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Quiz!
Hallo allemaal,
Het is inmiddels al weer april.
Op de donderdagochtend hebben de recreanten zin om een spelletje bad-
minton te spelen.
We spelen steeds 1 partijtje en maken dan even een praatje, zoals je ziet op 
dit plaatje.
Veel clubbladen hebben ergens wel een pagina met een 
puzzeltje staan, zo wij ook!
Deze foto hoort bij een puzzel:.

De vraag is : hoe oud zijn deze leden samen ?
We tellen dan hun leeftijd op 1 – 1-  2020

Stuur Uw oplossing naar de jeugdcommissie@veenshuttle.nl 
want deze leden zijn wel wat ouder maar nog altijd jong van geest.
De goede inzenders maken kans op een gratis consumptie in ons café De 
Wave.
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Social media
Tijdens de Corona crisis moet iedereen thuis blijven. Je kunt geen uitstapjes 
meer doen, zoals musea bezoeken of naar de dierentuin gaan. Om je niet te 
vervelen staan hieronder een paar leuke Instagram account die je kunt volgen! 
Natuurlijk ontbreekt ons eigen Instagram account niet! Deze wordt bijgehou-
den door Melanie!

Ons eigen Instagram account!



Teamspirit
“Neem oordoppen mee”, werd me aangeraden, “want die zal je nodig hebben!” Het zou mijn eerste Finale 
Eredivisie Badminton worden en ik had er zin in! Al wekenlang vertelden mijn collega’s enthousiast over 
het Eredivisiegevoel en wat ik er vooral uit op maakte is dat het gaat over teamspirit. Met dit in mijn 
achterhoofd stap ik 7 maart 2020 de Maaspoort binnen, op zoek naar het ware gevoel van teamspirit. Of ik 
er antwoord op heb gekregen? Jazeker. Er waren in principe geen woorden voor nodig om dit gevoel van 
teamspirit te ervaren, want deze energie deed de vloer van de Maaspoort trillen!

Het zou hoe dan ook een bijzondere wedstrijd worden. Een ware strijd tussen twee teams; een team dat 
voor vierde keer in de finale stond en een team dat na 25 jaar een krachtige comeback maakte. Verder had 
de dag een beetje een rare bijsmaak gekregen i.v.m. het opkomende virus dat inmiddels de hele wereld in 
zijn greep heeft. Men deed voorzichtig aan naar elkaar toe, maar dat mocht het gevoel van teamspirit niet 
drukken! Einde ochtend begon de Maaspoort langzaam aan rood/zwart en geel te kleuren. Blije gezichten, 
enthousiaste mensen, trommels, klappers en airsticks. En terwijl de spelers zich aan het opwarmen waren, 
kinderen clinics volgden van ware badminton legends, spraken Bram Reudink en de trainers vooraf aan 
de wedstrijd positieve en motiverende woorden. De trainers spraken niet alleen over hun eigen team, maar 
ook vol respect over het andere team. 

Om 13 uur barstte de boel los, werden de teams aangemoedigd, galmde er snoeiharde muziek door de zaal 
en wist ik zelf van enthousiasme niet waar ik met mijn camera moest zijn. De opwinding steeg meteen 
naar mijn hoofd en ik klikte er op los.

De sfeer in de zaal zat er vanaf het eerste moment goed in en werd met ieder spel beter, harder, krachtiger, 
uitbundiger, explosiever. Kortom: teamspirit alom! Je hoeft niet veel van de regels van een spel te weten 
om te zien hoe er gespeeld wordt, eigenlijk hoeft je alleen maar te ervaren. De sfeer, de spanning, de trilling! 
Het spel van Aram Mahmoud tegen Joran Kweekel was voor mij misschien wel het meest spannende 
spel, en wat mij daarin raakte was de eenheid, het familiegevoel dat de fans uitstraalde naar Aram toe. De 
steun, het vertrouwen, zijn eigen vertrouwen en wilskracht. Dit was niet vast te leggen met een camera. 

Wat betekent teamspirit voor anderen?
“Teamspirit is voor mij: je eigen team door dik en dun, goede tijden en slechte tijden steunen en aanmoe-
digen. Natuurlijk moet dit met alle teamleden: één voor allen, allen voor één! Met een goede teamspirit kan 
een speler over het dode punt getild worden of een betere prestatie neerzetten dan gebruikelijk. Teamle-
den is dan een ruim begrip, want een team kan een connectie proberen te maken met de supporters, zodat 
die zich ook kunnen mengen in het aanmoedigen.” Jaap van der Wiel, secretaris BC Dropshot.

“Teamspirit is voor mij heel erg belangrijk, Ik heb dit in het verleden zelf gemerkt als speelster. Hoeveel 
meer je kunt bereiken als er een goede teamspirit is, maar ook bij BV Almere. Ook zijn we hier volop mee 
bezig op Papendal, want als Team kan je veel meer neerzetten dan allemaal losse individuen, uiteindelijk 
heb je elkaar nodig om te excelleren en tot bepaalde prestaties te kunnen komen. Op alle fronten is een 
goede teamspirit voor mij dus belangrijk, ook kijkende naar het werk. Zonder een goed team kan je niet de 
doelen nastreven die je wilt, want dit moet je toch echt samen doen.” Ilse Vaessen, manager Topbadminton
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“Dit is voor mij teamspirit, hier met z’n allen zijn, het is gezellig, de sfeer is goed! En ook al wil ik 
dat wij winnen, ik gun het het andere team ook! Fan BC Dropshot

“Als ik in een team zit, heb ik het gevoel dat er mensen achter mij staan en mij steunen op de 
slechte momenten evenals de goede. Hoe beter de band met je teamgenoten, des te beter je kan 
presteren en alles kan geven op de baan. Ik weet als ik win dan win ik voor het hele team en dat 
geeft een prachtig gevoel. Ook als ik verlies, moet de rest van het team zien dat ik alles heb gedaan 
en dat ze ook hetzelfde gaan doen.” Aram Mahmoud 

Met suizende oren, een glimlach van oor tot oor en een overvolle camerakaart liep ik die avond de 
deuren van de Maaspoort uit. Als niet-sporter begreep ik ineens waar sporten over gaat. Het gaat 
precies over datgene naar waar ik opzoek was: teamspirit. Energie. De trainers tussen de fans hun 
spelers aanmoedigend, baby’s met de juiste kleuren aan, kinderen rond rennend alsof ze thuis wa-
ren, mijn eigen collega Ilse bij elk spel naast de baan haar teamgenoten steunend. En dan de fans. 
In geel. In zwart rood. Op elkaar ingespeeld als een groot orkest. Tromgeroffel in de maat van het 
slaan van de shuttle. Meezingen uit volle borst. Vertrouwen. Euforie.
Teamspirit gaat natuurlijk verder dan badminton, dan sport. Teamspirit is toepasselijk in alles wat 
we doen. Zo ook in deze tijden van corona. Laten we het gevoel van teamspirit nu ook toepassen. 
Laten we de energie hoog houden, elkaar aanmoedigen, steunen en samen naar de toekomst kij-
ken. Zorg goed voor jezelf én elkaar. 
Wat betekent teamspirit voor jou? Laat het ons 
weten op onze facebook pagina Badminton Ne-
derland en maak kans op een Badminton zomer-
pakket.

Ook een leuke vraag voor jullie om in deze tijd Ook een leuke vraag voor jullie om in deze tijd 
over na te denken: Wat betekent teamspirit voor over na te denken: Wat betekent teamspirit voor 
jullie?jullie?



Rob Blokhuis
Beste leden,

Het seizoen is wel door hele heftige omstandigheden onderbroken. Ik hoop dat iedereen nog gezond is 
en geen last hiervan heeft gekregen. Wij hopen dat er dit seizoen misschien nog een aantal keer gespeeld 
kan worden.
Ook zijn wij over gegaan naar een andere bank. Dit is de Rabobank geworden. De Rabobank doet namelijk 
aan sponsoring en begeleiding van clubs.Voorheen had de Rabobank een fietstocht. Dit is nu veranderd 
in Clubsupport. Clubsupport zal in september worden opgestart. Hier zullen wij later nog bericht over 
geven.

Wij zijn ook met de badmintonbond aan het kijken om voor het nieuwe seizoen een folder actie te plan-
nen om nieuwe leden te werven.

Verder wens ik iedereen veel sterkte met verwerken van de corona stress.

Wij hopen jullie weer in gezondheid te kunnen begroeten in de sporthal.

Groeten, Rob Blokhuis
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Algemene Ledenvergadering
Op donderdag avond 14 mei om 20:00 zal de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden. In deze perio
de van onzekerheid is het ook onzeker of we deze in de Phoenix kunnen gaan doen of deze op andere 
wijze moeten gaan houden. Dat zou dan via de Digitale weg kunnen verlopen. 

Momenteel onderzoeken we de diverse mogelijkheden. Waarschijnlijk hebben jullie inmiddels ook de 
nodige ervaringen opgedaan met Zoom, Google meet, Microsoft Teams, Skype, jit.si noem maar op.

Binnenkort komen we met het voorstel hoe we van plan zijn dit te gaan doen.

In de ALV bespreken uiteraard de onderwerpen/jaarverslagen uit het afgelopen jaar en de uitdagingen 
in de begroting. Daarnaast heeft Oscar aangegeven om zijn functie van penningmeester om te willen 
wisselen voor de functie van ledenadministratie. Ineke heeft aangegeven met de ledenadministratie te 
willen stoppen.

Wij zijn dan ook op zoek binnen onze leden, die de functie van penningmeester bij onze club zou wil-
len vervullen. Het zou fantastisch zijn als we in de komende ALV deze zouden kunnen voorstellen. 
Informatie over het penningmeesterschap kan altijd worden ingewonnen bij een van de bestuursleden 
en uiteraard ook aanmeldingen.

Verder is in de ALV uiteraard ook ruime gelegenheid om vragen te stellen of bepaalde onderwerpen 
onder de aandacht te brengen.

Kortom, we zien en/of horen elkaar op donderdag 14 mei op de ALV.
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Probeerbadminton.nu
Zoals de titel al zegt: probeer badminton te spelen. 

Veel badmintonverenigingen zouden graag een hoger ledenaantal zien. Ook onze vereniging BV Veenshut-
tle zou graag een groot aantal nieuwe mensen erbij willen hebben, die geregeld een shuttletje willen slaan.

In het oosten van het land is een aantal badmintonverenigingen 2 jaar geleden een project gestart voor 
het werven van nieuwe leden. Hierbij is een draaiboek opgesteld voor het opzetten van communicatie en 
aanbod van badminton aan nieuwe leden. Het project is daar zeer succesvol verlopen. Inmiddels wordt dit 
project ondersteund door Badminton Nederland.
En, Wij gaan er aan meedoen!

Wat wordt aan nieuwe leden aangeboden?
• 10 lessen badminton proberen voor € 25,-
• De basisslagen worden aangeleerd, de spelregels uitgelegd en onderling worden er wat wedstrijden   
 gehouden.
• Dit alles zal plaats vinden in de 1e week van oktober.

Samen met andere verenigingen
Het is een project in Noord-Holland, waaraan meerdere verenigingen deelnemen en waarbij wij ons als 
Veenshuttle hebben aangesloten.
Het voordeel hiervan is: 

• Gezamenlijk plan opstellen met gebruikmaking kennis en ervaring van verenigingen elders in het  
 land.
• Omkosten voor communicatie en reclame voor de sport worden gedeeld.
• In regionale bladen kunnen we de sport op grotere schaal promoten, allemaal in dezelfde periode.
• Het drukken van flyers kan in een grotere oplage.
• De bond kan ons helpen met het aanbieden van scholing.
• Een contactpersoon van een vereniging kan altijd bij eventuele vragen bij de bond terecht.

In het oosten van het land is dit project dus al eerder opgestart en heeft een mooi resultaat opgeleverd: 
nieuwe leden voor de vereniging, oud en jong. Dat willen wij voor onze vereniging ook graag bereiken.
Deze periode met Corona maatregelen kunnen we gebruiken om na te denken over de te nemen stappen, 
zodat we in september met de promotie van onze sport kunnen beginnen.

Als je nu al iemand kent die een spelletje badminton wil spelen, kunt je alvast zijn/haar mailadres noteren 
of aan ons doorgeven, zodat we hem/haar op de hoogte kunnen houden van de verdere ontwikkelingen.
Het bericht kan gestuurd worden naar: info@veenshuttle.nl
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Tot nu toe zijn de bijeenkomsten over probeerbadminton.nu bijgewoond door Rob Blokhuis, Rina 
Enderman en Pieter Terpstra.
In de komende maanden zullen er nog een paar acties moeten worden uitgevoerd, waarvoor we ook 
onze leden willen benaderen om daarin mee te helpen.

Daarmee maken we er een succes van en zou het prachtig zijn als we na de zomer en na Corona met 
een groot aantal leden het badminton kunnen voort zetten. 

Rina Enderman, Pieter Terpstra, Rob Blokhuis

Evt. meer info: probeerbadminton.nu
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Colofon
   Jaargang 42  Seizoen 2020-2021 Nummer 1-2020

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

Voorzitter:Voorzitter:
Rob Blokhuis Tel, 0297-250104
voorzitter@veenshuttle.nl 

Penningmeester:Penningmeester:
Oscar Grootegoed, 0297-272099
penningmeester@veenshuttle.nl 

Recreanten commissie:Recreanten commissie:
Voorzitter: Karin van der Helm, 06-51259076
recreanten@veenshuttle.nl
Leden: Nos Reyhani

Jeugd commissie:Jeugd commissie:
Voorzitter: Rina Enderman, 0297-285350
jeugdcommissie@veenshuttle.nl

Leden: Eric de Groot en Cynthia Raadschelders
jeugdtrainer@veenshuttle.nl

Webmaster:Webmaster:
Jan Smit
webmaster@veenshuttle.nl

Secretaris:Secretaris:
Pieter Terpstra, 0297-591182
secretaris@veenshuttle.nl

Ledenadministratie:Ledenadministratie:
Ineke Stam, 06-12814236

AC Verhoefweg 2a
3641PC Mijdrecht

ledenadministratie@veenshuttle.nl

Wedstrijd commissie:Wedstrijd commissie:
Voorzitter: Maaike de Vries, 06-20032692
wedstrijdcommissie@veenshuttle.nl

Trainer: Ron Sabbé
trainer@veenshuttle.nl

Pr-communicatie:Pr-communicatie:
Vacature

Redactie:Redactie:
Rosa Terpstra, 0297-591182
redactie@veenshuttle.nl
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Sponsors

https://www.rendezvous.nl/  
http://www.c-rvanderwilt.nl/ 

http://www.boekhandelmondria.
nl/pg-8066-78899/pagina/welkom_
bij_boekhandel_mondria. html  

https://www.hema.nl/  

http://www.dhersigny.nl/  

https://www.profile.nl/?msclkid=3ebad-
8ba5ae31e3 7889e86bad4d5b1f0&utm_
source=bing&utm_medi um=cpc&utm_
campaign=01%20-%20BR%20%20
Profile&utm_term=profile%20tyrecen-
ter&utm_ content=Profile%20Tyrecenter  

http://www.hwvanderlaan.nl/projecten/
soort/woningb ouw/type/particulier/


