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VOORWOORD

Leuk dat je lid wil worden of bent 
geworden van badmintonvereniging De 
Shuttle! In deze brochure vind je (bijna) 
alle informatie die je nodig hebt.

Op onze website kun je alle informatie 
terugvinden die je nodig hebt. Denk hierbij 
aan actueel nieuws, competitie-uitslagen, 
wedstrijdschema’s, agendapunten, 
trainingsdagen en onze zeer 
gewaardeerde sponsoren.

Verder maken wij ook veel gebruik van 
onze Facebookpagina om onze volgers 
snel op de hoogte te brengen van het 
laatste nieuws.

Ten slotte ontvang je van tijd tot tijd een 
e-mail van De Shuttle met daarin het 
laatste nieuws, speciale onderwerpen, 
aankondigingen van toernooien of 
uitnodigingen voor activiteiten.

Indien je bezwaar hebt dat er foto’s 
of filmpjes door ons (online) 
gepubliceerd worden, kun je 
dit aangeven bij het 
bestuur. Onze vereniging 
verwerkt je 
persoonsgegevens 
conform de 
privacyverklaring.

WWW.DESHUTTLEBADMINTON.NL



OVER DE SHUTTLE

Badmintonvereniging De Shuttle is 
een leuke en gezellige vereniging met 
ongeveer 120 leden, waarvan 50% uit 
jeugdleden bestaat. Wij hebben diverse 
afdelingen binnen onze vereniging:

• Senioren competitiespelers
• Senioren recreanten
• Jeugd competitiespelers
• Jeugd recreanten
• Jeugd BADminiTON

Voor alle bovenstaande afdelingen is er 
een gediplomeerde trainer aanwezig. 
Gedurende het seizoen worden er 
verschillende activiteiten georganiseerd 
waar iedereen aan mee kan doen. 
Denk hierbij aan (mix)toernooien, 
spelletjesavonden en sponsorlopen.

Heb je belangstelling gekregen? Kom 
gerust een keer langs! Je mag 3 keer 
gratis meespelen of trainen. Neem 
hiervoor contact met ons op.

WEETJES

• Wij hebben in het seizoen 
2018-2019 7 senioren 
competitieteams en                       

5 jeugd competitieteams.

• Wij spelen in Sporthal Wormer 
op het adres Spatterstraat 21 in 

Wormer.

• Wij hebben maar liefst 12 
banen tot onze beschikking.

• Onze speelavonden zijn op 
dinsdag- en vrijdagavond van 

18:30 uur tot 21:00/ 22:00 uur.

• In de sporthal is een kantine 
aanwezig waar de leden voor 

en na het spelen samen van 
een drankje of hapje kunnen 

genieten.



BESTUUR
DAGELIJKS BESTUUR

Ik ben Jeroen Bleekendaal. Ik geef 28 jaar training bij de Shuttle. Ik ben begonnen als 
recreantentrainer voor de senioren en momenteel geef ik de jeugd competitiespelers training.

Training geven vind ik heel leuk: om lekker de interactie met de spelers te hebben en mijn 
ideeën over hoe badminton gespeeld moet worden over te brengen. Ik probeer de trainingen 
heel afwisselend te houden, waar hard werken zeker bij hoort, maar ook veel techniek en 
tactiek. Om iets goed aan te leren is er veel herhaling nodig. Dit probeer ik zo te doen, zodat 
de spelers niet door hebben dat ze” weer” hetzelfde aan het trainen zijn.

Zelf speel ik competitie. Ik heb 28 jaar in het eerste team gespeeld en nu speel ik in het 2de 
team. Ik heb mijn trainersdiploma: Sportleider 3. Ik heb ook training gegeven bij Zaanstad, 
’t Vennewater, HHW en Bavio. Tevens ben ik ook voorzitter en maak ik deel uit van de 
jeugdcommissie.

Jeroen Bleekendaal

Voorzitter

Hallo, ik ben de penningmeester van de vereniging. Al meer dan 30 jaar speel ik badminton 
bij De Shuttle, waarvan al 28 jaar competitie. Het badmintonvirus heb ik ook op mijn zoons 
weten over te brengen en zij zijn ook lid en spelen competitie bij de jeugd.

Mocht je een vraag hebben op financieel of ander gebied, neem gerust contact met mij op. 
Kom naar mij toe in de zaal of mail me. Zie je in de sporthal!

Wim Villano

Penningmeester

Ik ben Jason, 23 jaar oud en speel al 12 jaar badminton bij De Shuttle. Ik speel ook competitie 
in Team 1.

In het seizoen 2015/ 2016 ben ik begonnen als wedstrijdsecretaris. Mijn werkzaamheden 
verschillen van het invoeren van de competitiestanden tot het onderhouden van contact met de 
Badmintonbond. Daarnaast ben ik het aanspreekpunt voor iedereen omtrent vragen over de 
competitie.

In het seizoen 2016/ 2017 ben ik begonnen als secretaris. Dit houdt in dat ik, in samenwerking 
met het bestuur, alle vormen van communicatie (mail, social media, maar ook persoonlijk 
contact) optimaal laat verlopen. Daarnaast ben ik het aanspreekpunt voor allerlei vragen en 
coördineer ik de aan- en afmeldingen van onze leden.Jason Harwijne

(Wedstrijd)secretaris

bleekendaaljeroen@gmail.com

secretaris.deshuttlewormer@gmail.com

penningmeester.deshuttlewormer@gmail.com



BESTUUR
OVERIG BESTUUR

Hoi allemaal. Ik ben Rieneke, 30 jaar, woon in Krommenie en ben al sinds 2000 met heel veel plezier 
lid van de Shuttle. Ik speel eigenlijk sinds het begin ook al competitie, natuurlijk begonnen bij de jeugd. 
Na wat jaartjes zelf spelen ben ik gaan helpen bij de jeugdcommissie en ben via die weg langzaamaan 
in het bestuur terecht gekomen.

Binnen het bestuur heb ik verschillende functies gehad, maar sinds vorig jaar ben ik algemeen 
bestuurslid. Ik regel onder andere de shirts, de ouderwetse papieren post en verder spring ik bij waar 
nodig. Mocht je mij nodig hebben, kun je me bereiken via onderstaand e-mailadres.

Tot in de sporthal!
Rieneke ten Berge

Algemeen bestuurslid

Mijn naam is Cindy Al en ik geef badmintontraining aan onze nieuwe jeugdleden vanaf 5 jaar. Ik speel 
competitie in de tweede klasse. Tevens ben ik jeugdvoorzitter en zit in de jeugdcommissie en het bestuur 
van De Shuttle.

Het leuke aan training geven aan recreantenjeugd is dat de meeste kinderen in het begin erg onzeker 
zijn over wat zij kunnen. Na een aantal trainingen zie je al veranderingen: Ze kunnen serveren, shuttles 
terugslaan, zo snel kan het gaan! Wat ik het belangrijkste vind is het plezier in badminton en het samen 
sporten en elkaar accepteren. Het is niet alleen training geven, maar ook verder kijken naar wat je kan 
betekenen voor de spelers. Als ik ervoor kan zorgen dat spelers met plezier komen badmintonnen en 
moe maar voldaan weer naar huis gaan is mijn training weer geslaagd!

Cindy Al

Jeugdvoorzitter

Vacant

Recreantenvertegenwoordiger

r13n3k3@gmail.com

rolise@hetnet.nl

Mijn naam is William Hartog, ik ben 57 jaar oud. Zelf speel ik geen badminton. Via mijn dochter, 
Michelle, die bij de jeugd speelt, ben ik bij de club betrokken en vindt het leuk om als ouder de 
vereniging te ondersteunen.

Mijn rol binnen het bestuur bestaat uit het organiseren en notuleren van de bestuursvergaderingen en de 
ALV. Daarnaast verwerk ik mutaties in de ledenlijst en verzorg de aan- en afmeldingen bij de bond.

William Hartog

Ledenadministrateur

whartog@quicknet.nl



PRAKTISCHE INFO

Als je net begint met badminton hoef je 
nog niet een volledige sportuitrusting te 
bezitten. Daarnaast hebben wij een aantal 
leenrackets beschikbaar gesteld. Wat je 
wel nodig hebt zijn:
• Stevige binnensportschoenen (geen 

klittenband) met goede zolen (veel 
grip)

• Sportshirt
• Sportbroek of -rok
• Badmintonracket (vervaardigd uit een 

geheel, dus geen T-stuk)

De prijs en kwaliteit van een 
badmintonracket kan enorm verschillen. 
Je kunt voor het beste resultaat een 
racket kopen bij een sportwinkel, zoals 
Sportwinkel.nl/ Sport en Vrijetijd in 
Krommenie. Ook kun je advies vragen bij 
een van onze trainers.

Pas als je competitie gaat spelen heb je 
een clubshirt nodig. Dit is verplicht om te 
dragen tijdens wedstrijden. Je kunt er ook 
gewoon in trainen! Daarnaast kun je ook 
(geheel vrijblijvend, maar wel leuk) een 
bijpassend broekje, rokje of trainingspak 
aankopen. Je kunt het competitieshirt en 
andere De Shuttle kleding aankopen in 
onze webshop.

Adres: Spatterstraat 21
Postcode: 1531 DA

Plaats: Wormer
Telefoon: 075-6421892

Wat heb je nodig?

Adres Sporthal 

Adres: p/a Teresjowastraat 26
Postcode: 1562 BW

Plaats: Krommenie

Postadres De Shuttle



TRAINING

Er zijn bij De Shuttle verschillende 
trainingsgroepen die zijn gecreëerd op 
basis van leeftijd en speelsterkte. Op 
deze wijze bieden wij alle leden de 
beste mogelijkheid om zich verder te 
ontwikkelen in vaardigheid, inzicht en 
communicatie.

De jeugd wordt in twee groepen getraind 
door onze gediplomeerde trainers Cindy 
Al (recreanten - dinsdag en vrijdag), 
Jeroen Bleekendaal (competitie - dinsdag) 
Bat Schouten (competitie - vrijdag). De 
trainers worden ondersteund door Jeroen 
Bleekendaal, Jeroen Kool en Ingrid 
Kool, leden van de jeugdcommissie. De 
jeugdtraining loopt het hele seizoen door.

De senioren worden getraind door 
onze gediplomeerde trainers Fritz 
Schaller (recreanten) en Bat Schouten 
(competitie). De training voor senioren 
competitiespelers loopt van het begin van 
het seizoen tot na het competitieseizoen 
(medio februari). De training voor senioren 
recreantenspelers loopt tot maart.

De senioren recreantentrainingsgroep 
is opgesplitst in twee groepen. Je wordt 
hierbij ingedeeld op je eigen niveau. Zo 
maakt het niet uit of je een beginner of een 
ervaren speler bent: je krijgt de uitdaging 
die je zelf wenst!

Dinsdag
Jeugd: 18:30 - 20:00 uur

Senioren: 20:00 - 21:30 uur

Vrijdag (even weken)
Jeugd: 18:30 - 20:00 uur

Senioren: 20:00 - 21:00 uur

Vrijdag (oneven weken)
Jeugd: 18:30 - 20:00 uur

Senioren: 20:00 - 22:00 uur

Speeltijden

Bat Schouten Cindy Al

Fritz Schaller Jeroen Bleekendaal

Jeroen Kool Ingrid Kool

Competitiespelers Jeugd recreanten

Senioren recreanten Jeugd

Ondersteund Ondersteund

Trainers



CONTRIBUTIE

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in april 2018 is de jaarcontributie als volgt 
vastgesteld:

• Senioren competitiespelers (veren) €233,-
• Senioren competitiespelers (nylon) €209,50
• Senioren recreanten €171,-
• Jeugd competitiespelers (veren) €140,-
• Jeugd competitiespelers (nylon) €123,50
• Jeugd recreanten €113,-
• Inschrijfgeld (eenmalig) €15,-

Het contributiebedrag wordt tweemaal per jaar geïnd op basis van automatische incasso. 

Automatische incasso
DEEL 1 (SEPTEMBER 2018)
Senioren competitiespelers (veren) €116,50
Senioren competitiespelers (nylon) €104,75
Senioren recreanten €85,50,-
Jeugd competitiespelers (veren) €70,-
Jeugd competitiespelers €61,75
Jeugd recreanten €56,50
 
DEEL 2 (FEBRUARI 2019)
Senioren competitiespelers (veren) €116,50
Senioren competitiespelers (nylon) €104,75
Senioren recreanten €85,50,-
Jeugd competitiespelers (veren) €70,-
Jeugd competitiespelers €61,75
Jeugd recreanten €56,50
 
Zelf overmaken (+ €1,50 PER BETALING)
NL72INGB0001480399 met BIC: INGBNL2A, t.n.v. Badmintonvereniging De Shuttle 
onder vermelding van ‘deel 1 of deel 2 + Voor en Achternaam.



BADminiTON

Wij geven BADminiTONtraining aan 
kinderen vanaf 5 jaar!

Wij leren de kinderen spelenderwijs 
omgaan met een shuttle en een racket. 
Een training bestaat uit een speelse 
warming-up, een leergedeelte en een 
speelse afsluiting waarbij de nadruk 
wordt gelegd op de ontwikkeling van 
de motoriek, techniek en het samenspel 
van jonge kinderen en niet zozeer op 
wedstrijdelementen.

De lessen zijn een groot succes wat blijkt 
uit de vele aanmeldingen. We hebben 
een groep kinderen die al doorgestroomd 
zijn en inmiddels met heel veel plezier 
competitie spelen.

Wij vinden het erg belangrijk dat een kind 
zich prettig voelt binnen de groep en dat 
iedereen op een respectvolle manier met 
elkaar omgaat. Daarnaast leren wij de 
kinderen niet alleen badmintonnen, maar 
zorgen ook voor een leuke en gezellige 
sfeer binnen de groep.

De training wordt verzorgd door Cindy Al, 
die wordt geassisteerd door Ingrid Kool.



COMPETITIE

De competitie daagt je uit om al je 
vaardigheden te laten zien. In een team 
van minimaal twee heren en twee dames 
(regulier) speel je tegen andere teams 
van andere clubs voor de eerste plek in 
de poule. Er zijn diverse divisies waar 
teams van onze vereniging zich in kunnen 
plaatsen.

Senioren
• 5e Divisie (was hoofdklasse en 1e 

klasse)
• 6e Divisie (was 2e klasse)
• 7e Divisie (was 3e klasse)
• 8e Divisie (was 4e klasse)
• 9e Divisie (was 5e klasse)

Jeugd
• U11-U19 (Gemixt/ Gemengd 

Jongens/ Meisjes) (Klasse1/ Klasse 2) 
(Veren/ Plastic)

In een standaard competitiewedstrijd zijn 
acht punten te verdelen:
(1) Herendubbel, (2) Damesdubbel, (3) 
Herenenkel 1, (4) Damesenkel 1, (5) 
Herenenkel 2, (6) Damesenkel 2, (7) 
Gemengd dubbel 1 en (8) Gemengd 
dubbel 2.

Gemengde jeugdteams spelen zes 
wedstrijden in plaats van acht:
(1) Dubbel 1, (2) Dubbel 2, (3) Dubbel 3, 
(4) Enkel 1, (5) Enkel 2 en (6) Enkel 3.

WANNEER

Het competitieseizoen van 2018-2019 
gaat van start in september 2018 en 
eindigt in januari 2019. Gedurende 

deze periode speel je ongeveer 
zeven thuiswedstrijden en zeven 

uitwedstrijden. De thuiswedstrijden 
van de jeugd en senioren worden 

gespeeld op zondagochtend 
11:00 uur. De uitwedstrijden zijn 

voornamelijk in het weekend, maar 
kunnen ook op een doordeweekse 

avond worden gespeeld.

BETER WORDEN

De competitie geeft een uitstekende 
gelegenheid om je eigen speelstijl 

te creëren en te verbeteren. Op 
vrijdagen krijgen competitiespelers 

training van Bat Schouten om 
vaardigheden, zoals conditie, 

plaatsing en samenspel te verbeteren. 
Op dinsdagen is er vrij spelen en 

kan er door middel van het spelen 
van partijtjes met gelijkwaardige 

en sterkere tegenstanders ervaring 
worden opgedaan. Daarnaast is het 
ook een enorm gezellige, sportieve 

groep!



INSCHRIJFFORMULIER

Naam lid

Adres

Postcode

Land

Telefoonnummer

E-mailadres

Factuur e-mailadres

Geboortedatum

: ___________________________________________________________

: ___________________________________________________________

: ________________________ Woonplaats: ________________________

: ___________________________________________________________

: ___________________________________________________________

: ___________________________________________________________

: ___________________________________________________________

: __________________________ Geslacht: _________________________

Hoe bent u bij De Shuttle terecht gekomen? ______________________________________________

Badmintonervaring
Heeft u al eerder gebadmintond? Ja / Nee

Zo ja, waar en wanneer?  : ___________________________________________________

Competitie gespeeld?  Ja / Nee

Zo ja, welk niveau?   : ___________________________________________________

Betalingsgegevens
IBAN/ Rekeningnummer  : ___________________________________________________

     Plaats: ____________________ Datum: ____________________

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Badmintonvereniging De Shuttle om tweemaal per seizoen doorlopende 
incasso opdrachten te sturen naar uw bank om de contributie van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een 
bedrag (de contributie) van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Badmintonvereniging De Shuttle. 

Gelieve het originele formulier inleveren bij één van de bestuursleden/ trainers of sturen naar het onderstaande postadres:
Teresjkowastraat 26, 1562 BW Krommenie, Nederland, t.a.v. Badmintonvereniging De Shuttle.

Opzeggen? Alleen per e-mail bij de secretaris. Competitiespelers vóór 1 maart, recreanten vóór 1 augustus. Niet optijd opzeggen 
betekent contributie betalen voor het gehele opvolgende seizoen. Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met deze 
boeteclausule voor te laat opzeggen. Meer informatie leest u op www.deshuttlebadminton.nl/algemene-voorwaarden.

Handtekening


