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Hallo allemaal, 

We zitten nog midden in de winter, Carnaval komt eraan, de temperaturen dalen, dus tijd voor 
de winter-editie van ’t Digi-kliertje!  Deze keer een flink gevulde editie, want er was behoorlijk 
wat aanlevering. Dit zien wij natuurlijk graag als redactie!

In het kader van het carnavalsthema “Van keinds af aon” heeft de redactie aan een aantal 
leden/bestuursleden gevraagd vanaf welke leeftijd zij begonnen zijn met badminton.
We hebben er zelfs een pagina-vullend geheel van kunnen maken in dit Digi-kliertje!
 
Wellicht heeft het Carnavalsthema van dit jaar de Maasshuttles geïnspireerd om ook de allerjongste 
jeugd te laten kennismaken met de badmintonsport. In dit Digi-kliertje daarom ook de aandacht voor 
een nieuw onderdeel binnen onze vereniging: Bad-MINI-ton. Vanaf 4 jaar zijn kinderen al welkom om te 
komen badmintonnen bij de Maasshuttles. Echt van keinds af aon dus!

Graag jullie speciale aandacht voor de oproepen in dit Digi-kliertje, waarin nog steeds wordt gezocht 
naar nieuwe bestuursleden en ook naar een gediplomeerd trainer voor de senioren.  

Natuurlijk zijn er weer mooie verslagen geschreven over competitiewedstrijden, toernooien, uitslagen 
en huldigingen van kampioenen. 
Dat en nog veel meer kunnen jullie lezen in dit Digi-kliertje!

Wij wensen jullie veel leesplezier!
De redactie: Joost, Saskia, Demelza en Renske. 
Nogmaals ons nieuwe mailadres:  redactie@maasshuttles.nl 

                   

’t Digi-kliertje

Van de voorzitter
Onze voorzitter informeert ons over van alles wat dit seizoen speelt en blikt vooruit naar 
wat ons nog te wachten staat in de komende maanden!
  
Lees verder het verslag van Wim, zodat je weer helemaal op de hoogte bent!!

mailto:redactie@maasshuttles.nl


JIJ LID VAN HET BESTUUR VAN DE MAASSHUTTLES !??
Ja, dat is nu mogelijk!!

Neem jij de uitdaging aan na het lezen van deze oproep?
Het bestuur van de Maasshuttles hoopt dat van harte!

Zoals jullie weten is er na de laatste ALV (Algemene Ledenvergadering) een vacature in het 
bestuur, omdat Piet Huinink, leider van de recreanten, zich na vele jaren trouwe dienst niet 
herkiesbaar heeft gesteld en een kandidaat bestuurslid ontbrak. Het bestuur van de Maasshuttles 
heeft op de oproep in het vorige Digi-kliertje geen  aanmeldingen ontvangen en hoopt van 
harte dat het die nu wel krijgt!
Naast de bestaande vacature leider van de recreanten ontstaan in september 2018 de vacature 
“voorzitter” en op een nog niet nader bepaald tijdstip de vacature “penningmeester”. Het 
bestuur gaat leden/ouders van leden benaderen voor invulling van deze taken, maar nodigt een 
ieder van harte uit om zich te melden als kandidaat bestuurslid!
Het huidige bestuur is een harmonieus team dat 10 keer per jaar vergadert over de lopende zaken 
en het beleid van de vereniging. Tevens wordt de ALV voorbereid, uitgeschreven en bijgewoond. 
De diverse taken binnen de vereniging zijn/worden door het bestuur onderling verdeeld. Naast de 
bovengenoemde algemene taken zijn er specifieke verantwoordelijkheden voor de diverse 
functies:

De leider van de recreanten is verantwoordelijk voor de gang van zaken bij de recreanten op de 
dinsdag- en woensdagavond, vangt de nieuwe leden op, zorgt voor hun inschrijving en biedt ze les 
aan. Hij/zij kan hierbij op de steun rekenen van bestaande en/of nieuw te werven vrijwilligers met 
wie hij/zij over de gang van zaken overlegt en taken verdeelt.

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken. Aan de inkomstenkant 
int hij/zij vier keer per jaar de contributie per automatische incasso en één maal per jaar de 
trainingsbijdrage voor de competitiespelers, de bijdrage voor de extra training van de jeugd, de 
aanschaf van de wedstrijdshirts en de bijdragen van toernooien. Verder wordt samen met de 
secretaris de subsidie voor de jeugdleden aangevraagd. Aan de uitgavekant staan de controle van 
alle rekeningen en de betaling daarvan. Hierbij valt te denken aan de zaalhuur, trainer, shuttles, 
diverse declaraties, verzekering en overige bestuurskosten. Hij/zij verzorgt het exploitatie-
overzicht aan het eind van het seizoen, stelt de balans op, maakt een begroting voor het nieuwe 
seizoen en legt deze ter controle voor aan de kascontrolecommissie.

De voorzitter bereidt in overleg met de secretaris alle vergaderingen voor en zit deze daarna 
voor. Hij houdt zich op de hoogte van de het reilen en zeilen van de vereniging door met enige 
regelmaat de diverse activiteiten van de vereniging te bezoeken, initieert nieuw beleid, verzorgt 
artikelen in ‘t Digikliertje. Daarnaast representeert de voorzitter de vereniging bij overleg of 
bijeenkomsten van derden zoals de BBF, afdeling Sport van de gemeente, etc. 

Een representatief bestuur is de smeerolie van de vereniging!  
Wij hopen daarom dat jij daarvan deel wilt uit maken. Je staat daarbij nooit alleen want naast je 
collegae bestuursleden staan er binnen de vereniging altijd een groot aantal vrijwilligers paraat. 
Je belangstelling kenbaar maken of inlichtingen inwinnen kan altijd bij de huidige bestuursleden; 
Renske van Kilsdonk, Frans Kluytmans, Arnold van Houtum, Monique van de Kieboom, Patrick Boer 
en Wim Vermeulen.

Renske:  secretariaat@maasshuttles.nl   tel 06-23915926
Wim:       voorzitter@maasshuttles.nl       tel 06-47027146



     

Kerstborrel G-team weer groot succes!
Het initiatief van Gerard de Boer en Wilma om het badmintonjaar af te sluiten met een kerstborrel 
beleefde dit jaar, voor zover de redacteur kan nagaan, zijn eerste lustrum!!

Lees verder voor een mooi verslag en foto’s van deze gezellige avond!!

Seniorencompetitie
De eerste helft van de competitie zit er op voor de senioren. Ondanks dat veel teams zijn veranderd ten 
op zicht van vorig jaar, is het seizoen goed verlopen. Twee teams zijn helaas gedegradeerd, 3 teams 
hebben zich kunnen handhaven en 1 team is kampioen geworden. Het kampioensteam is ons eerste 
team dat in de hoofdklasse speelt, bestaande uit Renske van Kilsdonk, Merel de Boer, Patrick Boer, Rik 
Lo en nieuwkomer in het team Edward van Kilsdonk. Voor het derde jaar op rij heeft het eerste team het 
kampioenschap behaald in de najaarscompetitie. We hopen natuurlijk dat het team ook bij de 
voorjaarscompetitie het kampioenschap kan behalen! (Rik Lo was helaas niet bij de huldiging).

                                                               
Voor wat betreft de trainingen hebben we wat minder leuk nieuws te melden. Onze trainer heeft 
aangegeven na dit jaar helaas te stoppen met training geven. De technische commissie is op zoek naar 
een nieuwe trainer. Mochten er leden zijn die iemand weten die de functie van trainer zou kunnen 
vervullen, schroom niet om contact op te nemen met Monique van den Kieboom via 
tc@maasshuttles.nl.
Maandag 29 januari 2018 begint het nieuwe competitieseizoen weer. Wij wensen alle team heel veel 
succes tijdens de wedstrijden en we hopen over een paar maanden weer teams te mogen huldigen.

Namens de TC, Monique van den Kieboom

  G-team in Geel
Op zaterdag 28 oktober zijn we met het G-team van de 
Maashuttles al vroeg vertrokken naar het plaatsje Geel in 
België. In totaal deden er 85 spelers in verschillende 
categorieën mee aan het toernooi. Nadat alle wedstrijden 
gespeeld waren, volgde er natuurlijk nog de medaille-
uitreiking. Dit werd gedaan door de burgemeester van de 
stad Geel. Dank aan onze spelers Ilse, Sander, Ilona, 
Tamara, Manon, Cynthia en Pinar. En natuurlijk niet te 
vergeten de begeleiders Wim, Gerard, Martien en 
Antoinet.

Lees verder het verslag van Martien, met daarbij een 
aantal sportieve foto’s!

DROOM IN DE WENSBOOM !
Op het binnenplein van winkelcentrum Maaspoort stond in de kerstperiode zoals gebruikelijk een 
kerstboom en daar waar de speciale verslaggever er achterloos aan voorbij liep, maakte Martien 
Rooijendijk, dinsdagavond speler en begeleider van het g-team, gebruik van de mogelijkheid om zijn 
grote wens in de boom op te hangen: “Nieuwe wedstrijd- en trainingsshirts voor de leden van het 
g-team”……. En hoe dat afliep…???
Lees verder of deze droom werkelijkheid gaat worden…..  

mailto:tc@maasshuttles.nl


  

Jeugd in actie!

Patrick Boer, jeugdzaken

Aankondiging toernooien voor de jeugd
HBV Open Jeugd Toernooi I Hebris Junior Tour: Datum: 25 maart 2018
B.V. de Klapper Jeugd Team Toernooi I Hebris Junior Tour: Datum: 15 april 2018

Ook dit jaar zullen de Maasshuttles weer een toernooi organiseren voor de HEBRIS JUNIOR TOUR. 
Ons toernooi zal plaats vinden op zondag 3 juni. Wij verwachten ook dit jaar weer een grote groep van 
onze eigen jeugdleden te zien spelen. Dus zet het alvast in je agenda!

Meer informatie is te vinden op http://www.bbfbadminton.nl

                                                                                                                       Jeugdcompetitie
Het afgelopen seizoen hadden we 6 jeugdteams die deelnamen aan de competitie in  
verschillende leeftijdsklassen. Team 1 kwam uit in poule 1 van de U-18 en is uiteindelijk als 
derde geëindigd. Team 2 kwam uit in poule 2 van de U-18 en is met een punt achterstand 
tweede geworden. Door dit goede resultaat zullen ze toch ook promoveren en het komend 
seizoen opnemen tegen onder andere ons eerste team. Team 3 speelde in de eerste poule van 
de U-15. Helaas was dit een niveau te hoog en ze zijn hier laatste geworden. Team 4 zat in 
poule 3 van de U-15. Hier zijn ze na een strijd met A.B.C. tweede geworden. Ook zij zullen, 
ondanks dat ze geen kampioen geworden zijn, promoveren. Team 5 kwam uit in poule 4 van de 
U-15.  Hier zijn ze ongeslagen kampioen geworden!  Volgend seizoen zullen ze waarschijnlijk 
wat meer tegenstand krijgen in poule 3. Ons nieuwste team, team 6, begon in poule 1, U-12.
Zij hebben een uitstekend eerste seizoen gedraaid en zijn uiteindelijk tweede geworden met 
evenveel punten als de nummer 1, met alleen minder setpunten.

          

bad-MINI-ton
Dit jaar zijn we begonnen met Bad-MINI-ton. Dit is een speciale groep voor 
4- tot 7- jarigen. De trainingen zijn elke zaterdag ochtend van 08:30-09:30. Het 
bad-MINI-ton geeft jonge kinderen, die vaak op het punt staan te kiezen voor 
hun eerste sport, de kans om op speelse wijze kennis te maken met de 
badmintonsport. De training is afgestemd op de leeftijd van de kinderen. De 
nadruk ligt vooral op de ontwikkeling van de motoriek, techniek en het 
samenspel van de jonge kinderen. Op creatieve wijze en met behulp van 
allerlei materialen, maken de kinderen kennis met samen sporten, het racket 
en de shuttle.
Vanaf de leeftijd van 8 jaar (of zoveel eerder als gewenst en mogelijk) kunnen 
de kinderen door- en instromen naar de reguliere trainingsgroepen. Speciaal 
voor de mini's heeft de vereniging een speciaal lidmaatschap ontwikkeld: 
Het mini-lidmaatschap: € 14,25 per kwartaal  (€ 57,00 per jaar) excl. 
Inschrijfkosten. Dus; heb je een zoontje, dochtertje, broertje of zusje, laat ze 
vrijblijvend een of twee keer kennis maken met de mooie sport badminton! 
Onder de eerste mini's die in januari besluiten lid te worden een gratis mini 
badmintonracket verloot!

Patrick Boer (jeugdzaken)  en Renske van Kilsdonk (secretararis)

De kampioenen: Jamie Baggen, Lynn Baggen, Dion Anestakis  
Kay Anestakis             
Bijzonderheid hierbij is dat het twee tweelingen zijn! 

http://www.bbfbadminton.nl/


Ik ben begonnen met badminton toen ik acht jaar oud was. Eerst ging ik wel eens “stiekem” mee met 
mijn moeder op de woensdagavond, onder het mom dat er geen oppas was. Wat vond ik dat toch 
leuk Ik Ik 

“Van Keinds af aon”

 

In het kader van het carnavalsthema “Van keinds af aon” heeft de redactie aan een aantal 
leden/bestuursleden gevraagd vanaf welke leeftijd zij begonnen zijn met badminton. 
We kregen de volgende reacties:

Ik ben begonnen met badminton toen ik acht jaar oud was. Eerst ging ik wel eens “stiekem” 
mee met mijn moeder op de woensdagavond, onder het mom dat er geen oppas was. Wat 
vond ik dat toch leuk :D. ik weet alleen niet meer zo goed of ik “stiekem” mee ging voordat ik 
zelf lid was of daarna. In ieder geval ben ik al lid vanaf 24-8-1996, wat betekend dat dit jaar 
mijn 22ste speeljaar wordt.  Monique, TC

Nou, k'eb mun eiges ok van keinds af aon mee badmintonnen bezig gehouwe, nie in 
Oeteldonk mar in Kielegat! Mijn badminton bestond in Kielegat vanaf de jaren 50 uit straat-, 
grasveld- of campingbadminton met een setje van fl 2.95 voor 2 rackets en een pluimpke. 
(Voor onze jeugdleden: fl staat voor florijn of te wel gulden, de munt waar vorige eeuw mee 
werd betaald). Geen serieus badminton dus, dat kwam na enige sportloze jaren en hernieuwd 
straatbadminton met mijn dochters. In de nieuwe Schans werd in 1995 een open dag 
georganiseerd voor alle activiteiten binnen de Schans en daar spotte ik de Maasshuttles.      ‘t 
enige vreemde, zeg maar heel vreemde, vond ik dat ze hun verenigingsblad 't Kliertje 
noemden....raar volk dacht ik. Maar op 3 oktober 1995 werd ik badmintonner en lid van de 
Maasshuttles (op een leeftijd waarbij de meeste badmintonners hun racket aan de wilgen 
hangen) en word heden ten dagen als zodanig nog altijd getolereerd door mijn collega’s van 
de dinsdagavond.   Wim, voorzitter 

Omdat ik niet meer precies weet wanneer ik gestart ben met badmintonnen ben ik op zoek 
gegaan naar mijn eerste competitie-bondskaart. Deze heb ik gevonden en de daarop 
vermelde uitgifte datum is 28-12-2000. Toen ben ik dus begonnen met competitie spelen! 
Mijn start bij de Maasshuttles zal denk ik een jaar of 3  daarvoor zijn geweest. Volgens mij ben 
ik toen via "Sportstimulering" bij de Maasshuttles terecht gekomen, en nooit meer weg 
gegaan. Ik speel dus al “van keinds of aon.”.  Joost, redactie

Op mijn achtste ben ik begonnen met badmintonnen via sportstimulering (het huidige Sjors 
Sportief) . Patrick, jeugdzaken 

Nadat ik op mijn 11e gestopt ben met turnen, was ik opzoek naar een andere sport. Na 
ongeveer gedwongen te zijn ben ik toch maar naar een proefles gegaan. Maar één ding stond 
vast, zo'n campingsport ging ik echt nooit doen! Maar helaas, de eerste training bleek toch 
leuker te zijn dan gedacht en na de eerste training volgden er nog een hele hoop! Vanaf de 
recreantenjeugd via de jeugdcompetitie speel ik nu in de seniorencompetitie, met hopelijk nog 
heel veel jaren voor de boeg.  Renske, Secretaris



    

   

 
     

Midwintersneeuwballentoernooi

Op 13 januari was het weer zover, het jaarlijks terugkerend gezelligheidstoernooi, ofwel het 
Midwintersneeuwballentoernooi ! Het toernooi waar alle seniorenleden aan mee kunnen doen, 
samen met introducees. Ook waren oud-leden weer welkom. Wederom waren de teams weer 
samengesteld door Patrick Boer en Monique van den Kieboom. 

                  

Lees verder het complete verslag van Monique van den Kieboom, TC

Wist je dat…
…..er op zondag 22 april een seniorentoernooi is bij de Maasshuttles???
…..de Finale Nederlands kampioenschap van de Carlton Eredevisie er weer aan komt??
…..dit is op zaterdag 10 maart van 13 tot 17 uur bij Maasport Sports &Events ??
…..van 5 tot 10 maart 2018 de Bossche Badmintondagen plaatsvinden??
…..Maaspoort Sport&Events ter compensatie voor problemen met de beschikbaarheid van de zaal, 
     de leden van Badmintonvereniging de Maasshuttles GRATIS kaartjes aanbiedt voor de finale
     op 10 maart??
…..verdere info op het inschrijfformulier op het bord in de speelzalen te lezen is??

Wist je datjes, foto’s en nieuwtjes vanuit onze vereniging De Maasshuttles
zijn altijd welkom bij de redactie! Mail naar: redactie@maasshuttles.nl

Wij wensen iedereen een fijn Carnaval, 
fijne vakantie en veel badmintonplezier de komende tijd!

De redactie
                                                                                                         

  De nieuwe mailadressen                      voorzitter@maasshuttles.nl
penningmeester@maasshuttles.nl

secretariaat@maasshuttles.nl
penningmeester@maasshuttles.nl

jeugdzaken@maasshuttles.nl
ledenadministratie@maasshuttles.nl

tc@maasshuttles.nl
recreanten@maasshuttles.nl

redactie@maasshuttles.nl
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