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Hallo allemaal, 
In de sportzalen hebben we al een poosje te maken met oplopende temperaturen, maar we naderen nu 
pas echt de zomervakantie! Tijd voor de zomereditie van ’t Digi-kliertje! 
De redactie bedankt iedereen voor de aanlevering van artikelen en foto’s!
    
Voor wie het nog niet heeft gezien: De vernieuwde website is inmiddels in werking, met dank aan Frans 
en Lucas. Sinds kort is een nieuwe privacywet (AVG), waar wij net als alle andere verenigingen mee te 
maken hebben en rekening mee moeten (gaan) houden. Er zijn daarnaast allerlei andere bestuurlijke 
zaken waar onze vereniging op dit moment druk mee is. De algemene ledenvergadering staat volgend 
seizoen al in september gepland. In het “Van de voorzitter” van Wim is te lezen dat de vele oproepen 
voor bestuursleden en de bijeenkomsten voor ledenraadpleging in elk geval iets positiefs hebben 
opgeleverd !…Naar een gediplomeerd trainer voor de senioren wordt nog gezocht en ook bij het G-team 
worden nog steeds begeleiders gevraagd. 

We blikken in dit Digi-kliertje terug op allerlei geslaagde (badminton)evenementen waaraan de 
afgelopen periode is deelgenomen. De jeugd was weer volop in actie en zowel bij de jeugd als bij de 
senioren en G-spelers zijn mooie prestaties geleverd! 
Weten jullie het nog….de gewenste shirtjes voor het G-team? In dit Digi-kliertje het vervolg en 
succesvolle slotstuk van dit verhaal! En….we hebben een eigen beachflag!!  
Verder de aankondiging van het zomeravondbadminton, de laatste en eerste speelavonden en 
niet te vergeten de wist je datjes. 
Genoeg leesvoer dus!  Geniet van de zomer!

De redactie: Joost, Saskia, Demelza en Renske. redactie_kliertje@hotmail.com

              

’t Digi-kliertje

Van de voorzitter 
Wim neemt heel voorzichtig al een beetje afscheid als voorzitter in zijn 25e “Van de voorzitter”.
Hij blikt terug op een actief en succesvol badmintonseizoen en wat betreft de vacatures in het bestuur 
lijkt er licht aan de horizon….
Lees verder het verslag van Wim, 

Algemene ledenvergadering !
Dagen: 17 en 18 september      Tijd:  20.15 uur Plaats: De Schans

Noteer deze data alvast in je agenda en kies welke avond je erbij bent!
Leden en ouders van jeugdleden kunnen hier meedenken en 

hun stem laten horen over zaken binnen onze vereniging De Maasshuttles !!

mailto:redactie_kliertje@hotmail.com


Koningsdag 2018: Nieuwe sportkleding voor het G-team!

Weten jullie het nog….uit het vorige Digi-kliertje? Op het binnenplein van winkelcentrum Maaspoort 
stond in de kerstperiode een kerstboom met de mogelijkheid om hier een grote wens in op te hangen. 
Martien schreef de volgende wens op een kaartje:
“Nieuwe wedstrijd- en trainingsshirts voor de leden van het G-team”. 
Martien hing het in de boom, ging naar huis en vergat de spontane actie bijna. Bijna, want wijkraadslid 
Peter van den Bergh hing een paar weken later aan de telefoon. 
Dat was een verrassend telefoontje! Hij liet weten dat de shirtjes zouden worden geregeld. Dat niet 
alleen. We zouden ook sweaters en jassen krijgen!! Martien en voorzitter Wim stonden perplex!

Koningsdag, vrijdag 27 april, was het eindelijk zover. Het verlate kerstcadeau voor het G-team zou 
vandaag dan eindelijk uitgereikt worden. Wethouder Paul Kagie was gearriveerd en sprak mooie 
woorden over hetgeen te gebeuren stond en hoe belangrijk het was om als vrijwilliger voor ons team te 
werken. Hij had dan ook lovende woorden voor de begeleiders van het G-team en in het bijzonder voor 
Martien, die een mooie wens uit zag komen. Hierna ging hij over tot het uitreiken van de jassen. 
De shirts hadden we al eerder uitgedeeld gekregen, zodat we er op Koningsdag uniform bij liepen.
Dank aan de BAG en Wijkraad Maaspoort die dit alles mogelijk hebben gemaakt! 
De redactie voegt hier nog aan toe: Dank aan Martien voor de mooie spontane wens in de boom!

Lees verder: het volledige verslag (met foto’s) van onze speciale reporters, G-team

Daarnaast is er een artikel in het blad Wijkgericht verschenen en op deze site terug te lezen: 
https://www.flipsnack.com/claudiave/wijkgericht-april-2018.html

Oproep voor begeleider bij het G-team
Het gezelligste team van de Maasshuttles telt op dit moment 12 leden en speelt iedere woensdag van 
20.00 uur tot circa 21.30 uur in de Maaspoort S&E. We streven er naar om iedere speelavond met 3 
begeleiders aanwezig te zijn. Dat streven staat onder druk omdat onze begeleider Hans van der Sloot 
vanaf oktober in verband met een operatie helaas geruime tijd uit de running zal zijn.

De huidige 5 begeleiders spelen in toerbeurt samen met de onze leden en kunnen mede door de 
langdurige afwezigheid van Hans  nog wel 1 of 2 collega's gebruiken. Heb jij nog wat tijd over, dan zou 
het fijn zijn als je ons team kwam versterken. Affiniteit met de doelgroep is belangrijker dan je eigen 
spelniveau. Het zou helemaal mooi zijn als je een VROUWELIJKE COLLEGA kunt worden, want het 
huidige begeleidingsteam bestaat louter uit mannen. Wij heten je van harte welkom op onze 
speelavond om de sfeer te proeven! 

De nodige info kun je krijgen bij Wim Vermeulen of de teamleden Gerard de Boer, Hans van der Sloot, 
Martien Rooijendijk en Wim Verhoef.
e-mail: voorzitter@maasshuttles.nl         tel: 06-47027146 

https://www.flipsnack.com/claudiave/wijkgericht-april-2018.html
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Zomeravondbadminton
Bericht namens de BBF:
De zomervakantie komt er weer aan, de tijd waarin veel verenigingen het badminton even stil leggen. 
Maar de Bossche Badminton Federatie gaat door! De echte fanatiekelingen kunnen op de dinsdagen in 
de zomervakantie terecht in Maaspoort Sport & Events te 's-Hertogenbosch. 
Daar kan in de zomervakantie elke dinsdagavond van 20:00 tot 22:30 gebadmintond worden op de 
12 banen die de sporthal rijk is. Deelname kost 3 euro per avond, ter plekke te betalen.

                     

  Het G-Team op bezoek bij BC Tilburg 

Onze contacten met het g-team van Badmintonclub Tilburg hebben er toe geleid dat we een 
uitnodiging ontvingen voor een uitwisselingstoernooi bij onze Tilburgse vrienden. 
Op woensdag 18 april waren we te gast in het gloednieuwe sportcomplex Drieburcht. Ons team 
was op één speler na compleet. Tot onze blijdschap waren er ook nog bekende spelers van 
BC Hilvarenbeek present. 
Het team van BC Tilburg onder leiding van Connie Janssen had voor een leuk dubbeltoernooi op 
2 niveaus gekozen. Per wedstrijd waren er andere mede- en tegenspelers. Jolinda speelde 
enkelspel met verschillende tegenstanders. De wedstrijden volgden elkaar vlot op en voor een 
versnapering en een drankje was gezorgd. Bij de prijsuitreiking bleek dat we vijf van de zes 
eremedailles hadden gewonnen. Alle niet-prijswinnaars kregen uit handen van de voorzitter nog 
een fraaie herinneringsmedaille. Hulde aan de Tilburgse organisatie! 
Toen snel terug naar Den Bosch waar we onderweg de Efteling helaas links moesten laten liggen 
en rond half tien waren we met de chauffeurs Joost, Gerard en Wim weer bij de Maaspoorthal.
Een zeer geslaagde uitwisseling! Na de vakantie zullen we BC Tilburg en BC Hilvarenbeek zeker 
uitnodigen voor een tegenbezoek aan de Maasshuttles.    
Wim Vermeulen

Laatste en eerste speeldagen 

Laatste speeldag            Eerste speeldag:
Maandag:   2 juli Maandag:   20 augustus 
Dinsdag:     3 juli Dinsdag :    21 augustus 
Woensdag: 27 juni Woensdag: 22 augustus 
Zaterdag :   30 juni Zaterdag:    25 augustus 

  

Speeldata: 
Dinsdag 10 juli, 17 juli, 24 juli, 7 augustus en 14 augustus

Vier de zomer met een zomersmoothie !
Neem 2 grote glazen en 500 gram zomerfruit (aardbeien, rode bessen, bramen, blauwe bessen). 
Je maakt het fruit schoon en pureert het met een staafmixer. Als je niet van pitjes en velletjes houdt (of 
als je kinderen er niet van houden) wrijf je de puree door een zeef. Roer de vruchtenpuree door 200 ml 
yoghurt. Als je van een zoete smaak houdt, kun je altijd een beetje honing naar smaak toevoegen. 
Je kunt de smoothie ook invriezen in ijsjesvormen! Eet smakelijk!

          



 

  

Jeugd in actie!

Jeugdtoernooi
Op 3 juni hebben we ons eigen toernooi gehouden onder de Hebris Junior Tour. Uiteindelijk een mooie 
opkomst van 41 spelers in de klasse U-18 en U15 vanuit allerlei verschillende verenigingen. Ook onze 
eigen club was goed vertegenwoordigd op dit toernooi. Zij hebben zich niet alleen op de baan enorm 
ingezet, maar ook ernaast door te tellen bij wedstrijden. Wij zijn als bestuur en toernooi-organisatie  
dan ook zeer tevreden over dit toernooi. We willen al onze jeugdleden een compliment geven voor hun 
inzet en hulp. Mede hierdoor hebben we op tijd het toernooi kunnen afsluiten met een prijsuitreiking, 
waarbij ook verschillende leden van de Maasshuttles een mooie beker ontvingen.
Reacties van enkele deelnemers:

Dion: 
“Het toernooi was erg leuk. De sfeer was gezellig en iedereen was aardig. Ik heb ook 2 bekers gewonnen.  
Ik zou zeker de volgende keer komen! ”                                                                                                   
Lynn:
“Het toernooi was super leuk en leerzaam. In de damesdubbel ben ik 2e geworden.                                   
Dat was bij de enkels en bij de mix dubbel helaas niet zo. Maar het was echt super leuk!”                       
Jamie: 
“Ik vond het toernooi super leuk. Er zal lekker veel uitdaging in en er waren ook veel mensen.”

Jeugdcompetitie
Tijdens de voorjaarscompetitie hadden we 5 jeugdteams die 
deelnamen in de verschillende leeftijdsklassen. 
Team 1 en team 2 kwamen allebei uit in poule 1 van de U-18. Team 1 
is hierbij uiteindelijk precies in het midden geëindigd. Voor team 2 
bleek de promotie na vorig seizoen een stapje te groot en ondanks dat 
ze er alles voor hebben gegeven, zijn ze op de laatste plek geëindigd. 
Team 3 kwam na een promotie vorig seizoen uit in poule 2 van 
de U-15. Helaas was dit voor hen ook een maatje te groot, maar we 
hopen dat ze toch leuke wedstrijden hebben gespeeld! 
Team 4 was vorig seizoen ongeslagen kampioen geworden in de 
U-15 poule 4. Dit seizoen speelden ze in poule 3, waar ze meer 
tegenstand hadden. Ondanks dat zijn ze toch weer ongeslagen 
kampioen geworden!!  Team 5 speelde dit seizoen in poule 1 van de 
U-12 en dit team is na hard werken derde geworden in de poule. 
Gefeliciteerd Jamie, Lynn, Dion en Kay! 

Op naar het volgend competitieseizoen! Succes allemaal!
Patrick Boer, jeugdzaken

Beachflag                                                        
      

Hierbij de nieuwe beachflag van BV de Maasshuttles in de 
proefopstelling! De beachflag vervangt hierbij de zeer gedateerde en 
inmiddels zoekgeraakte vlag van de vereniging. De beachflag is 3 
meter hoog, voorzien van een grondpen voor buiten en een kruisvoet 
voor binnen.
We hebben hier een eigentijds medium om te gebruiken voor vele 
activiteiten die in de vereniging worden georganiseerd en voor 
promotie zoals op de open dag van de Gabrielschool op 30 juni en de 
informatiemarkt in de Schans op 1 juli. Op beide dagen presenteren 
we de vereniging en hopen hierbij nieuwe leden te werven.



 
   

Wist je dat…

…maandagavondspeler Stephan vader is geworden van dochter Quinne ?
…maandagavondspeelster Daphne moeder is geworden van dochter Daisy ?

   

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

De Seniorencompetitie
Het  competitie seizoen is weer afgelopen. In Mei zijn de laatste partijen gespeeld. We kunnen team 1 
feliciteren: Renske van Kilsdonk, Merel de Boer, Patrick Boer, Edward van Kilsdonk en Rik Lo. Van 
harte gefeliciteerd met het behalen van het kampioenschap in de hoofdklasse!  Verder hebben alle 
teams kunnen handhaven in de klasse waar ze spelen.
Helaas is er op het moment nog geen trainer gevonden voor het nieuwe seizoen, daarom opnieuw een 
oproep aan alle leden: Ken jij of ben jij een gediplomeerde trainer en je hebt zin om de training te 
verzorgen voor de competitie groep, neem dan contact op via tc@maasshuttles.nl.
De TC is druk bezig met de teams samenstellen voor volgend jaar. Maar eerst gaan we lekker genieten 
van de Zomervakantie!!

Hebris tour
Dit jaar hebben er weer een aantal Maasshuttles-leden meegedaan aan de Hebris tour. De tour bestaat 
uit een aantal toernooien waarbij spelers punten kunnen verdienen, waardoor je op een ranglijst komt 
te staan. Dit jaar is BV de Maasshuttles zéér goed vertegenwoordigd in de top van de ranglijsten! 
Patrick Boer is 1ste in de heren enkel geworden. Rik Lo en Patrick Boer gedeelde 1ste in de heren 
dubbel. Merel de Boer en Patrick Boer gedeeld 1ste in de gemengd dubbel. Tevens is Merel de 
Boer 1ste in de dames enkel geworden en samen met Renske van Kilsdonk 1ste in de dames 
dubbel. De redactie ontving van hen de volgende foto’s voor ons Digi-kliertje: 

                                       

Onze kampioenen werden gehuldigd bij het slottoernooi en gefeliciteerd met het behalen van hun 
resultaten.Helaas is op het moment van schrijven de uiteindelijke versie van de ranglijst nog niet 
beschikbaar. Hierdoor is het niet duidelijk op welke plaats de andere spelers van de Maasshuttles zijn 
geëindigd. Volgend jaar gaat er waarschijnlijk weer een nieuwe ronde van start. Hopelijk zijn we dan 
weer goed vertegenwoordigd!!  Monique van den Kieboom, TC
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 

….Wim in maart is afgereisd naar Saigon/Zuid Vietnam om daar, op
    tientallen banen in het centrale park, badminton te zien spelen? 
….hij daar ook het 3 tegen 3 badminton zag? 
….zelfs aan het einde van zijn voorzitterschap de vakantie van Wim 
    nog steeds in het teken van badminton staat?!!

…een van onze leden, Frank Ligthart, onlangs tot 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau is benoemd? 
Hij is sinds 1989 vrijwillig actief op het gebied van 
welzijn en sport. Gefeliciteerd Frank!

Vanuit de redactie wensen we jullie een mooie zomer 
en we zien elkaar weer in het nieuwe seizoen!
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