
Zaterdag 3 januari werd 
weer het traditionele 
oliebollen toernooi ge-
houden. Meer dan 50 
enthousiaste badmin-
tonners hebben gezellig 
geprobeerd punten bij 
elkaar te sprokkelen. 
Tussendoor werd cafe 
De Wave bezocht om 
van de oliebollen te ge-
nieten. Blijkbaar hadden 
een aantal mensen "te 
goede" voornemens en 
bleven er oliebollen 
over. Maar in het veld 
werd er dus voor de 
punten gestreden. Aan 
het eind werden aan de 
hoge punten scoorders 
de prijzen overhandigd. 

Ook werd de winnaar 
bekend gemaakt, Mela-
nie, die het juiste aantal 
veren shuttles in een 
grote glazen vaas had 
geraden. De ochtend 
was een mooi begin van 
wat hopelijk weer een 
heel gezellig en sportief 
badminton jaar inluidt. 
Klik op de link voor een 
filmpje van de ochtend.  
http://youtu.be/AfQge-
lyXQo 
Of copier de link in je 
browser. 
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Hierbij willen wij ons even 

voorstellen: Onze namen 

zijn Marike en Oscar Groo-

tegoed. Sinds seizoen 

13/14 en seizoen 14/15 zijn 

wij lid van de vereniging. 

Het begin was best  moei-

lijk, maar na intensieve les 

en training van Ron begint 

het toch wat te worden. 

Niet alleen maar verliezen, 

maar soms ook een shuttle 

zoals wij het van Ron heb-

ben geleerd. Wij nemen het 

stokje over van Ron Sabbé, 

die de redactie heel veel 

jaren op zich heeft geno-

men, waarvoor natuurlijk 

heel veel dank.  
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In dit nummer: 

Badminton weetje: 

Badminton is een uitput-
tende sport: een badmin-
tonspeler kan in een wed-
strijd meer dan 6 kilome-
ter afleggen. 
Op een badmintontoer-
nooi worden soms wel 10 
wedstrijden gespeeld, dus 
reken maar uit.  

MINI DIGI SHUTTLE 

http://youtu.be/AfQge-lyXQo
http://youtu.be/AfQge-lyXQo


Sinterklaas Jeugd Toernooi 4 

december 
 

Beide jeugd groepen hebben op 

Sinterklaas avond een 'single' toer-

nooi gespeeld.  

Er werd van de minitelling gebruik 

gemaakt waarbij er per wedstrijd 

maar 1 game gespeeld wordt.  

De eerste met 11 punten is dan de 

winnaar.  

Een afval systeem. Na 1 ronde 8 
winnaars en 8 verliezers. De 8 verlie-

zers spelen dan een 2e ronde in de 
zgn. 'Verliezers 1-poule'. Hier komen 
dan ook de verliezers van de tweede 
en derde ronde in. Bij de 3e ronde 
splitsen we nog een keer die win-

naars en die verliezers. 

Uiteindelijk speelt iedereen 4 partij-

en waarbij er 1 deelnemer zal zijn 
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die 4 partijen wint. Er zijn er twee 
die 3 x winnen en1 x verliezen en 

vier die 2x winnen en 2x verliezen.  

Bij J1 Heeft Camiel 4x gewonnen. 
Bij deze groep hier hadden we net-
jes een even aantal spelers maar bij 
J2 hadden we een oneven aantal 
wat toevalligerwijs resulteerde in 

eigenlijk 3 winnaars; David, Colin en 
Niels, zij hadden in de voorrondes 
richting finale allemaal 1x keer ver-

loren. 

Er was natuurlijk voor iedereen 

prijs, Sinterklaas, toch !  

 Vraag van de redactie: 

Stukjes schrijven is zeker niet mijn bes-

te ding, dus ik ontvang graag redactio-

nele stukjes van evenementen, toer-

nooien en andere bijzonderheden 

rondom de vereniging of leden, die de 

moeite van het vermelden waard zijn 

op:  redactie@veenshuttle.nl,alvast 

dank hiervoor! 

Net als Ron zal ik de mini digi shuttle 

per vier weken uitbrengen 
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Redactionele stukken 
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