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Afsluiting training 2018-2019 recreanten Veenshuttle 

Na 8 training sessies die begin januari startte werd op 21 maart een afsluitingstoernooi gespeeld met 
bijna alle training deelnemers. 

Deze 2e training serie werd ik geassisteerd door Jan van Kempen wat de mogelijkheid gaf om meer 
persoonlijke aandacht / assistentie te geven bij de trainingen en ! 2 weten meer dan 1, want een 
andere kijk en ervaring met bepaalde slagen geeft soms een 'op maat oplossing' voor sommige 
deelnemers om het maar mooi te zeggen. Dus een waardevolle aanvulling.  

Gelukkig heeft Jan al een toezegging gedaan voor de komende trainingsperiode. ;-)) 

Qua deelnemers aantal aan deze afsluiting ontstond een ideale, bijna unieke situatie, namelijk 8 
dames en 8 heren.  

Een in mijn ogen een unieke mogelijkheid om 2 teams te formeren van 4 dames en 4 heren. 

Deze teams moesten eerst samengesteld worden en na een soort van lootjes trekken ontstond een 
team 'Groen' en een team 'Oranje. 

 

Digishuttle 

Erwin, Jessica, Anja, Ellen, Cynthia 
Hanno, Eric, Arjon. 

Roel, Sander, Adelheid, Rob, Albert 
Isabelle, Dascha, Joyce. 
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Beide teams moesten per ronde een Dames dubbel, een Heren dubbel en een Gemengd dubbel 
koppel op de banen 1, 2 en 3 zetten met een totaal van 8 rondes. !  

Om het een en ander ordelijk en goed verdeeld te laten uitvoeren werd er een 'teamcaptain' 
gekozen die de indeling van die koppels moest uitschrijven en inleveren bij de wedstrijdtafel.  

Ieder team lid moest uiteraard even veel spelen,  een puzzel op zich bleek achteraf!  

Anja en Roel werden door hun teams bijna unaniem als captain aangesteld en aan hen dus de 
'moeilijke taak’ om deze indeling voor de dubbels te maken. 

Deze ‘team captain opdracht’ bleek veeeel moeilijker dan gedacht en koste veeeel tijd.  Waarbij dus 
bleek dat het organiseren van een toernooi best ingewikkeld kon zijn  . . .  

 

Toch is het gelukt en zijn alle partijen gespeeld ! 

 

De uitslag !   

Hieronder zien jullie het score vel van dit toernooi. Er werd per ronde een wedstrijd tot 21 punten 
gespeeld. Bij 11 punten wisselen van helft. 

Winst betekende 1 punt voor het winnende team. Mocht het gelijk opgaan dan werd de wedstrijd bij 
20-20 gestopt en kregen beide teams 1 punt.  

Om het nipt verliezende team een hart onder de riem te steken werd er bij een uitslag met een 
verschil van minder dan vier, 2 punten aan de winnaar en 1 punt aan de verliezer toegekend. 
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Zo had ik achter de wedstrijd tafel ook nog wat te doen ;-) 

 

 

Het oranje team winnaar !! 

Het groene team werd  2e
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Na dit enerverende mini-toernooi natuurlijk de prijs uitreiking in café DeWave met een hapje en een 
drankje oftewel het verbrassen van het trainingsgeld ! 

Dank jullie voor het enthousiasme tijdens het afgelopen seizoen en graag tot september als het 
nieuwe seizoen weer van start gaat . . .  

 

 Ron Sabbé 

 recreanten trainer Veenshuttle 
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Een aantal leuke mededelingen 
 

Sponsorkliks 

De SponsorKliks transacties zijn bijgewerkt.  

 

Hoe werkt gratis sponsoren? 

Als jij via onderstaande link iets koopt, bijvoorbeeld bij Cool Blue, Wehkamp of Bol, dan ontvangt 

Veenshuttle geld van SponsorKliks. De link bevat nl. een code om Veenshuttle te herkennen en jij 

betaalt hetzelfde als je direct naar de webwinkel gaat, vandaar "gratis sponsoren".  

 

Bekijk andere winkels op de SponsorKliks-pagina van Veenshuttle via: 

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=6104&so=ma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mededeling van de voorzitter 

Beste Veenshuttle spelers, 
 

Het seizoen is alweer voorbij, het is weer snel gegaan. 
Wij hopen dat iedereen dit jaar met veel plezier, leuke en spannende partijen heeft kunnen spelen. 

 
Helaas heeft Roy, de trainer van de jeugd, aangegeven te stoppen na dit seizoen. 

We hopen  dat we voor de start in september een nieuwe trainer gevonden te hebben. 
 

Voor het volgende seizoen zijn er voor de competitie, 3 jeugdteams in geschreven en voor de 
senioren 1 mix en 2 herenteams. 

 
De vrijwilligers hebben wij bedankt tijdens een bowlingavond en een drankje. 

Wij hopen ook volgend seizoen weer kunnen rekenen op de vrijwilligers, door hen hebben we  dit 
jaar tot  een succes  kunnen maken. 

 
Wij wensen iedereen een prettige vakantie en zien jullie graag weer op 5 September in de Phoenix . 

 
De voorzitter, Rob Blokhuis  
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Badminton festival 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://www.badminton.nl/evenementen 

 

Langzaam druppelen de mensen binnen. Men kijkt een beetje om zich heen , want het is allemaal 

wat onwennig. De meeste mensen met een beperking komen niet zo vaak in aanraking met sport of 

bewegen. 

Gelukkig heeft Team Sportservice De Ronde Venen, in samenwerking met de Gemeente De Ronde 

Venen , met Elzemieke als enthousiaste promotor, het mogelijk gemaakt dat deze mensen toch van 

sport en beweging kunnen proeven. En wat belangrijk is, ook indien gewenst een vervolg daar aan 

kunnen geven. Wethouder Rein Kroon was ook aanwezig om nog maar eens het belang van bewegen 

voor alle mensen te onderstrepen.  

 

Elzemieke, haar team en een aantal enthousiaste sporters hadden zaterdag 13 april voor 10.00uur 

sporthal De Phoenix al gereed gemaakt voor badminton, tennis, volleybal en zit gymnastiek. Bij alle 

sporten kon er aanpast meegedaan worden, ook met een sport rolstoel. 

Wethouder Kroon stond al snel op het badminton veld en liet zien dat hij meer dan alleen maar op 

Aangepaste sportdag voor mensen met een beperking succesvol 
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de camping gespeeld had. De deelnemers werden individueel geholpen door leden van Badminton 

Vereniging Veenshuttle om de eerste techniek van het badminton onder de knie te krijgen. Dat viel 

niet altijd mee, maar het plezier was groot en daar gaat het natuurlijk bij sporten om.  

 

Ondertussen werd er voor de oudere deelnemers onder begeleiding zit gymnastiek gedaan. Daarna 

kon iedereen mee doen aan volleybal onder leiding van het Centrum voor Beter Bewegen. De bal 

mocht driemaal via de grond naar een medespeler gespeeld worden en moest dan over het net 

gegooid worden. Een prima manier om samen actief te zijn zonder de enorme inspanning van het 

echte volleybal te moeten doen. 

Tenslotte werd de mogelijkheid geboden om te tennissen. Ook in de sport rolstoel. Ook hier werd 

weer instructie gegeven door ervaren tennissers van Tennisvereniging De Ronde Vener.  

 

Alles te samen een heerlijke actieve ochtend die mensen met een beperking heeft laten zien dat er 

toch op vele manieren aan beweging gedaan kan worden. 

 

Wil je meer weten kijk dan op de website van www.teamsportservice.nl/derondevenen voor meer 

informatie. 

Heb je vragen, stel die dan aan evanempel@teamsportserviece.nl 

Voor het filmpje: 

https://www.facebook.com/veenshuttle/videos/vb.172026642961524/2479927818901443/?type=2

&theater  

  

Digishuttle 

Nu ik een jaar de Digishuttle maak, ben ik erg benieuwd naar jullie mening over de Digishuttle. 

Daarvoor heb ik een enquête gemaakt, zodat ik kan kijken wat jullie vinden van de huidige 

Digishuttle. Ik zou jullie willen vragen om onderstaande enquête in te vullen. Het is anoniem en 

het duurt niet lang. 

https://www.survio.com/survey/d/A7A3Z3H9K5G8L9V7T  

Daarnaast lijkt het mij leuk om elke keer als de Digishuttle uitkomt, een lid van de vereniging te 

hebben geïnterviewd, zodat wij elkaar beter leren kennen. Een soort ‘klapstoel’ idee. Vind je 

dat een leuk idee? Dan kan je mij een mail sturen en dan kan ik een aantal vragen naar jullie 

opsturen. En er mag altijd een leuke foto bij, maar het hoeft niet. 

redactie@veenshuttle.nl  

Ook ben ik altijd heel erg blij om stukjes kopij te ontvangen van jullie. Echt super leuk! Dus 

schroom niet om een stukje op te sturen.   

Groetjes, Rosa Terpstra 
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Colofon 

Jaargang 41     Seizoen 2018-2019      Nummer 2-2019 
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  

Recreanten commissie:  
Voorzitter:  Karin van der Helm 06-51259076 
recreanten@veenshuttle.nl  
 
Leden: Nos Reyhani 
 
Trainer: Ron Sabbé trainer@veenshuttle.nl 

Jeugd commissie:  

Voorzitter: Rina Enderman 0297-

285350  

jeugdcommissie@veenshuttle.nl  

Leden: Mariska Blom en Eric de 

groot   

jeugdtrainer@veenshuttle.nl Webmaster: 

Jan Smit           

webmaster@veenshuttle.nl 

Ledenadministratie: I 

Ineke Stam   

AC Verhoefweg 2a  

3641PC  MIJDRECHT   

Tel. 06-12814236  

ledenadministratie@veenshuttle.nl  

 Wedstrijd commissie 

Voorzitter: Maaike de Vries 06-20032692   

wedstrijdcommisie@veenshuttle.nl  

Trainer: Ron Sabbé   

trainer@veenshuttle.nl 

 PR—Communicatie:  

Hans Bouman 06-51452106  

pr@veenshuttle.nl  

 Redactie:  

Rosa Terpstra 0297-591182 

redactie@veenshuttle.nl 
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