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Zaterdag 2 januari was het weer gezellig druk bij Veenshuttle. Maar liefst 74
mensen hadden ingeschreven voor het oliebollen toernooi.
Jeugdleden hadden broertjes, zusjes en ouders meegenomen. De senioren
leden hadden hun kinderen meegenomen. Een volle zal dus, waar heel veel
wedstrijden werden gespeeld. Er was een speciale poule voor wedstrijdspelers. Hier werden fanatieke wedstrijden gespeeld, waar het echt om de punten ging. Maar de meesten waren in de recreatieve poules ingedeeld. Hier
was de gezelligheid en elkaar de shuttle toespelen het belangrijkst. Iedereen
kon muntjes verdienen met een wedstrijd, waarvoor korting bij Cafe de Wave werd verkregen. Ook was er nog een raad spelletje. Men moest het gewicht raden van een zak met veren shuttles.
Melvin bleek uiteindelijk het dichts bij met 842 gram. De competitie werd
gewonnen door Floris met zijn moeder Bertien. Iedereen heeft genoten van
de heerlijke gratis oliebollen, en vooral van de sfeer in de sporthal. Een
prachtig begin van een nieuw sportief jaar voor Veenshuttle.
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Veenshuttle mini-toernooi Jeugd 2 als afsluiting van 2015.
Melvin Janmaat en Roan van der Burch waren de finalisten van het 'Kerst minitoernooi'
van Veenshuttle Jeugd 2. Er waren totaal iets meer dan 30 mini-single partijen tot de
stand 11 nodig, om tot deze finalepartij te komen. De finale is met 11-7 door Melvin
gewonnen.
Veenshuttle 'Jeugd 2' bestaat uit 18 jeugd leden en vormt samen met 'Jeugd 1' de
inmiddels tot 38 leden gegroeide jeugd afdeling jongens en meisjes van
badmintonvereniging Veenshuttle. Iedere donderdag avond vullen zij vanaf 18:30uur de
sporthal De Phoenix in Mijdrecht waar zij onder begeleiding van een aantal
senior leden en een jeugd-trainer tijdens een uur speeltijd, per groep de
kneepjes van het badminton spel leren.
Badminton vereniging Veenshuttle zal in het begin van 2016 bij maar liefst
7 basisscholen
in de gemeente De Ronde Venen zijn om een of meerdere gymlessen in
een badminton clinic om te toveren.
Op onze website veenshuttle.nl zullen we hier zeker met veel foto’s aandacht aan geven.
Op de foto, de finalisten in het midden en verder bijna alle deelnemers.
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19 December bij Flair Alphen aan de Rijn te gast ARTT

14 Veenshuttlelaars waren afgelopen 19 december te gast bij badminton vereniging Flair in Alphen a.d. Rijn. Onze wedstrijd commissie, Maaike dus, had ons ingeschreven voor het ARTT oftewel
het Alphens Recreanten Team Toernooi, met 3 Veenshuttle-teams. Maaike, Roelien,
Jitske, Karin, Ellie, Marike, Joop, Theo, Oscar, Rob, Nouval, Hanno, Ruud en Ron
waren om 9 uur aanwezig op de P-plaats van onze sporthal De Phoenix in Mijdrecht
om in colonne naar Alphen te rijden. Daar aangekomen hebben we onze team toernooi lijsten ontvangen en konden we gaan inspelen. Na nog een woord van welkom en korte uitleg gingen we
aan de slag. Rond het middag uur was er een half uur pauze gepland en vervolgens weer door tot een uur of
vier. Na 21 rondes te hebben gespeeld volgt in de kantine de prijsuitreiking, nog wat napraten en om 16:30 uur
gingen we redelijk vermoeid huiswaarts. Al met al een lange dag badminton plezier !
Dit ARTT is naast het LRTT (Landelijk..) een jaarlijks terugkerend badminton gebeuren
waarbij op recreatief niveau alleen maar dubbels worden gespeeld. Dit niveau is redelijk hoog gebleken de afgelopen jaren dat we meedoen en Veenshuttle teams eindigen
meestal in de middenmoot. Er word dus vaak genoeg gewonnen om het leuk te blijven
vinden ;-) Als team moet je zowel dames-heren-en gemengd-dubbels spelen, Je
team moet dus minimaal uit 2 dames en 2 heren bestaan. Meer, tot een maximum van
8 spelers, kan natuurlijk ook. Dat betekent b.v. bij het LRTT, wat in het voorjaar in
Arnhem wordt gespeeld, dat je als teamlid iets minder partijen speelt. Hier in Alphen, als je een team inschrijft
met meer dan 4 personen moet je juist meer partijen spelen en gebeurt het dat je in dezelfde ronde zowel een
dames dubbel als b.v. een gemengd dubbel moet spelen. Dus goed je toernooi lijst in de gaten houden en veel
spelen. Het volgend jaar zijn één of twee reserve spelers als wissel speler in de verschillende Veenshuttle teams
misschien wel een goed idee.
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Stand van zaken competitie Veenshuttle teams
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Veenshuttle geeft 23 klassen badminton clinic
Via Sportservice Midden Nederland hebben scholen de gelegenheid gekregen om klassen in te schrijven om kennis
te maken met vele soorten sport. Het is de bedoeling dat kinderen hierdoor enthousiast worden en zich daarna inschrijven bij een van de sport aanbieders. Deze clinics vinden in januari en februari plaats. Voor badminton vereniging Veenshuttle kwam een overweldigend aantal verzoeken binnen. Maar liefst 23 klassen gaven aan tijdens hun
gymles graag een badminton clinic te willen. De scholen Eendracht, Fontein, Molenland, Driehuis, Julianaschool en
Willispoort hebben deze 23 klassen ingeschreven. Dit vergde enige organisatie, want deze clinics zijn overdag. Maar
liefst 10 vrijwilligers van Veenshuttle werden bereid gevonden om in wisselende samenstelling van 4 personen de
clinics te begeleiden. Door de trainer van Veenshuttle werd een programma opgesteld en doorgenomen met de vrijwilligers. Intussen hebben ruim 10 clinics plaats gevonden, en met veel succes. De kinderen leren o.a. hoe ze het
racket moeten vasthouden, en de eerste slagen, zoals serveren, bovenhands slaan en droppen. Ook krijgen ze nog
een leuk spel om zoveel mogelijk punten te scoren door een shuttle in een ring of korf mand te slaan. Het enthousiasme bij de leerlingen geeft de clinics een vrolijk verloop. Na de clinics bij alle sport verenigingen krijgen alle leerlingen straks via de school de gelegenheid zich nog in te schrijven voor een aantal proef trainingen bij een door hen
gekozen vereniging. Een prachtige manier om kinderen enthousiast te maken om te gaan sporten. De sport verenigingen werken hier graag aan mee!
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Haarlemmermeer toernooi 2016
Hierbij de uitnodiging om spelers van jullie vereniging zich te laten inschrijven bij het leukste toernooi van de Haarlemmermeer. Hieronder wat meer info:
Het is weer mogelijk om je in te schrijven voor het Haarlemmermeer Toernooi 2016 welke gehouden gaat worden in het weekend van 12
en 13 maart 2016. De locatie is de sporthal Het Spectrum te Hoofddorp.
Dit gezellige toernooi wordt gespeeld in poule systeem waardoor men altijd meerdere partijen kan spelen. Verder worden alle singels en
mixen op de zaterdag gespeeld en de dubbels op de zondag. Het is mogelijk alleen één van de twee dagen te komen spelen.
Op de zondag wordt er natuurlijk weer een loterij gehouden waarbij mooie prijzen zijn te winnen. Er komt een leuke stand waar spelers
mooie badmintongoederen kunnen aanschaffen. Tevens staat er een bespan-service. De laatste twee worden mogelijk gemaakt door
AllRackets.com
Via deze link kan men zich inschrijven:
https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=952371E1-2CAB-4D0A-8C08-225320537BF1
Alvast bedankt en we zien graag zoveel mogelijk spelers van uw vereniging op ons toernooi!
Sportieve groet namens de toernooicommissie.
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De vereniging is opgericht op 18 april 1978 als Badminton Vereniging Mijdrecht, BVM.
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