
Donderdag 15 januari heeft het 

Heren I team grote strijd geleverd 

in de competitie. Omdat het 

alweer de laatste wedstrijd van 

het competitie seizoen was, was 

iedereen er opgebrand om deze 

met winst af te sluiten. De wed-

strijd werd gehouden tegen de 

vereniging uit Ouderkerk. 

De wedstrijd werd geopend door 

het dubbelspel met Hans en 

Pieter. Na de eerste  game te 

hebben gewonnen, was de ver-

wachting de wedstrijd in 2 games 

af te ronden. De tegenstanders 

bleken echter taaier dan verwacht 

en wisten de 2e game dan ook op 

hun naam te zetten. Er kwam dus 

een 3e game aan te pas, waarin 

Hans en Pieter gelukkig de winst 

aan hun zijde te krijgen. 

In het volgende dubbelspel werd 

de strijd door Nos en Ruud gele-

verd. De eerste game werd rede-

lijk ruim door de tegenstanders 

gewonnen. Echter in  de 2e game 

boden Nos en Ruud serieus 

tegenstand. Toch wist de tegen-

stander deze game met een 21-

23 stand in hun voordeel te laten 

beëindigen.  

De stand was op dat moment dus 

1-1! 

Het volgende enkelspel, werd 

gespeeld door Hans, die de winst 

op een zeer taaie tegenstander 

naar binnen wist te slepen.  De 

volgende single game werd ge-

speeld door Pieter, tegen een 

tegenstander die hij eerder in het 

seizoen was tegengekomen en 

toen met duidelijk verlies werd 

afgesloten. Deze keer ook, echter 

wist hij er nu een 3-setter van te 

maken. Ook de daaropvolgende 

partij door Ruud werd niet even 

gemakkelijk gewonnen. Hij had er 

3 games voor nodig om er 2 

daarvan op zijn naam te zetten. 

Menno, onze inhuurkracht,  is zijn 

prijs waard gebleken. Hij won de 

wedstrijd, wel nadat hij zich op 

de 1e game had verkeken, maar 

in de laatste 2 orde op zaken wist 

te stellen. 

Op dat moment stond het 4-2! 

Dus nog niet beslist. 

In de volgende 2 dubbelspelen 

wisten Hans en Ruud deze in hun 

voordeel te beslissen, waarmee 

de avond voor Heren 1 al als 

gewonnen kon beschouwd. De 

laatste dubbel, door Pieter en 

Nos, verliep in het voordeel van 

de tegenstander, maar kon dus 

over het geheel de winst gevierd 
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Op zaterdagochtend 17 januari 

heeft het ‘jeugd-opstap-

competitie-team’ weer een wed-

strijd gespeeld in de Phoenix. 

Het was gezellig druk, omdat op 

die ochtend ook de jeugdcompe-

titie en Mix 2 competitie werd 

gespeeld. Het was allemaal door 

Rina voorzien en had daarom een 

derde zaal erbij geregeld. Dit 

maakte het mogelijk, dat het 

merendeel van de wedstrijden 

tussen 9:00 en 10:00 gespeeld 

konden worden. 

De wedstrijd werd gespeeld te-

gen het team uit Kudelstaart, 

waar ook al eerder in het seizoen 

tegen gespeeld was. Onze spe-

lers en speelsters, Niels, Remon, 

Melvin, Amber en Rosa hebben 

geducht tegenstand geboden 

tegen dit team en weer een hoop 

wedstrijd ervaring opgedaan.  

Het is dan wel niet gelukt om een 

game op ozne naam te zetten. 

Maar het was ook niet verba-

zendwekkend, omdat het meren-

deel van de jongens (ze hadden 

trouwens geen meisjes bij zich) al 

met baarden in de keel stonden 

te spelen. 

Al met al zijn er leuke partijen 

gespeeld, waarin het weer duide-

lijk is geworden dat laag serve-

ren, laag smashen en de shuttle 

te plaatsen, waar de tegenstan-

der niet staat, van groot belang 

is. 
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In dit nummer: 

De beste shuttles 
worden gemaakt 
van de linkervleu-
gel van een gans. 
Er zijn hiervoor 16 
veren nodig. 
De prijs van veren 
shuttles kan aardig 
oplopen als er vo-
gelgriep uitbreekt!  

MINI DIGI SHUTTLE 



Als trainer van de Vereniging doe ik een oproep aan onze leden om 

eens na te denken over het deelnemen aan een cursus 'sportleider 

2’ (SL2) van 'badminton.nl'. Na zo’n cursus heb je genoeg kennis, 

theorie en praktijk, om assistent trainer te kunnen zijn. Zelf heb ik 

zo’n opleiding in het voorjaar van 2012 doorlopen. Daar ikzelf niet 

eindeloos door zal gaan met training geven en ik er zeker van ben 

dat jongere trainers nodig zijn in onze groeiende vereniging roep ik 

jullie op. Het cursus geld zal in overleg met het bestuur vergoed 

worden. Tot 21 februari kun je je opgeven voor een cursus in Am-

sterdam die loopt van vrijdag 6 maart tot en met 17 april. Sportleider 

2 opleiding in Amsterdam De data en tijden van de trainersopleiding 

 

 

P A G I N A  2  

Sportleider 2 badminton die in het voorjaar 2015 plaats gaat 

vinden in Amsterdam is bekend. De deelnemers worden in 

zes opleidingsdagen opgeleid tot jeugdtrainers/ recreanten-

trainers. De opleiding wordt afgesloten met een afrondings-

dag. Inschrijven voor de SL2B opleiding in Amsterdam kan tot 

zaterdag 21 februari 2015. Klik hier voor meer informatie over 

de opleiding en hier om je in te schrijven.  Ben jij deze begin-

nende gemotiveerde trainer, schrijf je dan snel in voor een 

van onze opleidingen. Vol is vol! 

Door: Ron Sabbé 

 

verloren , hierdoor werd de eind uitslag 

dus 3-1 voor Veenshutlle. 

Helaas is de recreanten competitie weer 

afgelopen het was weer  zeer geslaagd 

met spannende partijen.  Hopelijk komt 

er volgend jaar weer een vervolg op deze 

leuke competitie die dicht bij huis wordt 

gehouden. 

Donderdag 29 januari alweer de laatste 

wedstrijd van de recreanten competitie 

Mijdrecht tegen Nieuwveen. We begon-

nen  met de heren dubbel de wedstrijd 

werd gewonnen door Hendry en Ruud. 

Daarna de dames dubbel. De eerste set 

werd met ruime winst gewonnen de 

tweede set na een flinke achterstand 

toch gewonnen door Maaike en Ineke . 

De eerste mix dubbel speelde Hendry en 

Maaike, deze werd gewonnen. De twee-

de mix dubbel door Ruud  en Ineke werd  

N I E U W S B R I E F  

Wedstrijd verslag Veenshuttle – Nieuwveen 

K o p  v o o r  a r t i k e l  o p  b i n n e n p a g i n a  

MINI DIGI SHUTTLE 

Ook Veenshuttle heeft nieuwe trainer(s) nodig in de nabije toekomst  
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Eindstanden bondscompetitie 2014-2015 
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