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Bestuur/voorzitter Joop Reurings 0297 283 665 voorzitter@veenshuttle.nl

    

Bestuur/secretaris Pieter Terpstra 0297 591 182 info@veenshuttle.nl

    
Bestuur/
penningmeester Martin van Lint 0297 778 349 penningmeester@veenshuttle.nl

    
Recreanten 
commissie Marja van Roon 0297 274 403 recreantencommissie@veenshuttle.nl

    
Jeugd 
commissie Rina Enderman 0297 285 350 jeugdcommissie@veenshuttle.nl

    
Westrijd 
commissie Jan van Kempen 0297 272 423 wedstrijdcommissie@veenshuttle.nl

    

Ledenadministratie
Marijke van Rijn 
Martin van Lint

0172 574 414 
0297 778 349

ledenadministratie@veenshuttle.nl

 

Trainer Ron Sabbé 0297 250 165 trainer@veenshuttle.nl

    

PR & Communicatie Hans Bouman 06 514 52106 prcommunicatie@veenshuttle.nl

    

Clubblad De Shuttle Ron Sabbé 0297 250 165 redactie@veenshuttle.nl

    

Websitebeheerder Jan Smit 0297 286 847 webmaster@veenshuttle.nl

!
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Vakantie bijna om en dus weer aandacht voor 
badminton.  

Een nieuw en leuk seizoen staat voor de deur.  

We beginnen pas in september omdat de schoolvakanties dit jaar laat zijn. 

De grootste verandering voor de jeugd. i.v.m. de groei van het aantal 
jeugdleden wordt de groep in tweeën gesplitst. Dit geeft meer overzicht en 
maakt een gerichtere begeleiding mogelijk. De eerste groep begint nu om 
18.30uur en de tweede groep om 19.30uur. Iedereen krijgt nog persoonlijk 
bericht in welke groep hij of zij is ingedeeld. Ron staat er ook weer na zijn 
zomerreces en heeft er veel zin in.  

Voor de senioren verandert er niet veel. Wel kunnen we door de wijziging bij de 
jeugd de wedstrijd teams eerder laten beginnen, namelijk 19.30uur. Hierdoor 
zullen de competitiespelers niet zo vaak meer twee banen nodig hebben om op 
tijd de wedstrijden te kunnen beëindigen. Dus iets meer speelruimte voor de 
recreanten.  

Ook zal een nieuw wedstrijd team zijn wedstrijden op zaterdag gaan spelen, 
gezamenlijk met de jeugd wedstrijden. Gezellig voor beide teams. 

De recreanten training wordt ook weer door Ron opgepakt. Wel inschrijven, want 
dat geeft duidelijkheid. 

We zijn weer over de 100 leden, en dat geeft een goed gevoel. We gaan nog wat 
acties voeren om extra leden te werven. Maar de beste manier om leden binnen 
te halen is via ons zelf. Via de bond komt er een actie “Neem een vriend(in) mee”. 
Ons eigen enthousiasme is de belangrijkste drijfveer voor anderen om het ook 
eens te proberen. 

Verder willen we actiever gaan promoten om met zowel jeugd als recreanten 
naar toernooitjes te gaan. Vorig seizoen is dat al enthousiast opgepakt en blijkt 
het een leuke aanvulling op het badmintonnen binnen onze eigen vereniging. 

Dus voldoende redenen om 4 september weer enthousiast de zaal in te komen 
en gezellig mee te spelen.  

Hou de website in de gaten voor alle nieuwtjes. 

Joop Reurings
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De vereniging ontving afgelopen vrijdag de volgende rouwkaart.  
Tobias ons oudste actieve lid speelde nog zeer regelmatig  

mee op de donderdag ochtend.
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Jeugd speeltijden zijn 
veranderd 

18.30 - 19.30 uur groep 1 

19.30 - 20.30 uur groep 2 !
Gelukkig is het ledental bij de jeugd toegenomen en heeft de jeugd 
commissie samen met het bestuur een half uur meer jeugd speeltijd 

'ingekocht’ voor het komende seizoen. 

Er is qua indeling gekozen voor twee groepen om zo ieder jeugd lid meer 
persoonlijke aandacht te kunnen geven m.b.v. training en begeleidend spelen. 

De groep verdeling is in principe leeftijd gebonden maar kan na een aantal 
speelavonden heringedeeld worden afhankelijk van de getoonde 
speelkwaliteiten, enthousiasme of anderzijds, denkende aan 
schoolverplichtingen. 

De jeugd commissie zal via een brief aan de ouders zeer binnenkort ieder jeugd 
lid informeren hoe laat ze kunnen spelen. 

Er staan ook al verschillende activiteiten naast de reguliere 
speel avonden op stapel.  

Bijvoorbeeld een Jeugd clinic tijdens de Dutch Open in 
Almere waarbij we gebruik hopen te kunnen maken van 
bus transport van Wintour / Peter Winters, een resultaat 
van de Beursvloer actie..
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Training Recreanten 
11 september eerste training dag !

Ook dit seizoen gaan we de recreanten training weer oppakken. 

Om 20.30 uur gaan we beginnen met Beginners training. 

Bedoeld voor die spelers die nog niet eerder training hebben gehad.  

De elementaire slagen inclusief de bijbehorende loop techniek en 'racket 
handling' komen aan de orde. 

Om 21.00 uur volgt Gevorderden training. 

Bedoeld voor spelers die vorig jaar al training hebben gehad of spelers die al 
een paar jaar gespeeld hebben maar hun techniek willen verbeteren. 

De elementaire slagen en looptechnieken worden verfijnd voor wedstrijd 
situaties en er is veel aandacht voor wedstrijd positie spel aanpassingen. 

Om 21.30 uur zal er Aangepast Badminton training zijn. 

Ook onze 'Rollers' krijgen een half uur training aandacht. 

Verbeteren van de rolstoel rijbeheersing en het verbeteren van de badminton  
slagen horen bij de training. 

De eerste training serie, 10 lessen vindt plaats in de maanden september, 
oktober en november.  Kosten voor de training zijn € 10,= 

In januari 2015 begin ik dan met een 2e serie van 10 lessen. 

Door het seizoen heen zal ik de training 
groepen qua begintijd laten rouleren zodat niet 
steeds dezelfde groep 'vroeg' of juist 'laat’ 
moet trainen. 

U kunt zich opgeven voor een van deze  
 trainingen door te mailen naar: 

 trainer@veenshuttle.nl 

Geef a.u.b. aan beginner, gevorderden of roller. 

   

Graag tot in de zaal…Ron Sabbé

mailto:trainer@veenshuttle.nl
mailto:trainer@veenshuttle.nl
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Op zaterdag 14 juni was het een drukte van belang in ons  
 gezellige dorp Mijdrecht.  

Door de Rabobank werd een fietstocht georganiseerd waarmee we 
onze clubkas konden “spekken”. 
Bij het startpunt werden we allereerst  muzikaal ontvangen en dat gaf alvast 
een goede inspiratie. 
Ook transpiratie zou eraan te pas komen want het was een zwaar bewolkte 
dag met veel wind en in onze mooie polder is dat natuurlijk altijd 
tegenwind. 
De route was natuurlijk fiets-vriendelijk en bracht ons op schitterende 
plekjes zoals de groene dijk van Spengen. 
Voor onderweg hadden we oranje rugzakje mee gekregen met wat 
versnaperingen dus dat was goed verzorgd. 
Voor onze vereniging deden 16 fietsers mee en werd de opbrengst € 108,- 
Alle acties voor onze clubkas zijn natuurlijk van harte welkom en volgend 
jaar willen we zeker proberen dit record te verbeteren. Het was een leuke 
tocht en het leverde ook nog wat op voor onze clubkas! Voor herhaling 
vatbaar! 

Rina Enderman 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Boeken   Hobbyartikelen 
Kantoorartikelen Wenskaarten 
Tijdschriften  Schoolartikelen

!
De Lindeboom 11         3641 EX  Mijdrecht 
Telefoon  0297-281855       Fax 0297-284903 
info@boekhandelmondria.nl  www.boekhandelmondria.nl

HOGENDOORN
WWW.PROFILETYRECENTER.NL

ZOMERBANDEN WINTERBANDEN VELGEN APK ONDERHOUD  OOK VOOR LEASERIJDERS

AUTOSERVICE

Profile Tyrecenter biedt producten van hoogwaardige kwali tei t voor 
al le merken personen- en bestelwagens.

� Accu ��Auto-onderhoud ��Uitlijnen
��Uitlaten ��APK-keuring ��Aircoservice
��Schokdempers  ��(Winter)banden ��Olie verversen 
��Remmen ��Velgen

Meer weten? Bel ons gerust !

Uithoorn, Amsterdamseweg 8
T 0297 56 47 08
Mijdrecht, Provincialeweg 11 
T 0297 28 13 63  

mailto:info@boekhandelmondria.nl
mailto:info@boekhandelmondria.nl
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Winkelcentrum De Passage!
Bozenhoven 23!
3641 AB Mijdrecht!
Telefoon: 0297-282055!
www.HEMA.nl

http://www.hema.nl/
http://www.hema.nl/
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VOOR AL UW PROMOTIEARTIKELEN, 
RELATIEGESCHENKEN EN BEDRIJFSKLEDING

Promofessionals
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Teams ingeschreven voor de 
competitie 

Er zijn maar liefst 4 teams ingeschreven voor de regio competitie die in 
september begint.  

Allereerst een jeugd team. Dit nieuwe team gaat proberen de punten bij 
elkaar te slaan in de jeugd afdeling van de regio Noord Holland. De jeugd 
spelers en hun ouders krijgen persoonlijk bericht en worden voor het begin van 
de competitie nog uitgenodigd voor uitleg hoe dit werkt. Dan wordt ook het 
speelschema voor de thuis en uitwedstrijden uitgedeeld. De ouders worden 
ingedeeld om te rijden naar de uitwedstrijden.  

Ook de senioren zijn in de regio Noord Holland ingedeeld. Het mix team 
net als vorig jaar weer in de 3e klas, aangezien ze vorig jaar net niet zijn 
gepromoveerd. Het heren team gaat  het ook weer in d derde klas proberen. 
Eens kijken of ze nu dichter tegen de top aan kunnen komen.  

Tenslotte is er een tweede mix team ingeschreven. 
Onder de bezielende leiding van Jan van Kempen 
gaan een aantal leden hun eerste echte competitie 
ervaring opdoen in de 5e klas. Een spannende maar 
leuke uitdaging. We hebben hoge verwachtingen 
van dit team. Tenslotte hopen we binnenkort nog 
een jeugdteam in de opstap competitie te kunnen 
plaatsen. Zodra dit bekend is zullen we de 
betreffende jeugdspelers en hun ouders 
informeren. 
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Clubblad redacteur vacature 
Aan het eind van dit jaar ga ik stoppen met de 

redactie van het clubblad, !
. .  na bijna tien jaar en meer dan tachtig Shuttle’s en MiniDigiShuttles. 

Eerst zwart-wit in het A4 formaat maar vanaf 2006 het nu vertrouwde A5 formaat. 
Eind 2008, door een promotie actie van de toenmalige drukkerij Grafisch Centrum 
Mijdrecht, kregen we gelegenheid onze eerste kleuren edities te laten verschijnen.  

Na deze promotie actie hebben we vanwege de hogere kosten van deze kleuren 
druk, nog een aantal 'alleen advertenties in kleur' edities uitgebracht en werd de 
hoeveelheid uitgaven in een seizoen terug gebracht tot vier.  

Langzamerhand zijn we steeds vaker digitaal in kleur gegaan met zo af en toe, ten 
behoeve van onze adverteerders, een gedrukt exemplaar.  

Drie jaar geleden zijn de eerste Minidigi-Shuttle 
verschenen, bedoeld als nieuwsbrief en daarmee snellere 
communicatie naar de leden. Dit was nodig omdat bijna 
alle artikelen in het toenmalige clubblad allang 
achterhaald waren op de datum van publicatie en 
daarmee al lang niet meer voldeed als communicatie 
middel naar de leden toe.  

De huidige Minidigi-Shuttle is met een frequentie van 1x 
per 4 weken veel actueler en heeft daarmee als communicatie mogelijkheid naar 
de leden zijn functie weer terug gekregen.  

Daarnaast beschikt onze vereniging als communicatie middel over een website. 
Een consequente en zo uniform mogelijke presentatie van website en clubblad is 
wenselijk en daardoor zullen webmaster en redacteur nauw moeten 
samenwerken. 

Een aantal oproepen in de afgelopen jaren, voor een nieuwe redacteur, leverden 
toen niets op … mogelijk heeft u, naar aanleiding van dit artikeltje, toch interesse 
om het stokje van mij over te nemen. 

 Ron Sabbé      redactie@veenshuttle.nl 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4e Open BC Asterix  
Recreantentoernooi 2014 

Een badmintontoernooi voor alle soorten en leeftijden van 
recreantenspelers die houden van een gezellig en bovenal 
sportief  potje badminton! 
 
Wedstrijdvormen: 
Mannendubbel, vrouwendubbel en gemengd dubbel. 
 
1: Recreanten met veel wedstrijdervaring 
     en competitiespelers uit 3e en 4e klasse NBB* 
2: Recreanten met enige wedstrijdervaring 
     en competitiespelers uit 5e en 6e klasse NBB* 
3: Gevorderde recreanten 
     en competitiespelers uit 7e en 8e  klasse NBB* 
4: Beginnende recreanten met weinig wedstrijdervaring 
 
Zaterdag 15 november 2014 
Van 9.00 uur tot 18.00 uur 
 
Sporthal Kralingen  
Slaak 15     
3061 CR Rotterdam 
010 – 4142290 
 
Inschrijven: www.toernooi.nl 
Kies badminton, zoek Asterix 
Of  gebruik het meegestuurde inschrijfformulier 
 
Meer informatie: www.badmintonrotterdam.nl/ 
of  mail naar: bcasterix.recreantentoernooi@gmail.com 
 
Eén onderdeel: € 8,00 p.p. 
inclusief  een kopje koffie of  thee  
Twee onderdelen: € 13,00 p.p.  
inclusief  een broodje en een kopje koffie of  thee 
 
Wij rekenen net als vorige keer weer op veel enthousiaste 
deelnemers en zien jullie graag op 15 november. 
  
 De recreantentoernooicommissie 
 Iris, Maria, Marieke, Michel, René, Roy, 
 Tamara en Vanja 
 
 
 * of  gelijkwaardig niveau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat? 

Voor wie? 

Wanneer? 

Waar? 

Hoe? 

Kosten? 
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Locatie sporthal 
Sporthal De Phoenix 

Hoofdweg 85-1 
3641 PR  Mijdrecht 
Tel. 0297 - 256 586 

beheerders 
Wim & Angel ique Verburg 

!
seizoen 

4 sep 2014  t/m  4 juni 2015 
!
!

Speeltijden 
 Recreanten     Jeugd !
Donderdagochtend 
 
09.30 - 12.00 uur   3 banen    
  
  
Donderdagdagavond   Donderdagdagavond 
  
       18.30 - 20.00 uur   6 banen 
20.00 - 20.30 uur   3 banen  20.00 - 20.30 uur   3 banen !
20.30 - 21.30 uur   6 banen . . senioren samen met jeugd 14+ 
 
21.30 - 22.30 uur   6 banen 
22.30 - 23.00 uur   3 banen
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