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Iedereen nog de beste wensen en een gezond 2019. 

Het jaar 2018 is alweer voorbij. 

Wij kunnen hier tevreden op terug kijken. 

Het 40 jarig bestaan werd op een leuke manier gevierd. Wat ook bleek uit de goede reacties. 

Het jaar werd afgesloten op zondag 30 december met het traditionele oliebollen toernooi. 

Wij willen alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet van het afgelopen jaar en hopen dat ook 

dit jaar weer op hun inzet mogen rekenen. 

Voor 2019 wens ik iedereen weer veel badminton plezier toe.  

Rob Blokhuis 
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Voorwoord voorzi�er Rob Blokhuis 
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Recreanten Mini Toernooi! - 20 december 2018 
20 december 2018 was er weer een recreanten mini toernooi van de (1e) trainingsessies van Ron.  
 
Tijdens 7 wedstrijden, waar men steeds met iemand anders speelde, kon iedereen punten bij elkaar slaan.  
 
Er werd weer volop gestreden voor de punten. Het was een spannende strijd, maar uiteindelijk hebben Joy-
ce en Cynthia bij de vrouwen gewonnen met ieder 107 punten. Wel op de voet gevolgd door Adelheid met 
106 punten.  
 
Bij de mannen was het ook erg spannend. Rob ging er met de eerste prijs vandoor met 123 punten.  
 
Hanno werd tweede met een puntje minder - 122 punten.  
  

    ----    G E F E L I C I T E E R D G E F E L I C I T E E R D G E F E L I C I T E E R D G E F E L I C I T E E R D ----    
 

Het toernooi werd weer gezellig afgesloten met een hapje en een drankje in cafe de WaVe. 

 

 



Oliebollentoernooi Zondag 30 December 2018 

Op zondag 30 december, �jdens de kerstvakan�e, hee  weer het tradi�onele olieibollentoernooi plaatsgevonden.  

Het toernooi was weer georganiseerd onder de bezielende leiding van Rina. Zij weet al�jd weer op een flexibele 

manier alle deelnemers aan het spelen te krijgen. Wilde men gewoon een shu�letje slaan, dan kon dat, wilde men 

een wedstrijd spelen, dan kon dat ook en zelfs een prijs winnen. Uiteindelijk bleek iedereen een winnaar en lag 

voor iedereen een prijsje in het verschiet.  

Ook dit oliebollentoernooi werd weer door een groot aantal badmintonners met hun ouders, of met hun kinderen 

bezocht. Het was weer een zeer gezellige dag, waarmee 2018 werd uitgeluid en met nieuwe energie 2019 weer kon 

worden binnengestapt. Zie de foto’s voor een impressie van deze spor�eve dag. 
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Stand van zaken bij de compe++e teams:  

 

Met nog 3 a 4 wedstrijden te gaan, is de stand op dit moment bij de competitie teams als volgt:  

 

Digishu�le 



Digishu�le 

  

 

 



Donderdag ochtend—Verjaardag Joop 

 

In november is Joop een jaartje ouder geworden waaraan door de donderdagochtendgroep altijd op gezellige wijze aandacht 
aan wordt gegeven. 
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Ik ben Rosa Terpstra en ik ben 16 jaar oud. Ik zit nu al 6 jaar bij de badmintonvereniging de Veenshuttle. Toen ik hierbij kwam 
zat ik in groep 8. Ik was net gestopt met de sport majorette, dat had ik heel lang gedaan, maar ik had wel zin in een andere 
sport. Mijn vader Pieter, zat al bij de Veenshuttle en badminton leek mij een leuke sport. Zo komt het dat ik bij de vereniging 
gekomen ben. En ik ben badminton altijd een leuke sport blijven vinden en de vereniging is natuurlijk ook heel gezellig! Mijn 
grote voorbeeld op de vereniging is natuurlijk mijn vader! Hij is erg snel en wendbaar en weet zo veel shuttles op te vangen! 
Ik vind het elke donderdag avond weer leuk om te komen trainen, natuurlijk heb ik het druk op school, maar het is ook be-
langrijk dat je tijd vrij maakt voor een uurtje ontspanning en dat doe ik dan graag via de badminton. 

Ik speel ook competitie met een groep van 4 personen, dat doe ik met Amber, Remon en Niels. Wij zijn al 2 keer bekroond 
met de tweede plek en hebben daarvoor een mooie beker gekregen. Op dit moment staan we eerste op de ranglijst, dus wie 
weet, gaan wij er dit jaar wel met de winst vandoor… 

Ik zit nu in Havo 5 op het Veenlanden College. En na dit jaar wil ik gaan studeren. De studie die ik nu voor ogen heb heet 
Lifestyle management, deze studie is te volgen in Tilburg en zal ik het Mijdrecht gaan verlaten. Maar voor het zover is, ga ik 
nog andere open dagen bezoeken om zeker te zijn van mijn keuze. Naast badminton speel ik gitaar sinds een jaar, wat ik ook 
erg leuk vind. Daarnaast heb ik ook een passie voor fotograferen, en ben ik geïnteresseerd in foto’s van andere fotograven en 
heb ik er interessante boeken over. 

Het leuke aan de digishuttle vind ik dat ik allemaal leuke artikels binnen krijg en dat ik zie dat iedereen zich inzet voor een 
leuk clubblad. Daarnaast vind ik het leuk om mij bezig te houden met de vormgeving, het logo, het voorblad, de foto’s, het 
lettertype, en ga zo maar door. Ik hoorde dat de digishuttle in handen was van Oscar en dat hij het erg druk had met andere 
vrijwilligerswerk voor de Veenshuttle. Het is altijd goed om bij te dragen aan je vereniging. Mijn voornemen was om in een 
regelmaat de digishuttle uit te brengen, maar door mijn schoolwerk schiet het er regelmatig bij in en wacht ik totdat ik vol-
doende copy heb, zodat ik meteen een goed gevulde digishuttle kan afleveren. Ik vind het leuk om zowel foto’s als tekst bin-
nen te krijgen, het leukste vind ik om het beide te krijgen, zodat ik kan lezen wat er gebeurt is en dat ik kan zien hoe het ge-
weest is. Ik vind het altijd leuk om van de leden artikels binnen te krijgen dus je mag altijd wat binnen sturen, daar ben ik erg 
blij mee! Je mag natuurlijk altijd een idee opsturen voor de digishuttle, zodat ik dat kan plaatsen. Opmerkingen en verbeterin-
gen zijn ook altijd welkom. 

Veel plezier met het lezen van de digishuttle! 

Groetjes, Rosa 
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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 

  

 

17-Jan Anja de Kruijf 

24-Jan Ineke Stam 

31-Jan Peter Meijer 

07-Feb Rob Blokhuis 

14-Feb Erna Stolwijk 

21-Feb Erik Piena 

28-Feb Ruud Wijtvliet 

07-Mar Rob vd Vaart 

14-Mar Wim Visser 

21-Mar Hendry Kooistra 

28-Mar Tristan Frese 

04-Apr Rob d'Hersigny 

11-Apr Frans Ebbinge 

18-Apr Ruud Doodkorte 

25-Apr Adelheid van Coillie 



    

Jaargang 41     Seizoen 2018-2019      Nummer 1-2019  

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  

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  

 

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 
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