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Geschiedenis

Algemeen wordt aangenomen dat India de ba-

kermat is van het badminton, toen nog onder de 

naam poona, genoemd naar de stad Poona, 50 

km van Bombay. En hoewel het spel blijkbaar ook 

in de 12e eeuw al in Engeland is gespeeld, en 

in de middeleeuwen in Frankrijk onder de naam 

Jeu de longue plume, wordt aangehouden dat 

kennis maakten, meenamen naar  Engeland. 

Omstreeks 1873 werd het spel intensief beoefend 

op het landgoed Badminton, van Hertog van 

Beaufort in Gloucestershire. Sindsdien heeft men 

het over badminton. 

Ondanks de dat de sport al lang bestaat richtten 

de landen Canada, Denemarken, Engeland, 

Frankrijk, Ierland, Nieuw-Zeeland, Schotland, 

Wales en Nederland een internationale organi-

satie op on der naam Internationale Badminton 

Federatie (IBF). Sinds 1996 is de naam gewijzigd 

naar Badminton World Federation (BWF).

In Nederland was in 1931 in Noordwijk al de 

Nederland Badminton Bond (NBB) opgericht. 

Sinds 2010 is de naam gewijzigd in Badminton 

Nederland en zijn er bij alle verenigingen in totaal 

ongeveer 41.000 bij de bond geregistreerde 

leden. Per 2010 is er ook aangepast badminton 

voor mensen met een lichamelijke of verstande-

lijke beperking. 

Iedereen heeft wel eens een badmintonracket 

vast gehouden. Of het nou op de camping was, 

op school met gymles of in een sporthal bij een 

badmintonvereniging. Badminton is een sport 

voor jong en oud, recreatief of fanatiek, heel ge-

zond, sociaal en gezellig. Elke donderdag wordt 

er gespeeld in sporthal De Phoenix in Mijdrecht 

door senioren, jeugd, recreanten, rolstoelers en 

competitiespelers.

In 1978 was er nog geen gemeente De Ronde 

Venen. Maar in Wilnis was binnen de sport 

vereniging Veenland al vele jaren een badminton 

afdeling en men speelde in de kleine zaal van de 

Willisstee, waar 1 speelveld lag. De afdeling bad-

minton groeide echter zodanig dat in sporthal de

Eendracht in Mijdrecht banen werden gehuurd. 

Hier kon men op 3 banen tegelijk spelen. Totdat 

de gemeente Mijdrecht meldde dat de zaal niet 

meer te huur zou zijn voor een Wilnisse vereni-

ging, aangezien de Mijdrechtse verenigingen de 

zaal nodig hadden.

Een aantal mensen binnen de vereniging, waar-

onder Frans Beliën, Anneke Schutte en Arnold 

Poortman besloten om een nieuwe Badminton 

Vereniging Mijdrecht op te richten, statutair 

Badminton Vereniging Veenshuttle in Mijdrecht leeft!

gevestigd in Mijdrecht. Op 18 april 1978 pas-

seerde de akte van oprichting van de Badminton 

Vereniging Mijdrecht bij de notaris en stond de 

gemeente Mijdrecht voor een voldongen feit en 

was de zaalhuur in de Eendracht behouden. 

Een aantal jaren later werd sporthal Twistvliet 

gebouwd met  maar liefst 9 banen! Met de groei 

van Mijdrecht en Wilnis groeide ook de badminton 

vereniging. In de jaren 90 was er een piek van 

bijna 300 leden en speelden er 11 senioren teams 

in de bondscompetitie. Vele jaren werd er een 

landelijk B/C-/D-toernooi georganiseerd waar wel 

200 wedstrijdspelers aan mee deden. Tijdens het 

voorzitterschap van Ad van de Broek kreeg de 

vereniging 18 Oktober 1994 zijn huidige naam, 

Badminton Vereniging Veenshuttle. Tevens werd 

via een prijsvraag een nieuw logo ontworpen. 

Ook het binnen 1 jaar afbranden van zowel de 

sporthal in Mijdrecht (2002) als in Wilnis (2003) 

heeft de club overleefd door tijdelijk elders onder-

dak te vinden.

Momenteel is de vereniging met ruim 100 leden 

actief met jeugdspelers, senioren en enkele 

rolstoelers. Er wordt zowel bij de jeugd als de 

senioren competitie gespeeld. De rolstoelers en 

senioren doen ook mee aan landelijke toernooien. 

Voor de recreatieve leden is er een recreanten 

competitie met verschillende verenigingen uit 

de omgeving en heeft een vaste speeldag op 

donderdag ochtend en avond in De Phoenix. De 

jeugd speelt ook toernooitjes met verenigingen uit 

de omgeving en gaat jaarlijks op kamp. Al met al 

een bruisende vereniging waar van alles gebeurt 

en sportiviteit met gezelligheid voorop staat. 

In het kader van het 35 jarige jubileum, heeft 

Veenshuttle 23 oktober een open dag gehouden 

in combinatie met de Week van het Badminton, 

landelijk georganiseerd door Badminton Neder-

land.  Wethouder David Moolenburgh opende de 

open dag door als eerste het badminton-circuit te 

doorlopen met oefeningen als ‘ver slaan’, korfbal 

mikken, shuttle hooghouden met links en rechts 

en het beantwoorden van 5 vragen over badmin-

ton. 

Om 15:45 uur kwam Lotte Jonathans, ambas-

sadrice voor de Week van het Badminton, in 

de Phoenix aan. Voorzitter Joop Reurings heeft 

haar begroet en gaf haar een speciale handdoek 

voorzien van het 35-jaar logo van de Veenshuttle. 

Daarna deed ook Lotte het badminton-circuit, ga-

degeslagen door alle aanwezigen! Ontspannen, 

maar wel fanatiek, verrichtte zij haar oefeningen 

en overtuigde ze de aanwezigen van haar klasse. 

De jeugd-clinic met Lotte was het hoogte punt 

van de middag. Naast oefenen en het krijgen van 

aanwijzingen, mochten daarna de jeugdleden het 

tegen haar opnemen! 

V.l.n.r. Hans, Remon en Rina promoten Veenshuttle in de Boni.

Einde van de middag was gereserveerd voor de 

loterij. Wel honderd mensen kochten meerdere 

lootjes om één van de vele cadeaus te winnen. 

Sponsoren hadden bedrukte handdoeken, para-

plu’s, snoepjes, shampoo, kleding en veel meer 

beschikbaar gesteld.  

Daarna verschoof het feest zich naar het gezel-

lige café De Wave, van Wim en Angelique. Voor 

de leden stond een heerlijke saté-buffet met 

diverse salades, stokbrood en kroepoek klaar. En 

uiteraard voorzien van een heerlijk biertje, wijntje 

of iets fris.

Op www.veenshuttle.nl kunt u foto’s van de mid-

dag en avond terugkijken.

Kom ook spelen!

Combineer gezelligheid en sport en kom vrijblij-

vend kennis maken met de sport. Rackets en 

shuttles liggen klaar! Badminton kan gespeeld 

worden van eind augustus tot juni (leden huren 

samen ook in juli vaak nog 3 banen). Voor € 130 

(jeugd) tot € 160 (senior) kan er wel 10 maanden 

vele uren gespeeld worden en daarmee is bad-

minton één van de goedkoopste sporten!

Speellocatie:  Sporthal De Phoenix, Hoofdweg 

85-1, 3641 PR  Mijdrecht

• Senioren: donderdagochtend 09:30 – 12:00 uur

• Junioren: donderdagavond 19:00 – 20:30 uur

• Recreanten & rolstoelers: donderdagavond 

20:00 – 23:00 uur

Contact: info@veenshuttle.nl 

of kijk op www.veenshuttle.nl  

Veenshuttle promoot Boni Jeugdsponsoractie 

In heel Nederland organiseert de Boni een 

sponsoractie voor de jeugd. Klanten ontvangen 

per € 10,= een munt en kunnen deze direct bij de 

uitgang naar keuze doneren aan één van de deel-

nemende verenigingen. Vrijdag 3 oktober trapte 

Badminton Vereniging Veenshuttle af door bij de 

Boni uitgang de actie te promoten. 

Boni sponsort over heel Nederland € 200.000 

waarbij per plaats maximaal acht verenigingen 

kunnen deelnemen. Met een totaal van 288 

verenigingen komt dit neer op een gemiddeld 

sponsorbedrag van € 700. Maar omdat het 

sponsorbedrag op basis van het gewicht van de 

opgehaalde munten wordt verdeeld, is het voor 

de verenigingen belangrijk om klanten over te 

halen de munten aan hun vereniging te doneren. 

Daarom stonden vrijdagavond tussen 17:00 en 

21:00 uur enkele leden van de badminton ver-

eniging bij de uitgang om vrienden en bekenden 

over te halen de munten aan Veenshuttle te 

doneren. Uiteraard werd ook geprobeerd om met 

een speelse opmerking klanten van gedachten te 

laten wisselen, wat toch vaak helpt! 

De actie duurt 8 weken en loopt tot eind novem-

ber. Meer info op www.veenshuttle.nl.  


