
 Op zaterdag 25 april jl. 

werd er een toernooi 

gehouden tussen de 

jeugdspelers onderling. 

Er hadden 16 spelers 

zich aangemeld. 

Omdat onze eigen sport-

hal niet beschikbaar was 

werd dit toernooi gehou-

den in de sporthal  

Eendracht van 10.00 – 

13.00 uur. 

Eerst was het even wen-

nen aan de indeling van 

de zaal. 

Daarna werden alle vak-

ken goed bekeken want 

de lijnen van de velden 

waren oranjebruin 

in plaats van blauw zoals 

ze gewend waren. 

Toen was het ook be-

langrijk dat de lijnen bij 

een enkelspel wat anders 

liepen dan bij  

een dubbelspel. 

En toen de spelers een-

maal begonnen waren 

was toch ook de verlich-

ting wat anders. 

Al met al toch een nieu-

we plek om je wedstrijd-

zenuwen de baas te blij-

ven, want voor  

verschillende spelers 

was dit hun eerste toer-

nooi. 

En spannend was het 

zeker; de uitslagen van 

de verschillende wed-

strijden waren soms heel 

verrassend, zowel nega-

tief als positief. 

Omdat de nieuwe telling 

aangehouden werd, spe-

len tot 11 punten,was het 

meerdere keren 

noodzakelijk om een 3e 

set  te spelen, wat best 

spannend was. 

De meegekomen ouders 

zaten te wiebelen op de 

tribune om de finale dui-

delijk te kunnen  

volgen op het hoofdveld. 

Bij gebrek aan een ere-

schavot hierbij de uitslag 

van het toernooi voor de 

bijgevoegde foto: 

3e plaats voor Colin, 2e 

plaats voor Ruben en een 

1e plaats voor Floris. 

En voor iedereen die 

meegespeeld had natuur-

lijk een vaantje in de 

nieuwe clubkleur  

groen/wit. 
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In dit nummer: 

Badminton lijkt op 

TV een ‘slome 

sport’; dit heeft te 

maken met het tech-

nisch onvermogen 

(of onwil) om de spe-

cifieke kwaliteiten 

van badminton in 

beelden te vangen.  
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Om badminton te promoten en werkgevers te helpen aan 

een goedkope manier om medewerkers te stimuleren om 

te gaan sporten, lanceert badminton vereniging Veenshutt-

le de “badminton strippenkaart voor bedrijven”! 

  

Elke werkgever weet dat gezonde medewerkers lekkerder 

in hun vel zitten en beter presteren. Daarom zijn werkge-

vers zeer bereid om sporten voor de medewerkers te sti-

muleren. Maar met de huidige bij sportscholen gebruike-

lijke contributie per medewerker per maand is dat een 

kostbare zaak.  

 

De Veenshuttle-strippenkaart geldt voor alle medewerkers 

van het bedrijf. De werkgever betaalt dus alleen als 

er gebruik van wordt gemaakt. Zonder vaste lasten, 

geen dure constructies en zonder bijkomende admi-

nistratieve rompslomp! 

 

Deze week ontvangen meer dan 100 bedrijven in de 

Ronde Venen een persoonlijke brief met folder over 

de introductie van de badminton strippenkaart voor 

bedrijven!  

 

Zie ook op http://www.veenshuttle.nl/bedrijven-

strippenkaart/  
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Clubkampioenschappen dubbel 16 en 23 april 2015. 

Voor de dubbels hadden we 4 poules t.w. 

dames en heren 1,2 en 3. 

Bij de dames waren 6 teams die leuke par-

tijen speelden. 

De uitslagen: 

1ste: Ineke en Lizzy 10 punten, 

2de: Annelies en Anja 9 punten, 

3de: Erna en Karin 6 punten, 

En een gedeelde 4de,5de en 6de plaats: 

Maaike en Wilma, Iranda en Marieke, 

Marja en Rineke/ Barbara. 

Barbara is ons nieuwe lid, die gelijk de 

eerste dag kon invallen voor Rineke die de 

2de dag verhinderd was. 

Bij de heren 3 hadden we 2 bijzondere 

teams, Ronald en Hanno speelden iedere 

partij met een andere partner, wat verras-

sende partijen opleverde. 

De uitslagen: 

1ste: Hanno en Rene/Frans/Rob/Hans 8 

punten, 

2de: Robert en Nico, die door een blessure 

werd vervangen door Rene, 5 punten, 

3de: Ruud W en Ruud K., wij wilden bij 

voorkeur met elkaar spelen, 4 punten, 

4de en 5de een gedeelde plaats, maar Ro-

nald en zijn partners hadden meer winst-

punten, 

Ronald en Pieter/Jan/Ruud/Melanie 3 

punten, 

Rob B. en Oscar 3 punten. 

Heren 2 bestond uit 4 teams. 

1ste: Rob vd V en Han v R 6 punten,  

2de: Joop die heel graag met Hans vd W wilde spelen (of andersom?), maar helaas was Hans geblesseerd. Zijn 

plek werd door Rob, Wim en Eric opgevuld. Zij hebben 4 punten behaald. 

3de: Nos en Peter. Zij konden alleen de 2de avond en hebben toen alle wedstrijdjes gespeeld. 

4de: Wim en Eric de Gr. 

Bij de heren 1 was Menno de 1ste dag ziek, zijn plaats werd toen ingenomen door Rene. De 2de avond was 

Menno er wel bij. 

De uitslag: 

1ste: Hans B. en Melanie 6 punten, 

2de: Rob Bl en Ruud 

3de: Frans en Jan 

4de: Menno (Rene) en Pieter 1 punt. 

 

Na de prijsuitreiking van de dubbels hebben we nog even de prijsuitreiking van de heren singles gedaan. Door 

de langdurige wedstrijden was de finale op een later tijdstip gespeeld. 
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Hallo badminton liefhebbers. 

 

Zowel van meerdere recreanten van de badminton vereniging Veenshuttle als ook de 

badminton groep Spel & Sport DeRondeVenen kwam bij ons het verzoek om bij 

topwedstrijden, zoals de Dutch Open, een keer gezamenlijk te gaan kijken. 

Inmiddels hebben we op de website van badminton.nl kunnen vinden dat de Dutch 

Open 2015 van 6 tot 11 oktober plaats vindt in het Topsportcentrum Almere. 

Vorig jaar is de Jeugd van Veenshuttle al te gast geweest bij de Dutch Open voor een 

jeugd clinic. Aansluitend konden ze toen kijken naar de finales. 

Met veel plezier hebben we toen gebruik kunnen maken van de bus onderneming 

Wintours n.a.v. een 'beursvloer' match met de vereniging Veenshuttle. 

Voor een evt. bezoek op 8 oktober hebben wij inmiddels, ook bij Peter Winters van 

Wintours een offerte gevraagd voor transport van en naar Almere. 

Bij een minimum van 25 deelnemers kan hij voor een aantrekkelijke prijs per per-

soon, t.w. € 10 rijden. Daarnaast zijn er nog kosten voor de entree en een maaltijd ! 

[ *vanwege de boeking voor transport en vakantie van ons ] 

Voorlopige tijden: 

13.45-14.00 uur vertrek, 15.00 - 18.30 uur bezoek Dutch Open Almere, 19.30 uur 
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[ *vanwege de boeking voor transport en vakantie van ons ] 

Voorlopige tijden: 

13.45-14.00 uur vertrek, 15.00 - 18.30 uur bezoek Dutch Open Almere, 19.30 uur 

thuis. 

Mocht je interesse hebben om dit mee te maken plan dan alvast; 

donderdag middag 8 oktober 

en dan graag opgeven vóór* 17 mei via Ellie & Ron Sabbé . . . famsab@kpnmail.nl 

[ *vanwege de boeking voor transport en vakantie van ons ] 

Voorlopige tijden: 

13.45-14.00 uur vertrek, 15.00 - 18.30 uur bezoek Dutch Open Almere, 19.30 uur thuis. 
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Verslag clubkampioenschappen singles 12 en 19 maart 2015. 

Er waren 5 dames die de strijd met elkaar aangin-

gen. Met kop en schouders steeg Maaike er boven-

uit. Zij is dus de clubkampioen bij de dames. Gefe-

liciteerd. 

De uitslag is: 

Maaike 8 punten, 

Ineke 6 punten, 

Erna 4 punten, 

Anja 2 punten, 

Wilma 0 punten. 

 

De heren waren over 3 poules verdeeld. 

Heren 3: 

Jan 4 punten, 

Johan 2 punten, 

Rene 1 punt. 

Johan verving Hendry omdat die door een enkelbles-

sure was verhinderd. We wensen hem veel sterkte bij 

zijn herstel. En misschien vond Johan het in deze 

poule wel zo leuk, dat hij volgend jaar weer hierin 

meedoet. Hij en Rene waren zware concurrenten met 

een 3-setter. 

Heren 2: 

In deze poule een verrassende winnaar, nl. Oscar. 

Nog niet zolang lid en onze nieuwe redacteur. De 

strijd tussen hem en Eric de Gr. Was sterk, maar 

de andere kandidaten mochten er ook zijn. 

Oscar 6 punten, Eric de Gr. 4 punten, 

Eric P. 2 punten, Rob Bakker 0 punten. 

Heren 1: 

Helaas moest Frans de strijd na 2 wedstrijden 

staken. Hij had teveel last van zijn rug. 

Het was een spannende poule waarin we kans 

hadden op een gedeelde 1ste plaats door 3 perso-

nen! Menno wist dit te voorkomen door te win-

nen van  Rob Bl. Dat gaf de 

Menno 8 punten,  

Ruud 6 punten, 

Rob Bl. 5 punten,  

Hans B. 3 punten, 

Pieter 1 punt.  

Vorig jaar was Rob Bl. Onze clubkampioen en dit 

jaar is het dus Menno geworden. 

Ieder van harte gefeliciteerd en bedankt voor het 

meedoen. De prijsuitreiking van heren 1 gaat nog op 

een later tijdstip plaatsvinden. 

De verschuiving van de singles van juni naar maart is 

volgens mij door iedereen goed bevallen. Volgend 

jaar zullen we er weer mee gaan beginnen. 
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Kies je Sport deelnemers krijgen badminton certificaat 
 

Ieder jaar stimuleert de gemeente De Ronde Venen met ondersteuning van sportservice provin-

cie Utrecht kinderen van de basis scholen om aan sport te doen. Allereerst door tijdens gymnas-

tieklessen sportverenigingen clinics te laten geven. Daarna krijgen alle basis scholieren een uit-

nodiging om een sport van hun keuze  te gaan beoefenen bij een sportvereniging. Bij badminton 

vereniging Veenshuttle hadden zich 10 kinderen aangemeld. Deze kinderen hebben op 2, 16 en 

23 april tijdens een 3 tal clinics een aantal basis beginselen van het badminton geleerd. De ver-

eniging zorgt voor een racket en begeleiding. Door speelse oefeningen te doen spannen de kin-

deren zich in en is het toch leuk. Als resultaat voor hun inspanningen kregen alle kinderen een 

certificaat uitgereikt waar ze trots mee thuis konden komen. Van de vereniging hadden ze ook 

nog een mooi aanbod gekregen om lid te worden voor de rest van het jaar en dat leverde maar 

liefst 5 nieuwe leden op. Een zeer geslaagd evenement dus. Op de foto de kinderen met hun cer-

tificaat. 
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Sponsoren Veenshuttle 

Administratie kantoor Klaas Kleijn  

 

Boekhandel Mondria 

d'Hersigny Textiles  

 

Hogendoorn Profile Tyrecentre 

 

Van der Wilt Verwarming en  

airconditioning 

Jeroc 2000 relatiegeschenken 

 

Electrotechnisch installatie  

bedrijf REURINGS 

Laco sporthal De Phoenix  

Hema Mijdrecht 

Van Rossum Makelaardij 
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