onze jeugd groep.   
Senioren speelden na de brand provisorisch in Uithoorn, 'Amstelhof'  op 4 velden.  
De Willisstee in Wilnis had als enige op zaterdag nog capaciteit voor onze jeugd, maar ! . . . jeugd 
die opgroeit in een andere omgeving dan de senioren raak je door onbekendheid met deze leden 
en ook nog eens een andere speellocatie kwijt zodra ze zelf senior-lid gaan worden.   

Voor onze recreanten gold toen; ze kwamen als nieuwkomers enthousiast binnen, werden 
onthaald door een paar van onze leden maar het ontbrak aan een vaste structuur van training of 
begeleiding.   
Van deze nieuwkomers was veel eigen inzet en doorzettingsvermogen nodig om aansluiting te 
kunnen vinden met de al aanwezige leden. Velen verlieten de vereniging al weer snel als die aans-
luiting te moeizaam verliep.  

Dit euvel speelde al wel een paar jaar maar werd destijds eindelijk 'aangepakt’ door een aantal 
oud-seniorleden. Deze groep samen met onze voorzitter concludeerden dat één van de verbeter-
punten zou zijn, het starten van een reguliere training voor recreanten ! Ook was men ervan over-
tuigd dat de jeugd zou moeten opgroeien op dezelfde locatie als de senioren.  

Verschillende commitments van deze seniorleden naar het bestuur en dus de vereniging zijn toen 
gemaakt.  
Mijn eigen commitment; Samen met iemand van deze groep, de komende vijf jaar proberen deze 
geplande reguliere training vorm te geven en daarnaast ook de jeugdtraining starten in de sporthal 
Phoenix. Samen met Jan van Kempen, ook aanwezig als oud-senior lid, zijn we van start gegaan.  

Wat betreft de recreanten training waren er gelukkig een aantal nieuwkomers die direct het 
nieuwe concept konden meemaken velen zijn nu nog steeds lid ! en daarmee is aangetoond dat 
zo’n reguliere begeleiding / training essentieel is voor een vereniging.  
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Gezien de toename van het aantal jeugdleden sinds najaar 2012 en al twee jaar een stabiele 40 
leden telt mag ik vast te stellen dat het huidige toegepaste training/ begeleiding concept, 
'warming up'-korte techniek training'-vrij spelen inclusief (wedstrijd)begeleiding, werkt !  

Het bestuur heeft gelukkig op basis van dit stabiele jeugdleden-aantal vorig jaar een volwaardige 
jeugd trainer kunnen aanstellen; Roy Rademaker, die onze jeugdtraining toekomst kan ga-
randeren.   
Naast Roy staat er een fantastische jeugd commissie t.w. Rina, Eric en Mariska. Een paar oudere 
jeugdleden dragen ook hun steentje bij, zij doen hun maatschappelijke stage bij ons helpen hier-
mee in de begeleiding en hebben daarmee een positieve invloed op de andere jeugd.  
Al met al maakt dit het voor mij makkelijker om na deze 5 jaar inderdaad met de jeugd training te 
stoppen.   

Wat betreft de recreanten training, dit zal ik voorlopig nog blijven doen.   
Deze 1,5 uur per donderdagavond ervaar ik als een minder zware belasting en … is makkelijker in 
overleg een keer over te slaan. ~ 
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Gefeliciteerd!! 
 GEFELICITEERD 

Deze drie leden van onze badmintonvereniging Veenshuttle zijn geslaagd voor hun examen baantrainer. 

Bij onze groeiende vereniging kunnen we deze vrijwilligers zeker goed gebruiken ! 

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst ! 

          GEFELICITEERD ~ 

 

Kampioenen bij de Veenshuttle 

Dit jeugdteam van onze badmintonvereniging Veenshuttle heeft afgelopen zater-
dag zijn laatste wedstrijd gespeeld. Ze deden mee met de opstap-competitie : 
meerdere wedstrijden tegen 5 verschillende verenigingen in de regio. Ze leren op 
deze manier hoe het verloop is van een wedstrijdschema en dat het best de nodi-
ge spanning geeft om een aantal punten achter te staan, ook al doe je zo je best ! 
Ze hebben enkele wedstrijden verloren maar in de totaal-telling hebben ze alles 
gewonnen. Het zijn echte kampioenen ! Ze kunnen nu doorschuiven naar de 
“echte” competitiewedstrijden. LET OP: Ze komen er aan ! 



MINI DIGI SHUTTLE 

De badminton bond is een nieuwe site gestart voor training oefeningen. 

Momenteel is nog slechts een deel gevuld met oefeningen voor de jeugd. Maar deze zijn ook uitermate geschikt voor 
de recreatieve badmintonner. Ook de ervaren badmintonner kan hier de theorie nog eens toetsen aan zijn praktijk 
ervaring. 

Ga naar www.mijnbadmintontraining.nl en meld je aan. Dan krijg je toegang tot de site en kun je oefeningen bekijken 
die daar beschreven staan. Leuk en leerzaam. ~ 

 

 

 

 
 

Badminton training oefeningen 

Verloren voorwerpen 

Niet iedereen, maar menigeen laat wel eens wat liggen in de sportzaal of kleedkamer. 
Vindt een ander het dan vraag je je altijd af, waar laat ik het gevonden voorwerp. Van wie is het. 
 
Vindt je de eigenaar niet, dan is het beste het af te geven in Cafe de Wave, bij Angelique.  
Daar kan iedereen zijn vergeten spullen weer ophalen. Ook als het voorwerp van iemand van een andere vereni-
ging of school is  
kunnen ze het bij Angelique weer ophalen. 
 
Dus, gevonden voorwerpen afgeven bij de sporthal beheerder. 
 
Het bestuur. ~ 
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Trainer voor de klas 
Lekker badmintonnen tijdens je gymles. Een aantal scholen hebben met klas 5, 6, 7 en 8 hun gymles gebruikt om 
een badminton training te krijgen.  Via sportservice De Ronde Venen worden scholen in contact gebracht met di-
verse sport verenigingen. Vrijwilligers van badminton vereniging Veenshuttle hebben voor twee scholen gefun-
geerd als trainer. Zowel de Driehuis school als de Fontein hebben een badminton gymles gehad. Hierbij wordt aller-
eerst een warming up gedaan. Daarna wordt aan hand-oog coördinatie gewerkt doormiddel van een balletje waar-
mee verschillende oefeningen worden gedaan. Dan komt het badminton racket in beeld. Hoe hou je het vast. Hoe 
sta je met je benen en hoe sla je dan. Dat is niet voor iedereen even gemakkelijk. Vooral bij het serveren is de hand 
oog coördinatie heel belangrijk. Maar door aanwijzingen en hulp van de aanwezige trainers konden de meesten al 
snel een shuttle slaan. Enkelen kwamen al toe aan een wedstrijd en anderen werden door de trainers in een loep 
gezet om terug te slaan. Ook waren er kinderen die probeerden meer dan 100 keer over te slaan. Soms werd afge-
sloten om team tegen team een shuttle rennend over te brengen naar de andere zijde van de zaal. En ook dat ging 
er fanatiek aan toe. Een hele leuke gymles dus die kinderen uitdaagde om ook eens naar andere sporten te kijken. 

In maart krijgen alle kinderen van de lagere scholen weer het boekje “Kies je Sport” en kunnen zij kiezen om bij een 
sportvereniging een paar proef lessen te volgen. Waarna zij definitief voor een sport kunnen kiezen. ~ 

 

 

 

 

 

 



MINI DIGI SHUTTLE 

 We begrijpen allemaal hoe belangrijk het is om iemand die nieuw ergens binnen stapt haar of hem het gevoel te geven dat 
hij welkom is. En als het even kan zich na een paar weken “thuis” voelt. 

 

Teneinde nieuwe leden te begeleiden in de eerste weken dat zij op proef/of nieuw lid bij de vereniging zijn geworden, wil-
len we hen, als dat op prijs wordt gesteld, een Buddy toewijzen. 

Het is de bedoeling dat deze Buddy, het potentieel/nieuwe lid zodanig begeleid dat deze zich thuis gaat voelen bij de vereni-
ging en zich vrij voelt om binnen alle geledingen van de vereniging lekker mee te spelen. 

Uiteindelijk doel is om het nieuwe lid zich lekker voelt bij de vereniging en graag komt badmintonnen. En wij weten allemaal 
hoe leuk dat is. 

 

Wat kan een nieuw lid zoal verwachten van zijn/haar Buddy: 

 uitleggen van de gang van zaken binnen de vereniging 

 uitleggen en helpen bij het afhangen in de  afhang kast 

 hoe is de baan indeling 

 de belangrijkste wedstrijd regels 

 hoe “gedraag” je je in de zaal (niet door banen lopen) 

 waar is de kantine 

 wat zijn handige tijden om te komen spelen 

 adviseren om aan te melden bij de training 

 af en toe eens een wedstrijd met hen spelen 

 enthousiast maken voor de TOSS avonden 

 uitleggen aanmeldingsprocedure (indien nog op proef) 

 

Wilt u hierbij helpen en misschien eens per jaar deze taak voor een nieuw lid op u nemen, meldt u dan aan bij de recrean-
ten commissie. Een mailtje naar recreantencommissie@veenshuttle.nl is voldoende. Het wordt zeer op prijs gesteld.~ 

 

 

Buddy voor nieuwe leden 
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Zaalwacht maart, april en mei 

Beste leden, 
 
Hier is de zaalwacht lijst voor maart, april en mei. 
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. 
 
Zo weet men tijdig wie wanneer als zaalwacht is aangewezen, zo nodig kan er ook gewisseld worden. De telefoon-
nummers 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. 

 
 

 

 

1-3-2018 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 

5-4-2018 Barbara Reurings b.a.reurings@gmail.com 0297-776941 
12-4-2018 Nos Reyhani  nos_reyhani@planet.nl  0297-241986 
19-4-2018 Han van Rijn  hanenmarijke@ziggo.nl  0172-574414 
26-4-2018 Marja van Roon  macvanroon@zonnet.nl  06-36009604 

3-5-2018 Ineke Stam  stamverhoefweg@zonnet.nl 0297-532677 
17-5-2018 Erna Stolwijk  erna112@zonnet.nl  0297-593501 
24-5-2018 Rob van de Vaart r.vander.vaart@kpnmail.nl 0297-286046 
31-5-20184 Maaike de Vries  devrieszwier@casema.nl 06-20032692 
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Jaargang 40     Seizoen 2017-2018      Nummer 2-2018   

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  

ledenadministratie@veenshuttle.nl  

Recreanten commissie:  

Voorzitter:  Marja van Roon 0297-274403  

recreanten@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 en Eric 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:  

Rosa Terpstra 0297-591182 

redactie@veenshuttle.nl  

Colofon 
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Sponsoren Veenshuttle 

Elektrotechnisch installatie bedrijf    

  REURINGS 

Expert Mijdrecht 


