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Voor de meesten van ons zijn de vakanties alweer voorbij. 

En inmiddels is het badminton seizoen ook al weer enkele weken begonnen. 

Wij hopen dat iedereen weer met veel  plezier aan het nieuwe seizoen kan beginnen. 

Er zijn een paar kleine wijzigingen voor de  competitiespelers. 

Helaas kunnen wij geen gebruik meer maken van de maandagavond. 

Daardoor is de competitie naar de donderdagavond verplaatst. 

Het heeft ook voordelen, de andere spelers kunnen zo ook genieten van de competitiespelers. 

Met de inzet van iedereen, trainers, vrijwilligers en spelers hopen we er weer een mooi seizoen  

van te maken.  

  

Rob Blokhuis 
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Voorwoord voorzi�er Rob Blokhuis 
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Compe��es weer gestart! 

Het compe��eseizoen is weer gestart! Dit jaar zijn  maar liefst 7 compe��eteams van onze vereni-

ging van start gegaan. Dit zijn 3 seniorenteams en 4 jeugd teams. 

Hieronder zie je het overzicht van compe��e teams en de klassen waar deze in spelen. 

 

 
Heren 1Heren 1Heren 1Heren 1————3e klasse3e klasse3e klasse3e klasse    

Tristan Frese 

Rob Blokhuis 

Frans Ebbinge 

Hans Bouman 

Melanie Vrind (!) 

Heren 2Heren 2Heren 2Heren 2————3e klasse3e klasse3e klasse3e klasse    

Pieter Terpstra 

Ruud Doodkorte 

Johan den Braber 

Han van Rijn  

SeniorenSeniorenSeniorenSenioren————5e klasse5e klasse5e klasse5e klasse    

Maaike de Vries 

Ineke Stam 

Oscar Grootegoed 

Michel Vonk  

Jeugd 1: Onder 19Jeugd 1: Onder 19Jeugd 1: Onder 19Jeugd 1: Onder 19----17 17 17 17     

Kai 

Bart 

Ivar 

Daan van Dalfsen 

Jeugd  2: Onder 19Jeugd  2: Onder 19Jeugd  2: Onder 19Jeugd  2: Onder 19----17 17 17 17     

Amber 

Rosa 

Remon 

Niels 

Jeugd  3: Onder 15 Jeugd  3: Onder 15 Jeugd  3: Onder 15 Jeugd  3: Onder 15     

Stella 

Jasmijn 

Evy 

Collin 

Jeugd  4: Onder 13 Jeugd  4: Onder 13 Jeugd  4: Onder 13 Jeugd  4: Onder 13     

Daan Berger 

Lorenzo 

Rianne 

Anique 

We hopen dat alle teams bovenal veel plezier en sportiviteit beleven in het spelen van de competitiewedstrijden en 
uiteraard op een leuke klassering!  

 



Leuke fietstocht als start voor de donderdag ochtend groep  

In plaats van badminton had de donderdag ochtend groep voor de 
eerste badminton ochtend van het seizoen een fietstocht gepland. Het 
was nog even spannend of het weer het toe zou laten, maar het werd 
een heerlijke dag. Herman, de man van Wil, had een leuke route uitge-
zet  met op de juiste momenten tijd voor een hapje en een drankje. Dat 
is natuurlijk een voorwaarde om zo veel mensen enthousiast te krijgen.  

Maar liefst 17 sportievelingen meldden zich om 9.00uur bij de Phoenix. 
Ellie kwam ons even tijdens de koffie stop verrassen. Zij kampt nog met 
de naweeën van een val met de fiets. Via de bekende Hoefse fietsbrug 
ging het richting Noorden. Maar wegens asfaltering werkzaamheden 
werden we gedwongen om te rijden. Maar terug langs de Amstel in het 
Noordse kassen gebied kwamen we toch weer in Noorden uit. Daar 

werd al snel het terras van het lokale café gevonden. Nog wat fris buiten, dus 
knus binnen in het gezellige café drinken met uiteraard wat lekkers erbij. Ook 
werd er nog gezongen, want onze Anja was jarig, en toch bij de fietstocht. 

Daarna werden de fietsen weer opgezocht en richting Woerdense Verlaat gere-
den. Daarna via Kockengen richting Breukelen. Hier werd gestopt voor de Lunch 
bij van der Valk. Gezellig kletsen over de afgelopen zomer en de vele vakantie 
verhalen deed de tijd vliegen. Dus toch weer op de fiets. En nu via bekende rou-
tes, met een ommetje langs de uitkijktoren in de Wilnisse polder, terug richting 
Mijdrecht. Langzaam verloor de groep hier en daar bij de afslagen steeds meer 
mensen die dicht bij huis waren. Hoe veel er uiteindelijk nog bij de Phoenix gearri-
veerd zijn is de schrijver niet bekend. Maar dat iedereen het zeer naar de zin heeft 
gehad wel zeker. Een prima start voor weer een mooi badminton seizoen. 
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Het speelseizoen 2018—2019 is  weer van start gegaan. Iedereen kan op de donderdag weer aan de ‘slag’. 

Ook zijn de compe��ewedstrijden en de trainingen van Roy en Ron weer begonnen. 

Het oliebollentoernooi staat dit seizoen gepland op zondag 30 December. 

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

 

Inmiddels is het contract met LACO voor de zaalhuur defini�ef. 

Op elke donderdag (tot 20 juni 2019) kan er gespeeld worden: 

Van 9:30u  — 12:00u  op 3 banen senioren  

Van 18:30u — 20:30u  op 6 banen jeugd 

Van 20:00u — 20:30u  op 3 banen senioren 

Van 20:30u — 22:30u  op 9 banen senioren 

Van 22:30u — 23:00u  op 3 banen senioren 

 

Het aantal banen op de donderdagavond hebben we onder andere uitgebreid, omdat de senioren compe��e 

niet meer op een andere avond kon worden gespeeld. Dat betekent dat op een paar avonden 1 of 2 compe�-

�eteams op de donderdagavond spelen op 2 of 3 banen. Er blijven nu dus genoeg banen over voor de jeugd– 

en senioren training en recreanten. 

Kijk op de kalender van de veenshu�le wanneer er thuis wordt gespeeld door de compe�eteams. Zie 

www.veenshu�le.nl/kalender 

  

 

Speelseizoen 2018—2019 



Veenshu�le jeugdteams spelen alle 4 thuiswedstrijd  22 september 

Een prachtig gezicht als je de jeugd van je vereniging allemaal tegelijk thuis  ziet 

spelen in de  “eigen”  sporthal De Phoenix. Schitterend, wat een heerlijke sfeer. 

De 4 jeugdteams van badmintonvereniging Veenshuttle hadden afgelopen zaterdag 

22 september dus allemaal een thuiswedstrijd. 

Het jeugdteam Veenshuttle J1 waarin Kai, Daan en Bart speelden moesten flink hun best doen. 

De zweetdruppeltjes vlogen in het rond, maar als je al 4 jaar 
competitie speelt krijg je het niet  

cadeau. Toch haalden ze er een knap gelijkspel uit: 3 – 3 

Veenshuttle J2, het tweede jeugdteam, met Rosa, Niels en 
Remon speelden schitterende partijen en wonnen vandaag 
met de prachtige cijfers van 5 – 1 

Het derde team, J3, met zaterdag alleen de meisjes Stella, Evy 
en Jasmijn, hadden het erg moeilijk. Vooral als de wedstrijd 
bestaat uit drie sets en je verliest met een gering puntenver-
schil, moet je wel eens even slikken om je verlies te incasseren. 
Uiteindelijk eindigde de wedstrijd in een 2 – 4 nederlaag. 

Het vierde jeugdteam J4, de jongsten van Veenshuttle , die 
voor het eerst in de echte competitie  spelen, Rianne en Loren-
zo met als invaller Julian, werkten erg hard om de punten 
binnen te halen. 

Zij hadden het moeilijk tegen een ervaren tegenstander. Wel sleepten ze zelfs een drie-setter uit het vuur. Helaas werd ook die 
verloren en werd de eindstand 0 – 6. 

Maar al doende leert iedereen er van en bij de volgende wedstrijden komen deze ervaringen 

zeker weer goed van pas. 

De vermoeide, maar blije gezichten van iedereen na de wedstrijden, geven veel vertrouwen voor 

de toekomst met deze jeugdspelers die het badminton spelletje een leuke sport vinden. 
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Maandag 24 september is in de passage bij de Albert Heijn de start van de aktie Oktober Aktief gedaan. Wethoudster Becker werd 
aangekondigd door de organisator Jos Kooyman van Spel en Sport. De wethouder gaf aan hoe belangrijk sport, dus bewegen 
voor iedereen is. Ook het sociale aspect van sport, waardoor met contacten legt met andere mensen is belangrijk. 

Maar liefst meer dan 30 mogelijkheden zijn er om aan del te nemen door een voucher van 10 euro aan te schaffen. Ook door bij 
AH boodschappen te doen kan men zegels plakken, waardoor men gratis 3 keer van een sport kan proeven. 

Veenshuttle is duidelijk aanwezig in de etalage van AH met de rolbanner, een shirt, racket en shuttle. Hopelijk komen veel mensen 
badminton bij ons uit proberen.  

Ziet u dus nieuwe mensen in de zaal, let dan op of u een handje kunt helpen om ze het badminton aan te leren en ze het naar de 
zin te maken. Een aantal nieuwe leden kunnen we prima gebruiken. 

De start werd gevierd met een gezond drankje en gezonde hapjes aangeboden door AH. 

  

 

A/rap Oktober Ak�ef 2018  



Exclusief interview met onze jeugdtrainer Roy 

Welke sporten heb je allemaal gedaan?Welke sporten heb je allemaal gedaan?Welke sporten heb je allemaal gedaan?Welke sporten heb je allemaal gedaan?  

Voetbal/Golf/Tennis/Squash en natuurlijk badminton. 

Waarom koos je voor badminton ?Waarom koos je voor badminton ?Waarom koos je voor badminton ?Waarom koos je voor badminton ?  

ik vond het in de winter te koud op het voetbalveld…ben een indo hè… 

Hoe oud was je toen je ging spelen ? Hoe oud was je toen je ging spelen ? Hoe oud was je toen je ging spelen ? Hoe oud was je toen je ging spelen ?  

14 of 15, best oud eigenlijk. 

Heb je ook wedstrijden gespeeld ? Heb je ook wedstrijden gespeeld ? Heb je ook wedstrijden gespeeld ? Heb je ook wedstrijden gespeeld ?  

Ja heel erg veel ,4e klasse landelijk, heet nu 4e divisie, en ook toernooien ook in het buiten-
land. Ben in Duitsland in de Herenenkel wel eens 3e geworden. De prijzen waren toen 
geloof ik 3 flessen witte wijn en een 3 liter magnum fles M&M champagne. 

Ging er wel eens een racket stuk tijdens een wedstrijd ?Ging er wel eens een racket stuk tijdens een wedstrijd ?Ging er wel eens een racket stuk tijdens een wedstrijd ?Ging er wel eens een racket stuk tijdens een wedstrijd ?  

Ja mijn carbonex 10..en bespanning heel vaak. 

Hoeveel medailles heb je gewonnen?Hoeveel medailles heb je gewonnen?Hoeveel medailles heb je gewonnen?Hoeveel medailles heb je gewonnen?  

Medailles en bekers een heleboel,heb ze niet geteld. 

Heb je ze nog bewaard ?Heb je ze nog bewaard ?Heb je ze nog bewaard ?Heb je ze nog bewaard ?  

Ja ze liggen op zolder in een doos. 

Wie was je grote voorbeeld ? Wie was je grote voorbeeld ? Wie was je grote voorbeeld ? Wie was je grote voorbeeld ?  

Mijn oudste broer, mijn trainer, en Liem Swie King een topper uit Indonesie. 

Hoe kwam het dat je trainer werd ? Hoe kwam het dat je trainer werd ? Hoe kwam het dat je trainer werd ? Hoe kwam het dat je trainer werd ?  

Ik raakte in 1 jaar 3x geblesseerd. Mijn broer de trainer werd ziek en vroeg mij om in te vallen. 
Dat vond ik zo leuk dat ik dat eerste jaar 2 cursussen heb gevolgd. Badmintonbegeleider en 
daarna de Trainer A opleiding. 

Hoe lang doe je dat al ? Hoe lang doe je dat al ? Hoe lang doe je dat al ? Hoe lang doe je dat al ?  

Zonder diploma vanaf 1989, met diploma vanaf 1991. 

Doe je ook nog ander werk ?Doe je ook nog ander werk ?Doe je ook nog ander werk ?Doe je ook nog ander werk ?  

Ja ik werk bij de ABN AMRO Bank. Training geven is een uit de hand gelopen hobby eigenlijk. 

Hoeveel trainingen geef je door de week ?Hoeveel trainingen geef je door de week ?Hoeveel trainingen geef je door de week ?Hoeveel trainingen geef je door de week ? 

Ik geef 6x per week training, dat is 7- 9/12 uur per week. 

Wat heb je allemaal in je grote brede badmintontas zitten ?Wat heb je allemaal in je grote brede badmintontas zitten ?Wat heb je allemaal in je grote brede badmintontas zitten ?Wat heb je allemaal in je grote brede badmintontas zitten ? 

Natuurlijk mijn eigen spullen, racket, schoenen,handdoek,douche spullen, schone kleding, 
reserve rackets, veren shuttles, grips, bidon, blik isostar, druivesuiker, pennen,schaar, dobbel-
stenen, wedstrijdformulieren, pleisters, springtouwen, pionnen, trainingsladders enz enz ik 
denk dat ik met tas een beetje moet opschonen.. 

Waarom is het leuk om training aan jeugd te geven ?Waarom is het leuk om training aan jeugd te geven ?Waarom is het leuk om training aan jeugd te geven ?Waarom is het leuk om training aan jeugd te geven ?  

Jeugd kan je nog vormen, vaak staan ze aan het begin van hun badminton carriere en kan je 
ze nog veel bijleren. Maar ze moeten het ook zelf willen natuurlijk anders wordt het niks. 

Speel je nu nog wel eens wedstrijden ?Speel je nu nog wel eens wedstrijden ?Speel je nu nog wel eens wedstrijden ?Speel je nu nog wel eens wedstrijden ?  

Op de vrijdagavond onderlinge wedstrijden en af en toe wat toernooitjes, vooral voor de 
gezelligheid. Zo heb ik genoten van het toernooi op jullie jubileum,ondank mijn blessure. 
Toernooien kies ik ook uit, meestal als er achteraf een buffet is, vooral indisch…. 

Een foto met mijn andere hobby… BBQ-en oftewel koken.  

Digishu�le 
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Ook al is de Rabo fietstocht al voor de vakan�e verreden, toch hieronder een compila�e van de deelnemers 

die het nodige sponsorgeld voor onze vereniging bij elkaar hebben gefietst. Elk jaar in juni organiseert de Ra-

bobank voor de verenigingen in de Ronde Venen een fietstocht , waarbij  a?ankelijk van de afstand die door 

de leden is verreden een aardig bedrag kan worden vergaard. 

 

Hieronder foto’s van Karin: 5 x 30 km voor de Veenshu�le bij elkaar gefietst. Een hele presta�e. Vinden we 

zelf vooral. Erg gezellig en zelfs van plan volgend jaar weer te gaan. Hoop dat het dan net zulk super weer is 

als vandaag.  

 

  

 

RABO Fietstocht 
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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 aanschaF gaat een klein percentage naar 

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

 

Dus, als je weer eenswat wilt bestellen, kijk of je webwinkel via onze website te vinden is. 

 

Zie hieronder de laatste stand van zaken! 
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Zaalwacht Richtlijnen 

Voor het komende badmintonseizoen is er weer een schema opgesteld voor de zaalwacht op donderdagavond. 
  
Dit schema vind je terug in de bijlage. Het schema zal ook in de afhangkast te vinden zijn. Mocht je op de betreffende 
avond niet aanwezig zijn, zorg dan zelf voor vervanging. 
  
Wat wordt er ook al weer van de zaalwacht verwacht: 
 

•  Aanwezig van 19.30-22.30 uur (als het enigszins kan) 

•  Coördinatie met de sporthal beheerder 

•  Afhangkast plaatsen en banen reserveren voor training/competitie 

•  Contactpersoon van de trainer m.b.t. tijdsduur en aantal beschikbare velden 

•  Intermediair jeugd/senioren integratie 19.30-21.30 uur 

•  Controle op goed/consequent gebruik van de afhangkast 

•  Voorkomen van muurbloempjes 

•  Ontvanger/coördinator nieuwe leden 

•  Ontvanger/coördinator competitie teams 

•  Aansturen van de aanwezigen voor opbouwen/afbreken speelvelden 

•  Zaal schoon achterlaten; (laten) opruimen van veren shuttleresten 

•  EHBO verbanddoos verzorgen (aanwezig in de shuttlekast) 

  
De laatste spelers (22.30-23.00 uur) zorgen voor het opruimen van de zaal. 
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Zaalwacht Rooster 

  

 

04-Oct Joop Reurings 

11-Oct Nos Reyhani 

18-Oct Pieter Terpstra 

25-Oct Jan van Kempen 

01-Nov Oscar Grootegoed 

08-Nov Michel Vonk 

15-Nov Roel Verkaik 

22-Nov Cynthia Raadschelders 

29-Nov Maaike de Vries 

06-Dec Melanie Vrind 

13-Dec Eric de Groot 

20-Dec Menno Lankhaar 

27-Dec Hans Bouman 



    

Jaargang 40     Seizoen 2018-2019      Nummer 5-2018   

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  

Ledenadministra�e: 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—Communica�e:  

Hans Bouman 06-51452106  

pr@veenshu�le.nl  

 

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

 

Webmaster:  

 Jan Smit           

webmaster@veenshu�le.nl  

 

Redac�e:  

Rosa Terpstra 0297-591182 

redac�e@veenshu�le.nl  

Colofon 
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Sponsoren Veenshu�le 

Elektrotechnisch installatie bedrijf   Elektrotechnisch installatie bedrijf   Elektrotechnisch installatie bedrijf   Elektrotechnisch installatie bedrijf   

            REURINGSREURINGSREURINGSREURINGS    

Expert	Mijdrecht	
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