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Op de algemene leden vergadering van  5 april jl. hee� Joop Reurings, na 19 jaar het voorzi�erschap 

neergelegd. Wij willen Joop bedanken voor zijn inzet van de afgelopen jaren. 

Mij is gevraagd om het voorzi�erschap van hem over te  nemen. 

Gelukkig blij� Joop nog verschillende dingen voor de vereniging doen, en kunnen we al'jd nog een 

beroep op hem doen. 

Na zijn func'e te hebben neergelegd werd Joop voorgedragen als erelid. 

Dan was er in April nog het 40 jarig bestaan van de vereniging. 

Het is een mooie dag geworden met heel veel spelplezier voor iedereen. 

Wij hebben dit met veel plezier georganiseerd, ik wil alle vrijwilligers hier nogmaals 

hartelijk voor bedanken. 

De reac'es die wij na afloop hebben ontvangen waren zeer posi'ef en leuk om te horen. 

Verder wil ik alle vrijwilligers die het hele seizoen zich voor de vereniging hebben ingezet 

heel hartelijk bedanken. 

Het seizoen is bijna afgelopen en de vakan'es staan weer voor de deur, ik hoop iedereen weer in au-

gustus te kunnen begroeten in de Phoenix . 

Mij rest iedereen een heel fijne vakan'e te wensen. 

  

Rob Blokhuis 
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Bericht van onze nieuw voorzi�er Rob Blokhuis 
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40 Jaar Veenshu�le 

Het lijkt misschien dan wel  lang geleden, het feest zit nog vers in ons hoofd. 
Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid bij ons 40 jarig feest op 21 april. 

Door jullie aanwezigheid is het een zeer geslaagd feest geweest. 

Er zijn leuke en soms fana'eke par'jen gespeeld bij de verschillende badminton onderdelen. Tij-
dens het warme buffet kwamen er mooie verhalen voorbij over de afgelopen 40 jaar. 

We hoorden ook geregeld gelach bij de verschillende foto’s en krantenar'kelen die aanwezig wa-
ren. 

Een korte film is gemaakt van de foto’s die op het feest gemaakt zijn. Deze zijn op youtube te be-
kijken: You Tube: https://youtu.be/CZmxB0VA-o8  
Zie hieronder ook nog een paar sfeerfoto’s! 

 

 



Vrijwilligers avond weer heel erg gezellig 22 juni 

Hieronder een paar foto’s: 

Gezellig en toch een beetje fana'ek, ja dat is typisch iets voor onze club. 

Afgelopen vrijdag avond 22 juni waren maar liefst 22 vrijwilligers (hoe toevallig) aanwezig om samen een 

leuke par'j te bowlen. Eerst een kop koffie en daarna de schoenen passen. Je ziet gelijk de professionals. 

Zit ie wel lekker, slip ik niet, want dan kun je natuurlijk de bal niet goed gooien (of is het rollen). Aan de 

regelma'ge knallen te horen kwam de bal wel eens hard terecht. 

Op de schermen werd meteen duidelijk wie op welke baan was ingedeeld. En de team geest kwam ook 

gelijk boven. Want samen moesten de meeste punten vergaard worden. Er werd dan ook fana'ek aange-

moedigd en de nodige high fives werden gewisseld bij het voltooien van een strike (voor de niet kenners, 

met 1 bal alle kegels omver gooien). Maar ook de goot werd regelma'g bezocht. 

Tussendoor werd men van een drankje voorzien en alsof men zwaar aan het werk was, ook nog een 

bi�erbal garnituurtje. Al met al was het uur bowlen zo voorbij. 

Met een drankje werd in spanning op de uitslag gewacht. Pieter bedankte iedereen voor hun komst en 

vermeldde eerst de winnende volgorde van de teams. Hier kwamen Karin, Anja, Joop en Hans als winnaar 

uit de bus. Moet gezegd worden dat dit vooral door Karin en Hans kwam, want die legden ook beslag op 

de eerste plaats in het individuele klassement bij de dames en de heren, respec'evelijk met 136 en en 

179 punten in 1 game. Geloof me, een zeer hoge score. 

Maar, het was vooral een gezellige avond, waar veel bijgepraat werd, en de sfeer zoals die in de vereni-

ging heerst wederom goed tot ui'ng kwam. Pieter hee� nog benadrukt hoe belangrijk de vrijwilligers zijn 

binnen de vereniging, waardoor zo veel mogelijk is en alles soepel verloopt en bedankte iedereen per-

soonlijk met een handdruk. 

En daarna ging men vrolijk en voldaan weer op huis aan. 

 

Een “bowler”  
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Vrijwilligers avond Impressies 



Clubkampioenschappen  

Met de zomerstop in het vooruitzicht werd er in mei en juni nog hard gestreden om de 'tel Clubkampioen Heren/

Dames Dubbel en Mix Dubbel. 

Op 17 en 24 mei traden 12 teams aan voor de Heren en Dames Dubbel. Gezien het tekort aan damesteams is geko-

zen voor het spelen in twee ‘genderneutrale’ teams op enigszins vergelijkbaar spelniveau. De spirit zat er goed in 

en het was duidelijk dat de spelers zich niet 1-2-3 gewonnen gaven. Om voor mij volstrekt onbegrijpelijke redenen 

heb ik zelf op het laatste moment besloten een aangepaste puntentelling te hanteren voor een maximaal verras-

singseffect. Nou, dat is wel gelukt. Aldus ging de felbegeerde derde prijs (trommel Quality Street) naar Melanie & 

Tristan, de verfrissende tweede prijs (fles wijn) naar Eric & Hanno en de eerste prijs (het ‘wi�e goud’ ofwel een pak 

verse asperges) naar Nos & Peter. 

Voor de Mix Dubbel op 7 en 14 juni werden de messen daarom nog even wat scherper geslepen. Ook nu werd er in 

twee poules gestreden om de eer, of liever gezegd, de prijzen. Om mijn eigen hachje te redden had ik dit keer wel 

voor elke poule afzonderlijk een 1
e
, 2

e
 en 3

e
 prijs geregeld. Aangezien de voorjaarszon haar stralen al flink op de 

sporthal had laten schijnen, werd alras voor poule B – de mazzelaars – een tropenrooster ingesteld, wat inhield dat 

er ‘slechts’ vier wedstrijden werden gespeeld verdeeld over twee avonden. De bikkels uit poule A moesten wel vol 

aan de bak. Om de spelers gemo'veerd en vooral op de been te houden, stond een grote voorraad zoe'gheden 

klaar, die met de snelheid van een shu�le in volle vaart verdampte. Menno weet daar meer van. Maar daar was 

natuurlijk op gean'cipeerd, want de einduitslag van de Mix Dubbels was als volgt: de derde prijs (jawel, de Quality 

Streets) ging naar Menno & Nos en Amber & Roel, de tweede prijs (ook nu weer een fles wijn) naar Frans & René 

en Anja & Erik en de eerste prijs (een voedselpakket bestaande uit verse aardbeien, verse stroopwafels en een zak 

mini-Kanjers) naar Melanie & Michel en Rosa & Pieter. Zij kregen de winnaarsmedaille omgehangen en daarmee 

was het clubkampioenschap beslist. 

 

Hierbij wil ik alle spelers (nogmaals) bedanken voor hun inzet en enthousiasme. Speciale dank ook aan Melanie die 

me geholpen hee� met de samenstelling van de teams en speelschema’s. Ook wil ik alvast een oproep doen aan 

iedereen (vooral dames!) die zich dit jaar niet hee� aangemeld, om volgend jaar toch vooral mee te doen. Het is 

een leuke manier om spelers te leren kennen met/tegen wie je misschien doorgaans nooit speelt. Daarnaast geldt 

dat des te meer spelers er zijn, er des te meer teams kunnen worden samengesteld op een vergelijkbaar spelni-

veau. En wie weet houd ik er volgend jaar weer een heel andere puntentelling op na… 

 

Tot slot nog even de einduitslagen: 

 

 
 

Fijne zomer! 
Karin van der Helm, Recreantencommissie 

H/D Dubbel:H/D Dubbel:H/D Dubbel:H/D Dubbel:   Mix Dubbel Poule A:Mix Dubbel Poule A:Mix Dubbel Poule A:Mix Dubbel Poule A:   Mix Dubbel Poule B:Mix Dubbel Poule B:Mix Dubbel Poule B:Mix Dubbel Poule B: 

1. Nos & Peter   1. Michel & Melanie   1. Rosa & Pieter 

2. Eric & Hanno   2. Frans & René   2. Anja & Erik 

3. Melanie & Tristan   3. Menno & Nos/Eric   3. Amber & Roel 

    4. Ruud & Oscar   4. Erna & Hanno 

   5. Hans & Maaike   5. Cynthia & Nico 

   6. Tristan &  Peter   6. Ineke & Albert 

      7. Ellen & Ruud/Joop 

Digishu�le 
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Winnaars Mix Clubkampioenschappen 



Recreanten commissie: Marja vertrekt—Karin komt 

  

Tijdens de laatste ALV hee� een wisseling plaats gevonden in het voorzi�erschap van de recreantencom-

missie. Marja hee� het stokje overgedragen aan Karin van der Helm. 

 

Marja schrij� aan de leden van onze club:  

 

Beste clubleden, 
 
door mijn verhuizing en drukke werkzaamheden heb ik besloten om te  
stoppen met de recreantencommissie. 
Ik heb me ruim 9 jaar ingezet voor clubkampioenschappen, toernooitjes en  
onderlinge recreantencompetities en dat heb ik met veel plezier gedaan,  
maar ik heb te weinig tijd om me daar nu nog goed voor in te zetten. 
Gelukkig hebben we, zoals jullie al gehoord hebben, een opvolgster voor  
mij gevonden, te weten Karin van de Helm. Zij zal met nog meer  
enthousiasme mijn taak overnemen en ik wens haar veel succes met alle  
voorbereidingen, vergaderingen enz. 
Verder blijf ik gewoon lid van de vereniging en kom ik nog regelmatig  
spelen. 
Bedankt iedereen voor de leuke tijd en het meedoen met alle wedstrijdjes  
en kampioenschappen. 
Ik wens iedereen veel plezier met spelen bij de Veenshuttle, we zien  
elkaar weer in de zaal. 
 
Hartelijke groeten, 
 
Marja van Roon.  

 

 

Digishu�le 



Digishu�le 

Het speelseizoen 2017—2018 is zo goed als afgelopen met vele goede herinneringen aan de compe''e 

wedstrijden, oliebollentoernooi, recreantenwedstrijden, toss, jeugd– en seniorentrainingen én natuurlijk het 

40-jarige feest! 

Ook voor het volgende seizoen gaan we weer voor een hoop speelplezier. 

Hieronder zijn de laatste speeldag van het huidige seizoen en de eerste speeldag van het nieuwe seizoen ver-

meld: 

 

De laatste speeldag seizoen 2017—2018: donderdag 28 juni 2018. 

 

De eerste speeldag  seizoen 2018—2019: donderdagavond 30 augustus 2018. (De ochtendsenioren vullen 

de ochtend met een alterna5ef programma) 

 

Bij het te perse  gaan van deze Digishu�le is het contract met LACO voor de zaalhuur nog niet helemaal defini-

'ef. 

Maar het ziet er naar uit, dat op de donderdagavond het aantal speeluren en –banen wordt verruimd:  

Van 18:30u — 20:00u  6 banen 

Van 20:00u — 22:30u  9 banen 

Van 22:30u — 23:00u  3 banen 

 

Het aantal banen hebben we onder andere verruimd, omdat de senioren compe''e niet meer op een andere 

avond kon worden gespeeld. Dat betekent dat op een paar avonden 2 compe''eteams op de donderdaga-

vond spelen op 3 banen. Er blijven nu dus genoeg banen over voor de jeugd– en senioren training en recrean-

ten. 

  

 

Speelseizoen 2018—2019 



Digishu�le 

Iedereen van jullie zal wel eens wat via internet bestellen. Een boek, een CD, een reisje, badmintonspullen? 

Wisten jullie, dat je op een eenvoudige manier de vereniging hiermee gra's kunt sponsoren? 

 

Dit kan door via onze website naar een webwinkel, zoals bol.com, booking.com, Coolblue etc te stappen en 

daar je aankoop te doen. 

 

Dit gaat heel eenvoudig. Ga naar onze website www.veenshu�le.nl en klik in het menu op Winkelen. 

Kies daar de webwinkel waar je iets wilt aanschaffen. Als je iets aanscha� gaat een klein percentage naar 

onze Vereniging. Dit kost jou dus niets, maar wordt door de webwinkel verzorgd. 

 

Dus, als je weer een wat wilt bestellen, kijk of je webwinkel via onze website te vinden is. 
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Jaargang 40     Seizoen 2017-2018      Nummer 4-2018   

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

Voorzi�er:   

Rob Blokhuis Tel, 0297-250104 

voorzi�er@veenshu�le.nl  

  

 

Secretaris:   

Pieter Terpstra Tel. 0297-591182     

secretaris@veenshu�le.nl  

Penningmeester:   

Oscar Grootegoed 0297-272099 

penningmeester@veenshu�le.nl  

Ledenadministra5e: I 

Ineke Stam   

AC Verhoefweg 2a  

3641PC  MIJDRECHT   

Tel. 06-12814236  

ledenadministra'e@veenshu�le.nl  

Recreanten commissie:  

Voorzi�er:  Karin van der Helm 06-51259076 

recreantencommissie@veenshu�le.nl  

Leden: Nos Reyhani 

Trainer: Ron Sabbé  

trainer@veenshu�le.nl 

Wedstrijd commissie 

Voorzi�er: Maaike de Vries 06-20032692   

wedstrijdcommissie@veenshu�le.nl  

Trainer: Ron Sabbé   

trainer@veenshu�le.nl 

 

Jeugd commissie:  

Voorzi�er: Rina Enderman 0297-285350  

jeugdcommissie@veenshu�le.nl  

Leden: Mariska Blom en Eric de groot   

jeugd trainer Roy Rademaker  

jeugdtrainer@veenshu�le.nl  

 

PR—Communica5e:  

Hans Bouman 06-51452106  

pr@veenshu�le.nl  

 

Facebook: https://www.facebook.com/veenshuttle/  

 

Webmaster:  

 Jan Smit           

webmaster@veenshu�le.nl  

 

Redac5e:  

Rosa Terpstra 0297-591182 

redac'e@veenshu�le.nl  

Colofon 
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Sponsoren Veenshu�le 

Elektrotechnisch installatie bedrijf   

   REURINGS 

Expert	Mijdrecht	
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