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Voorwoord  
 

Beste leden, 
  
Het afgelopen jaar is wel een zeer bewogen jaar geweest. Vanwege de Corona had dit al 
vroeg in het jaar een totale stop van alle sporten tot gevolg. In de zomer werden de 
maatregelen iets versoepeld. Rina heeft contact gelegd met onze buurtclub Atlantis waar 
wij in de zomer gebruik konden maken van de velden. De ‘huur’ van het veld is vereffend 
door het aanbieden van 2 statafels voor de korfbalclub. 
 
Gedurende de zomer was het plan bedacht om elke donderdag de Toss te spelen. 
Diverse mix-vormen waren hiervoor bedacht. We hebben dit maar een paar keer kunnen 
doen, omdat de Corona maatregelen al snel werden aangescherpt. We mochten alleen 
singels spelen. Gelukkig kunnen we deze nu spelen, door middel van vooraf inschrijven. 
Pieter hartelijk dank voor het verzorgen hier van. 
 
Ik wil iedereen bedanken voor het zich houden aan de corona regels in de sporthal. 
Laten we dit vooral met zijn allen nog een tijdje volhouden, zodat we hopelijk volgend jaar 
weer gewoon onze spelletjes kunnen spelen. 
 
In de vereniging hebben in de laatste maanden drie incidenten plaatsgevonden, die 
verder in de Digishuttle zijn beschreven. Wij wensen deze drie kanjers veel sterkte met het 
herstel. 
 
Het jaar is nog niet ten einde, maar toch wil ik iedereen alvast via deze weg hele fijne en 
gezonde feestdagen toewensen.  
  
De voorzitter, Rob Blokhuis 
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Afsluiting training Ron  
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Denk eens aan onze sponsors!!!! 
 
In deze “andere” tijd toch ook even aandacht voor onze Veenshuttle sponsors. De meeste 
leden staan er misschien niet of zelden bij stil. Maar we hebben al vele jaren een heel 
aantal zeer trouwe sponsoren. Zonder anderen tekort te doen mogen we zeker 
BOEKHANDEL MONDRIA, V.D.  LAAN ARCHITEKTEN BURO en V.D. Wilt 
VERWARMING noemen. 
Daar zijn de laatste jaren Hoogendoorn Banden, Hema en Promofessionals bij 
gekomen. Recent zijn er zelfs in corona tijd 3 nieuwe sponsors bij gekomen. Rijdes 
Bloemen en Planten, Restaurant Jettiez en zeer recent Auto en Schadebedrijf Bakker. 
 
Waarom vermelden wij dit in deze nieuwsbrief? Allereerst om duidelijk te maken dat 
zonder deze sponsors onze contributie aanzienlijk hoger zou zijn. Maar nog belangrijker, 
denkt u wel eens als u iets wil kopen, is dit te koop bij een van onze sponsors? 
Waarschijnlijk niet of zelden. Dus, kijk nog eens op onze prachtige nieuwe website en doe 
uw aankopen als dit kan bij een van onze sponsors. Dat is naast hun maatschappelijke 
betrokkenheid wel degelijk de bedoeling van sponseren. Hartelijk dank namens hen allen. 
 
Hier is de link naar onze gloednieuwe website, neem zeker een kijkje!: Badminton 
Vereniging Veenshuttle - Badmintonvereniging Veenshuttle  
 
 
 
 
  

https://www.veenshuttle.nl/
https://www.veenshuttle.nl/
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Rabobank club aktie 
 
Jaarlijks organiseerde de Rabobank een fietstocht waarmee de clubs en verenigingen in 
De Ronde Venen het nodige sponsorgeld konden ‘verdienen’. 
Dit jaar heeft de Rabobank de Club Aktie georganiseerd. Ook de lokale Rabobank 
Rijnstreek en Veenstromen heeft hieraan meegedaan. 
In deze actie zijn bij de Rabobank Rijnstreek en Veenstromen in totaal 10.800 stemmen 
uitgebracht, verdeeld over 139 lokale verenigingen. Ook onze vereniging was aangemeld 
voor deze actie en heeft een groot aantal bankklanten op onze vereniging gestemd. Dit 
heeft de Veenshuttle maar liefst € 506.91 opgeleverd. 
Een heel mooi resultaat. 
Hartelijk dank aan iedereen die heeft gestemd op de Veenshuttle! 
  
Rob Blokhuis 
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Samenwerking met korfbalvereniging Atlantis 
 

Door de corona maatregelen konden wij, de leden van badmintonvereniging Veenshuttle, 
niet terecht in onze sporthal. Toen er in juli een kleine versoepeling kwam, mochten we 

wel buiten spelen: hoera -> airbadminton! 
Bij onze buren Atlantis mochten we op hun velden spelen met kunstgras: ideaal. Tot 1 
september hebben we geen enkele donderdagavond hoeven missen, zelfs de weergoden 
waren ons goed gezind! 
Daar hoort natuurlijk een bedankje bij: twee sta-tafels met 2 “rokken” in de kleur Atlantis 
blauw. 
 
KV Atlantis heel erg bedankt, we blijven vrienden voor het leven! 
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Eerste Hulp door onze Badmintonvrienden 
 
Donderdagavond 5 november was weer een avond om met elkaar singeltjes te spelen, 
alles vanwege de Corona maatregelen. 
Zo speelden ook Johan en Pieter een singel om 22:00u. Het beloofde een gelijkwaardig 
opgaande pot te worden. 
 
Echter na ongeveer 10 minuten ging Johan plotseling zitten en vervolgens direct liggen. 
Zeer snel werd geconstateerd, dat het serieus niet goed ging. Spelers in de buurt kwamen 
toegesneld. De ene belde 112, anderen legden Johan stabiel, Maaike(!) voerde meteen 
hartmassage uit en de vrouw van Johan werd gebeld. 
Heel snel werd ook de AED aangeleverd en werden de ‘plakkers’ op de aangewezen 
plekken aangebracht. Na analyse door het apparaat werden de uitgesproken instructies 
door de helpers uitgevoerd. Meteen hierna gaf Johan gelukkig weer enig teken van leven. 
Ongeveer op dat moment kwamen ook de agenten van politie binnengerend en hebben 
de eerste hulp overgenomen. Na nog een paar minuten was het ambulance personeel 
aanwezig en hebben ze Johan, na eerst ter plekke nog te hebben onderzocht met hoge 
spoed naar het ziekenhuis vervoerd. 
 
In het ziekenhuis is verder onderzoek gepleegd en is uiteindelijk de oorzaak gevonden. 
Het betrof een vernauwde kransslagader. Deze is gedotterd en is een stent geplaatst. 
Inmiddels is Johan weer thuis en door betrokken leden bezocht. Johan heeft nog eens 
nadrukkelijk aangegeven dat het ziekenhuispersoneel onder de indruk was over de 
snelheid waarmee die donderdagavond is geacteerd. Hiermee is op zijn zachtst gezegd, 
erger voorkomen. 
 
Het was dan ook een sterk staaltje teamwork wat die donderdagavond ontstond. Iedereen 
nam als leek het vanzelf een taak op zich, echt fantastisch! 
We kunnen dan ook stellen dat het een erg spannende donderdagavond was die we niet 
snel zullen vergeten, maar we zijn hartstikke blij Johan weer aan de betere hand is. 
 
We wensen Johan, maar ook zijn vrouw Marike en zoon Florian heel veel sterkte en succes 
met het herstel. Tot spoedig!! 

  

Lieve Johan! 
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Vervelende ongevallen tijdens het badminton 
 
Op donderdagochtend 17 september is Barbara tijdens de badminton gevallen en heeft, 
na later bleek, daarbij haar bovenbeen gebroken. De ambulance was er gelukkig snel en 
een dag later vertelde Cees, haar man, dat er bij de operatie twee pennen zijn gezet om 
het bot weer op zijn plek te krijgen. Ze is heel positief, de genezing gaat heel goed en in 
huis loopt ze al zonder stokken! We zijn trots op je dat het al zo goed gaat! 
 
Ook afgelopen donderdag 3 december, is de avond onfortuinlijk verlopen voor Margreet. 
Zij blijkt haar pols op diverse plaatsen te hebben gebroken, waarvoor ze in de komende 
week wordt geopereerd. 
We hopen op een spoedig herstel voor Margreet. 

 
We wensen jullie allebei van harte beterschap! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS! 
Aangezien er drie leden van onze vereniging helaas getroffen zijn door lichamelijke 
tegenvallers, lijkt het mij leuk om deze drie toppers een hart onder de riem te steken nu 
de feestdagen eraan komen. Wil jij graag een berichtje achter laten om te laten weten dat 
we aan ze denken, stuur dan een mailtje naar secretaris@veenshuttle.nl en dan geven wij 
deze mooie wensen door! 
  

mailto:secretaris@veenshuttle.nl
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Vacature   

Ron zoekt een enthousiaste badmintonbegeleider 

voor Senior Sportief Actief.  
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Sponsorkliks  
 
De Veenshuttle neemt nu al een hele tijd deel aan de actie Sponsorkliks. We zien dat 
steeds meer leden van onze vereniging bestellingen doen via Sponsorkliks. Dat vinden wij 
TOP! We mogen dan ook vol trots laten zien hoeveel we nu al bij elkaar hebben! We 
zouden het super gaaf vinden om de komende tijd nog meer bij elkaar te krijgen. Nu de 
feestdagen eraan komen is dit een uitgelezen kans om deze mooie €422,07 nog hoger te 
krijgen. Dus ga jij binnenkort wat bestellen op internet nu je minder naar de winkels gaat, 
neem via onze website een kijkje en misschien kan jij jouw cadeau wel bestellen via 
Sponsorkliks. Dit levert onze vereniging weer mooi sponsorgeld op. Wil je toch nog graag 
even nalezen hoe het precies werkt, klik op deze link: SponsorKliks | Gratis sponsoren!   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

https://www.veenshuttle.nl/sponsors/sponsorkliks/
https://www.sponsorkliks.com/products/howdoesitwork-sk.php?club=6104&cn=nl&ln=nl
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Colofon 
Jaargang 42     Seizoen 2020-2021      Nummer 3-2020 

De Vereniging is opgericht op 18 april 1978 als badminton vereniging Mijdrecht, BVM 

  
Voorzitter: 
Rob Blokhuis Tel, 0297-250104 
voorzitter@veenshuttle.nl  
 
 
Penningmeester: 
Cynthia Raadschelder en Roelien van Walraven 
penningmeester@veenshuttle.nl  
 
 
Recreanten commissie: 
Voorzitter: Karin van der Helm, 06-51259076 
recreanten@veenshuttle.nl  
 
 
Jeugd commissie: 
Voorzitter: Rina Enderman, 0297-285350 
jeugd@veenshuttle.nl  
 
Leden: Eric de Groot en Cynthia Raadschelders 
 
 
Communicatieteam: 
Melanie Vrind en Cynthia Raadschelder 
communicatie@veenshuttle.nl  
 

Secretaris: 
Pieter Terpstra, 0297-591182 
secretaris@veenshuttle.nl  
 
 
Ledenadministratie: 
Oscar Grootegoed 
ledenadmin@veenshuttle.nl  
 
 
Wedstrijd commissie: 
Voorzitter: Maaike de Vries, 06-20032692 
wedstrijd@veenshuttle.nl  
 
Trainer: Ron Sabbé 
trainer@veenshuttle.nl  
 
 
Pr-communicatie: 
Vacature 
 
 
Redactie: 
Rosa Terpstra, 0297-591182 
communicatie@veenshuttle.nl  

mailto:voorzitter@veenshuttle.nl
mailto:penningmeester@veenshuttle.nl
mailto:recreanten@veenshuttle.nl
mailto:jeugd@veenshuttle.nl
mailto:communicatie@veenshuttle.nl
mailto:secretaris@veenshuttle.nl
mailto:ledenadmin@veenshuttle.nl
mailto:wedstrijd@veenshuttle.nl
mailto:trainer@veenshuttle.nl
mailto:communicatie@veenshuttle.nl
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Onze sponsors 
 

 

 

 

 

http://www.boekhandelmondria.nl/pg-8066-7-8899/pagina/welkom_bij_boekhandel_mondria.html
https://www.rendezvous.nl/
https://www.hema.nl/?&msclkid=cc05c52d99bf17b5779e9ae0dbe674d2&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=Algemeen%20%7C%20Search%20%7C%20HEMA%20%7C%20Focus%20%7C%20BRD%20%7C%20M311%20-%2042341&utm_term=hema&utm_content=Hema%20%7C%20Focus%20%7C%20EX&gclid=CM-8oo6cuu0CFUWOhQod_GoCEg&gclsrc=ds
https://dhersigny.nl/
http://www.hwvanderlaan.nl/
https://hogendoorn.nl/
http://www.c-rvanderwilt.nl/
https://www.rijdesbloemen.nl/
https://www.autobedrijf-bakker.nl/%60
https://jettiez.nl/

