
 Beste leden Badmintonvereniging Veenshuttle, 

 

Het Badminton seizoen 2015 – 2016 start weer op 27 augustus 2015 en 

eindigt op donderdag 30 juni 2016. 

Donderdagochtend 

De speeltijden op de donderdagochtend zijn onveranderd van  9:30u – 

12:00u. 

Donderdagavond 

De speeltijden op de donderdagavond zijn aangepast. 

Van 18:30 – 19:30 : Training Groep 1 Jeugd (6 Banen) 

Van 19:30 – 20:30 : Training Groep 2 Jeugd (6 Banen) 

Van 20:30 – 21:30 : Training recreanten (2 Banen) 

Van 20:30 – 23:00 : Vrijspelen op de overige Banen 

Let op 

Van 19:30 – 21:00 zijn nog eens 3 extra banen afgehuurd. Hiermee kan 

tijdig met de competitiewedstrijden op 2 Banen worden gestart, waar-

door er minder verstoring voor de overige recreantenspelers zal zijn. 

Indien geen wedstrijden gepland zijn, kan hiervan recreatief gebruik wor-

den gemaakt. Zie voor het wedstrijdschema de website. 
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De week van het badminton 

 

 

Van 14 tot en met 20 september 2015 is er weer de Week van het Badminton. Tijdens deze week 

kun je als badmintonvereniging laten zien hoe stoer, snel en gezond de badmintonsport is en 

hoe leuk en gezellig het is bij jullie club! 

 De Week van het Badminton heeft een eigen, geheel vernieuwde, website 

www.weekvanhetbadminton.nl. Op deze site kun je alle informatie vinden over de Week van het 

Badminton 2015. Ook kun je hier jouw vereniging aanmelden voor deze speciale badmintonweek. 

Deelname is voor leden van Badminton Nederland gratis. 

http://www.weekvanhetbadminton.nl
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Het MRTT in het kort  
 

Op zondag 11 oktober 2015 vindt het 6e Mixed Recreanten Team Toernooi (MRTT) van Badminton 

Nederland plaats in Almere. Dit toernooi wordt georganiseerd voor de "recreatieve" spelers van 

Badminton Nederland en gastspelers. Het is een toernooi waarin recreatief badminton en plezier 

maken centraal staat. Het wordt gelijktijdig georganiseerd met de Yonex Dutch Open, waardoor er 

een unieke mogelijkheid wordt geboden om topbadminton in hetzelfde complex te bekijken. De 

combinatie van veel zelf spelen en wedstrijden op topniveau op de halve finaledag bekijken, maakt 

deze dag tot een feest voor de deelnemende spelers. 

Het MRTT is net als de andere recreatieve toernooien (ARTT en LRTT) gebaseerd op een mix van 

veel recreatief spelen in een gezellige omgeving. Veel spelen betekent dan ook dat u nooit uitge-

schakeld wordt. Op het MRTT betekent dit dat u middels het roulatiesysteem de hele dag met wis-

selende partners uit uw team verschillende gemengd dubbel partijen speelt. 

Het toernooi is bedoeld voor recreatieve badmintonspelers, niet voor hogere competitiespelers. Als 

richtlijn stellen wij dat spelers mee kunnen doen als zij recreanten zijn of in de lagere regionale 

competitieklassen spelen. Wij hanteren echter geen strikte regels over wie er wel en niet mee mo-

gen doen. Voor hogere competitiespelers is het toernooi simpelweg niet leuk. Badmintonners die 

geen lid zijn van Badminton Nederland zijn ook welkom, zij het tegen een kleine extra bijdrage 

waarmee men automatisch lid wordt tot en met eind 2016. 

Nogmaals, bijzonder aan het MRTT is dat de deelnemers die zaterdag toegang krijgen tot de 67e 

Yonex Dutch Open. De zondag is de dag waarop de finales gespeeld worden. Om tijdens de toer-

nooiuren ook een kijkje te kunnen nemen, worden in het speelschema meerdere pauzes ingepland. 

Al met al een geweldige kans om lekker te spelen en topbadminton te zien. 

U kunt zich aanmelden voor het MRTT namens Veenshutlle door een mail te sturen aan: 

wedstrijdcommissie@veenshuttle.nl  

http://www.dutchopen.nl
http://www.alphensertt.nl
http://www.lrtt.nl
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Speeloverzicht klasse III heren 



MINI DIGI SHUTTLE 

Speel overzicht klasse III mix 
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Speeloverzicht Klasse 5 Mix 



Colofon 
 

Jaargang  37                 nummer  6   
seizoen 2015 /2016  

  Redactie  Oscar Grootegoed 0297  272099   redactie@veenshuttle.nl
       

    Webmaster    Jan Smit  webmaster@veenshuttle.nl 

De vereniging is opgericht op 18 april 1978 als Badminton Vereniging 
Mijdrecht,  BVM. 

De naam is in de jaren 90 veranderd in  V e e n s h u t t l e  

d a g e l i j k s   b e s t u u u r 
Voorzitter  Joop Reurings  0297  283665 voorzitter@veenshuttle.nl 

Secretaris  Pieter Terpstra  0297  591182 info@veenshuttle.nl 

Penningmeester Martin van Lint  0297  778349  

        penningmeester@veenshuttle.nl 

 
   h u i d i g e    c o m m i s s i e s  

Recreanten- Voorzitter Marja van Roon   0297 274403 

       recreanten@veenshuttle.nl 

   Leden   Nos Reyhani 

       Iranda Kat   

   trainer   Ron Sabbé 

 

Wedstrijd - Voorzitter   Maaike de Vries  0620032692 

       wedstrijdcommissie@veenshuttle.nl 

   Trainer   Ron Sabbé    

 

Jeugd -  Voorzitter   Rina Enderman  0297 285350 

       jeugdcommissie@veenshuttle.nl 

   Leden   Eric v d Burgh, Eric de Groot 

MINI DIGI SHUTTLE 

mailto:redactie@veenshuttle.nl
mailto:voorzitter@veenshuttle.nl
mailto:info@veenshuttle.nl
mailto:penningmeester@veenshuttle.nl
mailto:macvanroon@zonnet.nl


MINI DIGI SHUTTLE 

Sponsoren Veenshuttle 

Van der Wilt  

verwarming en airconditioning 

 

Boekhandel Mondria 

Hema Mijdrecht 

 

Van Rossum Makelaardij 

 

 

Hogendoorn Profile Tyrecentre 

Jeroc 2000 relatiegeschenken 

 

Electrotechnisch installatie  

bedrijf REURINGS 

Laco sporthal De Phoenix  

 


