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Voorwoord
Beste leden

We mogen weer!
Als alles blijft zo als het nu is, gaan we na de vakantie weer spelen.
En wel op 3 September gaat de hal weer voor ons open.
Nu is er nog de mogelijkheid om de hele zomer door te spelen
op het terrein van Atlantis vanaf 20.00 tot 21.00.
Het Air badminton vergt wel enige oefening in verband met de wind
die af en toe komt opspelen.
Er is ruimte voor iedereen en we houden voldoende afstand tot elkaar. Dit staat onder toe zicht van Rina.
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In September gaat ook de Rabobank Club support van start. Wij
zullen hier jullie hierover in de volgende Digishuttle uitleg over geven.
Ik wens iedereen een prettige vakantie en zie jullie graag weer op 3
september in de sporthal!
Met vriendelijke groeten,

Rob Blokhuis
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Sept.

Communicatie update

A

Afgelopen maand heeft Jan Smit zijn Veenshuttle werkzaamheden overgedragen aan Cynthia en Melanie. Jan is ongeveer 10
jaar onze webmaster geweest. Hij bleef zelfs onze webmaster,
toen hijgeen lid meer was van onze vereniging!
We willen Jan dan ook heel erg
bedanken voor wat hij heeft
gedaan voor onze vereniging.
Naast webmaster is Jan ook nog
vele jaren penningmeester
geweest.
Als bedankje heeft Pieter, vanuit het bestuur, een orchidee en
dinerbon overhandigd namens
onze vereniging.

In de komende weken zal de website vernieuwd worden, zodat
we aan het begin van het komende badminton seizoen met
een andere look starten. Bij de volgende DigiShuttle horen &
zien jullie meer.
Tot ziens bij AirBadminton donderdagavond van 20:00 - 21:00
uur bij onze buren Atlantis en anders geniet nog lekker van de
vakantie periode!

Cynthia, Rosa en Melanie
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Toss

O
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Beste leden,

Op 3 september is het zo ver: we kunnen weer badmintonnen in de
sporthal! Tijdens de afgelopen zomermaanden is een aantal leden samengekomen om te brainstormen over de toekomst van de
Veenshuttle.
Dat heeft onder andere geresulteerd in een idee over een andere
invulling van de donderdagavond. Het doel is om aan iedereen van beginner tot competitiespeler - een aantrekkelijke en sportieve
avond te bieden, wat hopelijk zal resulteren in een behoud, of liefst
groei, van het huidige ledenbestand.
Het uitgangspunt is ons “succesnummer”, de toss. Maar in plaats
van 1 x per maand een toss-avond te organiseren, is de toss vanaf
september onze basis voor alle donderdagavonden, waar iedere
aanwezige aan meedoet. De wedstrijden lopen op in speelsterkte
naarmate de avond vordert, rekening houdend met het aantal beschikbare banen en eventuele andere activiteiten (bijv. trainingen).
We willen ook de jeugd hierbij betrekken om zo de overgang van
junior naar senior te versoepelen.

‘Het uitgangspunt is ons
“succesnummer”
uccesnummer” de toss’

De avond zal er als volgt uit komen te zien:
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De indeling van de eerste 3 wedstrijden geschiedt volgens het welbekende speelkaartensysteem: Schoppen en Klavers spelen tegen
Harten en Ruiten, het getal op de kaart is het nummer van de baan.
Vanaf de 4e wedstrijd word je ingedeeld aan de hand van je spelerspas. Als je even een wedstrijd wilt overslaan, geef dat dan direct
door aan de spelcoördinator, zodat je niet wordt ingedeeld.
Krijg je vanaf 21.30 uur ineens razende dorst van alle inspanning?
Verleng dan je avond in de kantine en drink met elkaar gezellig een
glaasje. Leer elkaar zo beter kennen, wellicht kom je tot verrassende ontdekkingen! Wij willen in elk geval op de 3e donderdag van de
maand iedereen van harte aanmoedigen om aan dit sociale aspect
van het verenigingsleven mee te doen.
Eind december zullen we deze nieuwe opzet van de speelavond
evalueren. Maar voor die tijd is (opbouwende) kritiek uiteraard ook
altijd welkom!
Zorg dat je op 3 september om uiterlijk 20.00 uur klaar staat in de
zaal voor een nieuw speelseizoen in een nieuw jasje. Tot dan!
Met sportieve groet,

De Recreantencommissie
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Air badminton

Z

Zoals het woord al zegt: air, dus badminton in de buitenlucht. Het kan
op een grasveld, op een harde ondergrond of zelfs op het strand. Het
veld moet wel zo neergelegd worden, met losse lijnen, dat de zijwind
voor beide partijen ongeveer gelijk is. Maar om het helemaal eerlijk te
houden moet er wel gewisseld worden van speelhelft halverwege de
game. Iedere game telt tot 11 punten en er worden 5 games gespeeld.
Het kan met je gewone racket, maar er wordt wel met een speciale
plastic shuttle voor buiten gespeeld.
De afmeting van het veld is 16 X 6 meter met aan iedere kant van het
net een “deadzone” van 2 meter waar je niet in mag staan, maar wel
de shuttle terug mag slaan voor hij de grond raakt. Je kunt het spelen
als enkelspel, dubbel of zelfs 3 personen per vak. Er is geen serveervak, je mag serveren op een plek die je zelf kiest, maar wel 3 meter
vanaf de deadzone lijn (zie de plattegrond) en de opslag moet onderhands zijn.

Rina
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Vergaderingen in
coronatijd
Het Corona virus heeft ons badmintonspel geruime tijd stilgelegd. Ondanks dat zijn de
Bestuursvergaderingen en de
Algemene Ledenvergadering gewoon doorgegaan.
Tijdens de Bestuursvergaderingen is met name het komende
seizoen voorbereid. Hoofdonderwerp was het treffen van een
aantal maatregelen om kosten
te besparen.
De belangrijkste besparing is
het inkrimpen van het aantal
zaaluren.
Voor de donderdagavond betekent dit dat voor de jeugd 1/3
van de zaal (3 banen) beschikbaar is van 19:00 – 20:00. Voor de
senioren huren we van 20:00 –
22:30 zes banen. Op donderdagochtend kunnen de ochtendspelers terecht van 10:00 – 11:30.
De eerste speeldag is op
3 september.

‘Vanwege de Corona zijn
een paar acties wel op de
lange baan geschoven’
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De overige onderwerpen betroffen het ondernemen van acties
voor het behoud en aantrekken
van nieuwe leden. Zie onder andere de acties probeerbadminton.nu, Oktober Actief en initiatieven vanuit de leden.
Vanwege de Corona zijn een
paar acties wel op de lange
baan geschoven.
Zoals gezegd heeft de ALV
plaatsgevonden op 14 mei in
een wel heel bijzondere setting.
Dit is gegaan via het videobelprogramma jit.si. Met wat horten en stoten hebben we de ALV
kunnen voltooien. Het was een
aparte ervaring om dit allemaal
online te laten verlopen. In ieder
geval leuk om elkaar na langere
tijd via het beeldscherm te zien.

Pieter
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Corona maatregelen
Gelukkig mogen we dit seizoen weer van start in de Sporthal en
kijken we er naar uit om elkaar weer in levenden lijve te ontmoeten.
Het Corona virus waart echter nog rond en hebben we van LACO
en Badminton NL regels aangeleverd gekregen waar wij ons aan te
houden hebben. Deze zijn gebaseerd op de RIVM-richtlijnen.
Hieronder volgen de maatregelen, die voor onze vereniging specifiek gelden:
•
De Coronamaatregelen die de overheid in overleg met het
RIVM stelt zijn te allen tijde leidend en bepalend.
•
Voordat uw leden komen sporten zijn alle gegevens van sporters bekend bij de vereniging/instantie/stichting.
Een intekenlijst wordt opgehangen voor de degenen, die aanwezig
zijn. Deze wordt door de speler zelf in gevuld. Daarmee verklaart
deze tevens vrij van klachten te zijn.
Zie na deze lijst van maatregelen de *Veiligheid- en hygiëneregels.
•
De douches zijn beperkt toegankelijk, 4 personen kunnen tegelijkertijd in de douches terecht op 1,5 meter afstand.
•
Het wordt de sporters aangeraden om thuis sportkleren aan
te doen, dit voorkomt opstopping bij kleedkamers.
•
Buiten het speelveld in de gangen zorgen de sporters en andere gebruikers voor een doorstroom, geen stilstaande gesprekken
in de gangen.
•
In de gang naar de sporthal is desinfectie aanwezig. Men is
verplicht deze te gebruiken!
•
In de gangen en kleedkamers zijn stickers m.b.t. 1,5 m afstand
zichtbaar aanwezig. Sporters zijn verplicht zich hieraan te houden.
•
1,5 meter maatregel dient te allen tijde in acht genomen te worden buiten het sportveld/sporthal voor sporters vanaf 18 jaar.
•
Sporters tot 18 jaar hoeven onderling na het sporten geen afstand te bewaren, maar weer wel tot volwassenen.
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•
Tijdens het sporten is er geen 1,5 meter afstand noodzakelijk!
Voor niemand.
•

Voor en Na het sporten weer wel zie bovenstaande.

•
Hoe en of de vereniging gebruik maakt van de kleedkamers is
aan de vereniging. Wel in overleg met de sporthalbeheerder.
•
Publiek op de tribunes moet zelf uit elkaar gaan zitten (1,5 meter), nadat zij van tevoren een Naam-Adres-Woonplaats formulier
hebben ingevuld.
•
Scholen kunnen onbeperkt gebruik maken van de kleedkamers zonder 1,5 m afstand. Vanaf 13 jaar wel 1,5 afstand tot volwassenen.
•
Looproutes aanbrengen is voorlopig niet aan de orde,
sporthalbeheerder is geen handhaver maar houdt wel vinger aan
de pols.
•
Er zal vaker dan voor de coronatijd schoon gemaakt worden
naar eigen inzicht sporthal beheerder.
•
Netten worden opgezet en afgebroken door maximaal twee
personen per rijen van drie netten of één per enkel net, vooraf en
achteraf worden de handen gedesinfecteerd.
•
Overig trainingsmateriaal zoals dopjes, pylonen en dergelijke
wordt door de trainer zelf neergelegd of –gezet, spelers blijven er zo
veel als mogelijk met de handen vanaf.
•

Iedereen gebruikt alleen zijn eigen racket(s).

•
Shuttles - Bij aankomst en voor de training of het speelmoment en dus voordat shuttles worden aangeraakt, desinfecteren
spelers hun handen.
•
Tussen de verschillende oefeningen met shuttle en tijdens iedere uitleg je handen desinfecteren, het is handig om bij iedere
baan/veld een pompje te hebben.
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Basis corona maatregelen
Blijf thuis als
je de afgelopen 24
uur een van de volgende (ook milde!)
symptomen hebt:
Neusverkoudheid
Hoesten
Benauwdheid of 		
koorts

Houd 1,5 m
afstand met personen van 18 jaar of
ouder
(uitzondering tijdens
het sporten)

Heb je klachten? Blijf thuis
en laat je testen.

Ga direct naar huis
wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
Neusverkoudheid,
Loopneus,
Niezen,
Keelpijn
(Licht) hoesten
Benauwdheid
Verhoging
Koorts en/of plotseling verlies van
reuk of smaak

Was vaak je handen met
water en zeep, juist
ook voor en na bezoek sportlocatie.

Dit geldt voor iedereen.

Schud geen
handen

Vermijd
drukte
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LET OP: Wijzigingen van deze maatregelen blijven altijd mogelijk indien daar
aanleiding toe is. Dit zal per e-mail aan
de leden worden gecommuniceerd.
Voorop staat altijd: Blijf zelf nadenken!
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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, 0297-591182
secretaris@veenshuttle.nl

Penningmeester:
Cynthia Raadschelder en Roelien van Walraven
penningmeester@veenshuttle.nl

Ledenadministratie:
Oscar Grootegoed
ledenadministratie@veenshuttle.nl

Recreanten commissie:
Voorzitter: Karin van der Helm, 06-51259076
recreantencommissie@veenshuttle.nl

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

Jeugd commissie:
Voorzitter: Rina Enderman, 0297-285350
jeugdcommissie@veenshuttle.nl
Leden: Eric de Groot en Cynthia Raadschelders
Communicatieteam:
Melanie Vrind, Cynthia Raadschelder en Rosa
Terpstra
communicatie@veenshuttle.nl

Trainer: Ron Sabbé
trainer@veenshuttle.nl
Pr-communicatie:
Vacature
Redactie:
Rosa Terpstra, 0297-591182
communicatie@veenshuttle.nl
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Sponsors
https://www.rendezvous.nl/

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

www.boekhandelmondria.nl

https://www.hema.nl/

http://www.dhersigny.nl/

https://www.profile.nl/
http://www.hwvanderlaan.nl
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