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In dit nummer: 

De meeste top-landen zijn 
te vinden in Azië, waar de 
sport een echte volkssport 
is: China, Indonesie, Ko-
rea, Maleisie. In Europa 
komen de beste spelers uit 
Denemarken en Zweden 

MINI DIGI SHUTTLE 

Sport & Spel DRV 

In deze badminton groep bestond de 

wens een keer top-badminton te zien. 

Het jaarlijkse, oktober Dutch Open 

evenement, zou een uitgelezen moge-

lijkheid zijn. Maar liefs 17 deelnemers 

gingen mee. 

Veenshuttle 

 

Ellie & Ron Sabbé van badminton 

vereniging Veenshuttle, tevens bege-

leiders van Spel & Sport DRV badmin-

ton, organiseerden het transport met 

een bus van Wintours. Totaal gingen 

er 10 Veenshuttlelaars mee. 

Veenland Badminton 

 

Ook in Wilnis bij zowel Veenland-

badminton als PSM ('potje shuttle 

meppen’)  bleek er voor deze 

bustour interesse om mee te gaan, 3 

deelnemers uit Mijdrecht stapten op, 

en vervolgens werden de overige 14 

deelnemers in wilnis opgepikt. Ieder-

een was prima op tijd en zo kon 

Peter Winter van Wintours ons ruim 

voor half drie afzetten voor de deur 

van de sporthal in Almere. De entree 

kaarten waren ook al door Ellie en 

Ron verzorgd dus men kon bijna 

direct doorlopen naar de tribune  om 

te gaan genieten van topbadminton. 

Rond 19:30uur was iedereen weer 

thuis. 

De TopSporthal in Almere is jaarlijks de locatie waar dit evenement 

zich afspeelt. Vanaf de dinsdag starten de voorrondes om uiteindelijk 

in het weekend de finales op te leveren. 

Zowel het enkelspel voor dames en heren alsook de dubbels en het 

gemengd-dubbel worden vlak voor je neus gespeeld. 

De Topsporthal Almere heeft tijdens dit internationale toernooi na-

melijk 4 speelvelden in de hal gecreëerd zodat er voor de toeschou-

wers continue speel activiteiten zijn. 

Ook voor een lekker hapje en drankje kun je naast de tribunes snel 

terecht en dat nodigt uit om te gaan en staan waar je wil met altijd 

goed zicht op internationaal top-badminton.  

Yonex Dutch Open 

het grootste internationale badminton evenement 



MINI DIGI SHUTTLE 

30 badminton liefhebbers naar de Dutch open 

 

Een verkoopstand voor badminton artikelen is er uiteraard ook. Hier kun je ongedwongen terecht voor een groot assorti-

ment schoenen, rackets shirts en tassen. en deze mogelijkheid werd door een 

paar deelnemers benut. 

Badminton sportschoenen en mooie nieuwe shirts werden aangeschaft.  

Zelf heb ik mijn voorraad badminton snaren op peil ge-

bracht zodat ik het komende seizoen iedereen weer kan 

voorzien van een goede bespanning  

gebruikte foto’s van website DutchOpen 

en eigen beheer, Ron Sabbé 
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24e Landelijk Recreanten Team Toernooi 

Op zaterdag 19 maart 2016 vindt het Landelijk Recreanten Team Toernooi (LRTT) weer plaats in Arnhem. Net als 

voorgaande jaren zal ook Veenshuttle hier aan deelnemen met enkele teams. Wil jij meedoen? Geef je dan nu op 

via wedstrijdcommissie@veenshuttle.nl 

 

Het toernooi is bedoeld voor recreatieve badmintonspelers, tot en met 4 e klasse.  

 

Voor meer informatie kijk op LRTT.NL 

 

 

 

mailto:wedstrijdcommissie@veenshuttle.nl
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Stand van zaken competitie Veenshuttle teams 
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Competitie spektakel Veenshuttle 

Mijdrecht,  7 november 2015 

 

Afgelopen zaterdagochtend heeft het een waar spektakel van competitie badmintonwedstrijden in De 

Phoenix plaats gehad. Vier competitieteams van Badminton Vereniging Veenshuttle zijn in de weer ge-

weest om de winst te trachten te behalen. 

Drie jeugdteams en één senioren herenteam hebben de wedstrijden gespeeld. De wedstrijden werden 

gespeeld tegen teams uit Amstelveen, Velsen, Kudelstaart en Ouderkerk. 

De jeugdwedstrijden tegen Velsen en Kudelstaart werden door de 2 jeugdteams winnend afgesloten. Het 

derde jeugdteam, dat tegen de vereniging uit Amstelveen speelde, heeft de winst aan de tegenpartij over 

moeten laten. 

Het senioren herenteam heeft een prima 5-3 overwinning geboekt tegen de vereniging uit Ouderkerk. 

Badminton Vereniging Veenshuttle ziet nog steeds een groeiend aantal leden. Met name bij de jeugd 

blijkt een groeiend aantal kinderen het badmintonspel erg leuk te vinden. 

Hierdoor lukt het Badminton Vereniging Veenshuttle dit seizoen in totaal 3 jeugdcompetitie teams op de 

been te brengen. Één van deze teams doet mee aan de opstapcompetitie. Hierdoor is het voor deze 

spelers mogelijk om alvast aan het competitiegevoel te wennen. Zaterdag is gebleken, dat ze daarin 

goed op weg zijn! 

Vind je het leuk om een keert te kijken naar de wedstrijden? Zie de kalender op www.veenshuttle.nl. 

http://www.veenshuttle.nl


Colofon 
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  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 

   trainer   Ron Sabbé      trainer@veenshuttle.nl 

         

P R -  communicatie  Hans Bouman   0297 286399 prcommunicatie@veenshuttle.nl  
 

Ledenadministratie  Marijke van Rijn       ledenadministrtie@veenshuttle.nl 
 Achterweg 4 d  2421 EA  Nieuwkoop     0172  574414
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Sponsoren Veenshuttle 

Van der Wilt  

verwarming en airconditioning 

 

Boekhandel Mondria 

Hema Mijdrecht 

 

Van Rossum Makelaardij 

 

 

Hogendoorn Profile Tyecentre 

Jeroc 2000 relatiegeschenken 

 

Electrotechnisch installatie  

bedrijf REURINGS 

 

D’HERSIGNY Textiles 


