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• kalender 

• toernooien 

• foto’s

KIES JE SPORT
De afgelopen drie donderdagen hebben maar liefst 16 kinderen van 
groep 5 t/m groep 8 van de basis scholen in Mijdrecht bij badminton 
vereniging Veenshuttle deel genomen aan een badminton clinic.  
De kinderen konden in maart opgeven bij welke sport vereniging ze 
graag kennis wilden maken met bewegen. Veel verenigingen hebben 
deze mogelijkheid geboden.  
De kinderen werden op drie donderdagen opgevangen door een team 
enthousiaste senior leden en de trainer. Hierdoor kon er veel 
individuele aandacht gegeven worden.  
Na een gezamenlijke warming up met onze eigen jeugdleden kregen 
alle kinderen een badminton racket en werd uitgelegd hoe je dit vast 
moet houden. De kinderen werden over de banen verdeeld en kregen 
uitleg hoe je de shuttle het beste kunt slaan. 

http://www.veenshuttle.nl
http://www.veenshuttle.nl/contact/
http://www.veenshuttle.nl/kalender/
http://www.veenshuttle.nl/toernooien/
http://www.veenshuttle.nl/foto-s-video-s/
http://www.veenshuttle.nl
http://www.veenshuttle.nl/contact/
http://www.veenshuttle.nl/kalender/
http://www.veenshuttle.nl/toernooien/
http://www.veenshuttle.nl/foto-s-video-s/


15 APRIL 2014
NR..21 MINI DIGI SHUTTLE

 

!  / !2 5

Mochten er kinderen zijn die deze gelegenheid om de clinic te volgen 
hebben gemist, dan kunnen ze altijd donderdag avond in sporthal de 
Phoenix om 19.00 uur langs komen en een paar keer mee spelen om 
te ervaren of ze badminton leuk vinden.  
Voor meer informatie kan men kijken op de website van de vereniging 
www.veenshuttle.nl

Zo leerden ze in drie avonden de shuttle te retourneren, serveren, 
een drop en een steek. Ook de looptechniek werd geoefend.  

"
"
"
"
"
De laatste avond kregen alle kinderen een certificaat dat ze de clinic 
met goed gevolg hadden doorlopen. Tevens een brief, waarin ze 
bedankt werden voor hun deelname en enthousiasme en de 
mogelijkheid om voor een gereduceerd tarief de rest van het jaar lid 
te worden.

http://www.veenshuttle.nl/
http://www.veenshuttle.nl/
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Donderdag 8 mei GÉÉN badminton. "
Laatste speeldag is 19 juni

ZATERDAG 17 MEI ORGANISEERT DE JEUGDCOMMISSIE EEN 

UITWISSELING TOERNOOI MET BADMINTON VERENIGING 

ABCOUDE. HET EVENEMENT HOUDEN WE VANAF 14.00 UUR 

TOT 18.00 UUR. ALLE JEUGDLEDEN KUNNEN ER AAN MEE 

DOEN VEEL OF WEINIG ERVARING MAAKT NIET UIT. WE 

ZULLEN DE TEAMS NAAR STERKTE INDELEN. NADERE INFO 

VOLGT NOG. SCHRIJF DIE DATUM VAST IN JE AGENDA. 

OPGEVEN KAN BIJ DE JEUGDCOMMISSIE.
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Als afsluiting van de tweede serie recreanten training werd er op 
10 april een mini toernooi gehouden. Wedstrijden van 7 minuten, 
als team ingedeeld in 2 poules. De nr’s 1, 2, 3 en 4 van een poule 
speelden daarna nog tegen de andere poule 1, 2, 3 en 4.""
Een strak schema was nodig om op deze drukke Veenshuttle 
avond alles op tijd gespeeld te krijgen. De avond begon immers 
met Kies Je Sport, 16 schoolkinderen waren voor de 3e keer te 
gast om lekker badminton te spelen. Om 20.00uur begon de 
Alg.Leden vergadering en daarna konden we beginnen met dit 
toernooi. ""
Enerverende partijen heb ik gezien. "
Ik zag een mengeling van wat geleerd was in de voorafgaande 
weken met wat ik heb geprobeerd af te leren. Gelukkig zag ik 
hoofdzakelijk plezier…." "

Onder het genot van 
drankjes en hapjes vond 
de gezellige prijsuitreiking 
plaats. "
Daarna bleef het nog vrij 
lang onrustig in café De 
Wave.""""

De grote winnaars werden . . Maaike & René 
nr. 2" Erna & Eric"
nr. 3" Anja & Rob"
nr. 4" Marja & Erik"

nr. 5" Jos & Ruud"
nr. 6" Hanno & Ruud"
nr. 7" Ronald 7 Oscar "

de poedel prijs was voor . . Marike & Karin, een tegoed-bon 
voor een gratis bespanning. Dat zorgt er in ieder geval de 
volgende keer voor dat ’t niet meer aan het racket kan 
liggen !"
"
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16 deelnemers

8	 teams


4 wedstrijden

2 	poules

1 	winnaar
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VOOR AL UW PROMOTIEARTIKELEN, 
RELATIEGESCHENKEN EN BEDRIJFSKLEDING

Promofessionals


