gezamenlijke nieuwsbrief

badminton verenigingen in De Ronde Venen

oktober 2015

30 DEELNEMERS NAAR DE DUTCH OPEN
donderdag 8 oktober De Ronde Venen badminton verenigingen
gezamenlijk op tour

Spel&Sport DRV
In deze badminton groep
bestond de wens een keer
top-badminton te zien. Het
jaarlijkse, oktober Dutch Open
evenement, zou een
uitgelezen mogelijkheid zijn.
Maar liefs 17 deelnemers
gingen mee.

Yonex Dutch Open
Veenshuttle

het grootste internationale badminton evenement

Ellie & Ron Sabbé van
badminton vereniging
Veenshuttle, tevens
begeleiders van Spel & Sport
DRV badminton,
organiseerden het transport
met een bus van Wintours.
Totaal 10 Veenshuttlelaars
gingen mee.

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.

Veenland badminton

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.

Ook in Wilnis bij zowel
Veenland-badminton als PSM
('potje shuttle meppen’) bleek
er voor deze bustour interesse
om mee te gaan, 3 deelnemers
stapten op.

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 namelijk 4 speelvelden in de hal gecreëerd zodat er
voor de toeschouwers continue speel activiteiten zijn.

Wintours naar Almere naar de Yonex Dutch Open
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Een verkoopstand voor badminton artikelen is er uiteraard ook.
Hier kun je ongedwongen terecht voor een groot assortiment
schoenen, rackets shirts en tassen. en deze mogelijkheid werd
door een paar deelnemers benut.

opstap plaatsen in
Mijdrecht en Wilnis
Het CSW- en Sporthal De
Phoenix parkeerterrein werden
uiteindelijk de opstap plaatsen
voor een totaal van 30
deelnemers.
Om 13.30uur vertrokken 16
deelnemers uit Mijdrecht om
vervolgens in Wilnis de overige
14 deelnemers op te pikken.
Iedereen 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 entré kaarten waren
ook al door Ellie en Ron
verzorgd dus men kon bijna
direct doorlopen naar de tribune
om te gaan genieten van
topbadminton.

Badminton sportschoenen en
mooie nieuwe shirts werden
aangeschaft.

Zelf heb ik mijn voorraad
badminton snaren op peil
gebracht zodat ik het komende seizoen iedereen weer kan
voorzien van een goede bespanning.

Rond 19.30uur was iedereen
weer thuis.
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