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Digishuttle 

ALV met afscheid Joop als voorzitter 
Donderdag 5 april is er een ALV geweest. Voorzitter Joop heeft besloten de shuttle door te geven. 
Joop is in het zonnetje gezet tijdens de ALV. Hier zijn wat foto’s om een sfeerbeeld te geven van de-
ze avond. 

 

 



 

Op zaterdag 17 maart werd er in de Willisstee in Wilnis een aangepaste sportdag gehouden voor 
mensen met een beperking. Hoewel de belangstelling niet zo groot was, 14 deelnemers, 
hebben we als Veenshuttle toch wat leuke wedstrijdjes kunnen spelen met een aantal 
deelnemers. Hanno Zaal en Rina Enderman hebben laten zien dat het badmintonspel ook een sport 
kan zijn voor mensen met een beperking. Ze zijn zelfs in beeld gekomen bij de lokale 
omroep RTV de Ronde Venen. 
Dit is alsnog te zien op een youtube kanaal met de link: 
https://www.youtube.com/watch?v=LVg-NmjjLYY&feature=youtu.be  

 

Trainer voor de klas 

Het voorjaar is het voor de jeugdcommissie , maar ook voor me-
nig vrijwilliger, een drukke tijd. 

Via SportService Provincie Utrecht worden we uitgenodigd om 
mee te doen aan Trainer op School. 

Hierbij geven de sport verenigingen training in hun sport tijdens 
de gymnastiek les van de  klas. In januari en februari  hebben 
dus steeds 4 vrijwilligers een badminton clinic gegeven aan 4 
klassen van 3 scholen. De klassen 5, 6, 7 en 8 van de Driehuis-
school, De Windroos en de Fontijn hebben in sporthal de Phoe-
nix dus een badminton clinic gekregen. Maar liefst  300 kinderen 
hebben op deze wijze kennis gemaakt met badminton. 

 

Kies je Sport 

SportService Provincie Utrecht maakt ook een kortingboekje 
voor alle scholieren in De Ronde Venen, waarmee ze kunnen 
kiezen uit allerlei sporten. Ze kunnen zich inschrijven voor 3 of 4 trainingen bij de sport vereniging van 
hun keuze. Bij Veenshuttle konden de kinderen op 28 maart, 5 en 12 april dus 3 keer komen trainen 
om te ervaren of ze badminton leuk vinden. Op deze wijze proberen we als vereniging nieuwe leden  
te krijgen. Na de laatste avond kunnen zij zich aanmelden met een extra korting voor de rest van het 
jaar. In de volgende digi shuttle zullen we kunnen melden hoeveel nieuwe jeugdleden we hebben. 
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Recreanten activiteiten 
 Toss avonden 

 

Het begint een vast stramien te worden, 1e donderdag avond van de maand, Toss avond. 

Leuk, spelen met en tegen mensen die je anders niet zo vaak tegen komt op de baan. 

Karin van de Helm heeft dit al voordat ze gekozen werd in de ALV als voorzitter recreanten commissie 
heel voortvarend opgepakt. 

Voor degenen die nog niet mee gedaan hebben. Het is heel eenvoudig. Je kiest bij Karin een speelkaart, 
b.v. Harten 7 en dan speel je samen met ruiten 7 tegen schoppen 7 en klaveren 7. 

Karin blaast na 20 minuten op de fluit en dan begint de Toss weer van voren af aan met nieuwe speel-
kaarten. De bedoeling is dat we vanaf ongeveer 20.15uur tot ongeveer 21.30 Toss spelen. Daarna is er 
weer gewoon vrij spelen via de afhang kast. 

Dus bedoeld voor iedereen, van beginner tot wedstrijd speler. 

Iedere eerste donderdag van de maand leer je weer een paar andere leden beter kennen. 

 

Recreanten spelen tegen buur verenigingen 

 

In april en mei zijn er 4 wedstrijden gepland om met recreanten teams tegen Nieuwveen en Volant uit 
Kudelstaart te spelen. Er worden allen dubbels en mixen gespeeld. Voor Volant zoeken we ook echt be-
ginners, want die hebben zij ook. Volant heeft ook ervaren spelers, evenals Nieuwveen, dus die zoeken 
we ook. 

Je hebt allemaal een mailtje gekregen met de datums. Volant thuis, maandag 23 april , uit dinsdag 8 mei. 
Nieuwveen thuis 3 mei en uit 31 mei, beiden op donderdag. 

Degenen die zich opgegeven hebben worden zo veel mogelijk allemaal ingedeeld. Geef gewoon op welke 
datums je kan of niet en dan stellen we per keer een team samen. 

Ook De Kwakel is geïnteresseerd, dus wie weet komen er nog meer wedstrijden met andere verenigingen. 

 

Mix en dubbel club kampioenschappen 

 

In mei en juni houden we ook onze club kampioenschappen. Je wordt allemaal op sterkte ingedeeld, dus 
lekker mee doen en inschrijven als de mail in je postbus valt. 
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Wat een hartelijke woorden kreeg ik over mij heen tijdens mijn laatste Algemene leden vergadering als 
voorzitter van ons cluppie. Want zo voel ik dat. Niet omdat we klein zijn, maar omdat we met z'n allen er 
goed mee bezig zijn. Niet moeilijk doen,  maar aanpakken, gewoon doen. Er er van genieten. Want dat is 
waar het om gaat. Zo heb ik ook mijn voorzitterschap ervaren. Lekker bezig zijn met mensen die er ook zin 
in hebben. Houdt dat erin en we hebben tot in lengte van jaren een heerlijke badminton vereniging. Nog-
maals hartelijk dank voor de lovende woorden en aandacht tijdens de ALV. Ook Clara is erg blij met de 
prachtige bloemen. Graag zie ik iedereen weer op de baan en natuurlijk tijdens ons mooie jubileum feest 21 
april a.s. 

 

Met sportieve groeten, 

Joop Reurings 

 

 

 
 

Dank, Dank, Dank 

Competitie spelers 

Aan het einde van het competitie seizoen is het leuk als de spelers even 
in het zonnetje worden gezet. 
Voor het goede spel hebben ze zeker een beker verdiend ! 
Ook alle kids van de opstapcompetitie ! 
Drie hoeraatjes voor alle spelers ! 
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Gebruik  afhangkast 
De afhang kast is in eerste instantie bedoeld om de leden zo eerlijk mogelijk over de beschikbare speel-
ruimte te verdelen. Men plaatst zijn label op de gewenste speeltijd en met de andere geplaatste spelers 
speelt men op de gekozen baan op de gekozen tijd. Als de volgende groep van de opvolgende tijd komt 
verlaat men de baan en plaatst opnieuw zijn label.  

Dit systeem is nodig als er meer mensen in de zaal zijn dan er banen beschikbaar zijn. Zo reguleert het 
systeem dat iedereen regelmatig aan de beurt komt om te spelen. 

Ten behoeve van het algemeen belang van het verenigingsleven is het ook belangrijk dat men regelmatig 
wisselt van medespelers. Uiteraard is dit een eigen keuze, maar het hoeft geen betoog dat hierdoor een 
betere samenhang binnen de vereniging ontstaat. 

Dit wisselen van medespelers is feitelijk nog belangrijker als er minder spelers dan banen zijn. Dan ont-
staat de situatie dat men continue met elkaar blijft spelen. Mogelijk zitten er mensen aan de kant die niet 
aan spelen toekomen of eens met een ander willen spelen. Dus na een aantal games wisselen met andere 
spelers is dan de oplossing. 

Doel van dit alles, speelplezier voor alle leden. 
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  Donderdag 5 april heeft de 40-ste(!) Algemene Leden Vergadering plaatsgevonden. Zoals vele van jullie inmiddels 
weten heeft Joop het voorzitterschap doorgegeven aan een nieuwe voorzitter. Met plezier kunnen we  

zeggen dat Rob Blokhuis onze nieuwe voorzitter is! Deze keer was het dan ook de laatste keer dat Joop onze 
voorzitter was. Er is een aantal mededelingen besproken. Ook de jaarverslagen van de commissies zijn besproken 
en eventuele opmerkingen en vragen beantwoord. De financiële resultaten en begroting waren ook aandachts-
punten en is door de penningmeester en voorzitter toegelicht. Hierbij hoort ook de aanpassing van de contributie 
in 2019. De kascommissie heeft voor het financiële beleid hun goedkeuring verleend.  Aangegeven is, dat aan de 
AVG de nodige aandacht wordt gegeven. Ook hebben we een nieuwe recreanten commissie voorzitter namelijk 
Karin van der Helm, die het stokje van Marja heeft overgenomen. Tijdens de rondvraag is een aantal verbeterpun-
ten door leden benoemd. En natuurlijk zijn alle vrijwilligers bedankt voor hun inzet en enthousiasme. 

Het uitgebreide verslag is te lezen op de site: https://www.veenshuttle.nl/leden-informatie/ 

 

 

 

 

 

 

 

Notulen ALV 
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LRTT in Arnhem 
Hier zien jullie Adelheid en Erna in actie tijdens de LRTT! 

 

 

 

 

40 jaar bestaan 
Komende zaterdag is het zover. Het 40 jarige bestaan van de  
Veenshuttle wordt gevierd! Dan willen we de herinneringen van  
de afgelopen 40 jaar nog eens naar boven halen. Daarom vragen we  
jullie alle Veenshuttle herinneren uit een la, van een usb-stick, uit de  
computer, misschien zelfs nog uit een fotoalbum te halen. Deze  
kunnen jullie donderdagochtend mee nemen en dan geven aan Rina  
Enderman en Eddy Boschman of op donderdagavond kunnen jullie  
ze geven aan Melanie Vrind of aan Rob Blokhuis. Als jullie niet de 
foto’s niet kunnen geven op donderdag mogen jullie ze ook  
meenemen op zaterdag tijdens het feest. Er zal in café de WaVe een 
speciale hoek gemaakt worden voor de foto’s. 
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  Het is al weer een aantal weken geleden, maar iedere donderdag ochtend valt de naam van Sylvia wel. Wat is zij 
een groot gemis. Een heel lange tijd al lid van de donderdag ochtend groep. Trouw aanwezig en altijd met een 
vrolijke lach. Fanatiek spelend, want het gaat wel om de puntjes. 

Vorig najaar kregen we ineens slecht bericht, Sylvia was met hart problemen opgenomen in het ziekenhuis. Na 
een operatie kwamen er later toch nog wat complicaties, maar tegen het eind van het jaar ging het langzaam be-
ter. En begin dit jaar was ze er weer. Wat rustiger, wat bleekjes, maar vol goede moed dat ze het badminton weer 
op kon pakken. Gezellig er weer bij zijn. Heerlijk. 

En toen kwam na enkele weken het ongelooflijke bericht dat Sylvia thuis bewusteloos was gevonden en in zorge-
lijke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Enkele dagen van spanning volgden, maar al snel werd geconclu-
deerd dat het niet goed zou komen en werd besloten om haar in te laten slapen.  Niet te bevatten en zichtbaar 
aangedaan werd er donderdag ochtend vooral gepraat. 

Met velen zijn we naar haar afscheid geweest. Daar nog maar eens beseffend dat we naar het voorbeeld van Syl-
via moeten genieten van iedere dag. We zijn dankbaar dat Sylvia onderdeel van onze zo hechte donderdag och-
tend groep is geweest en de familie dankbaar dat ze ons op de hoogte hebben gehouden van het verloop tijdens 
haar ziekte. Wij wensen hen veel sterkte met dit enorme verlies. 

 

Leden en bestuur Badminton vereniging Veenshuttle 

 

 

In memoriam Sylvia Melgers 
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Zaalwacht april en mei 

Beste leden, 
 
Hier is de zaalwacht lijst voor 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. 

 
 

  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 
31-5-2018 Maaike de Vries  devrieszwier@casema.nl 06-20032692 
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Jaargang 40     Seizoen 2017-2018      Nummer 3-2018   

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

Voorzitter:   

 Rob Blokhuis Tel, 0297-250104 

voorzitter@veenshuttle.nl  

  

Secretaris:   

Pieter Terpstra Tel. 0297-591182     

secretaris@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:  Karin van der Helm 06-51259076 

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  
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Sponsoren Veenshuttle 

Elektrotechnisch installatie bedrijf    

  REURINGS 

Expert Mijdrecht 
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