
Donderdag 18 februari 

kregen de jeugdleden 

van badminton vereni-

ging Veenshuttle als 

eersten de nieuwe 

clubshirts, geleverd 

door Rob d’Hersigny.  

Na jaren gespeeld te 

hebben met een wit 

clubshirt voorzien van 

het groene Veenshuttle

-logo, zijn de club-

shirts nu geheel groen 

voorzien van het club 

logo in het wit. Door de 

nieuwe frisse en spor-

tieve shirts zullen de 

spelers extra opvallen 

als team!  

Vanaf donderdag 25 

februari kunnen ook de 

recreanten en compe-

titiespelers de nieuwe 

clubshirts in gebruik 

gaan nemen!  

Zie ook op 

www.veenshuttle.nl  
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In dit nummer: 

De eerste Olympi-
sche Spelen waar bad-
mintonners aan mee 
mochten doen waren 
in 1992 in Barcelona. 
Meer dan 1 miljard 
mensen hebben dit 
debuut via de televisie 
bekeken.  
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Fiets mee en spek de kas van onze vereniging, 

stichting of school!  

 

Op zaterdag 13 juni vindt de tweede Rabo Fiets-

tocht plaats. Het belooft wederom een happening 

van jewelste te worden! Met dit initiatief kunnen 

we onze kas flink spekken.  

 

Een sportieve manier van sponsoren! 
Verenigingen, stichtingen en scholen kunnen 

voortaan hun kas spekken door mee te doen aan 

de Rabo Fietstocht.  

 

Vast bedrag voor elke deelnemer  
Hoe werkt dat dan? Onze vereniging, stichting of 

school heeft zich aangemeld als deelnemer aan 

de fietstocht. Bij elk startpunt van Rabobank Rijn 

en Veenstromen kan iedereen zich individueel 

melden. Bij de inschrijving van de fietstocht ver-

meldt elke deelnemer de lokale vereniging, stich-

ting of school waar hij of zij voor fietst. Onze ver-

eniging, stichting of school heeft deelnemers-

nummer……. Aan het eind van de rit levert ieder-

een zijn stempelkaart, met de benodigde stem-

pels in. Rabobank Rijn en Veenstromen stort ver-

volgens een vast bedrag per deelnemer (30 km = 

€ 7,50 en 100 km = € 20,-) op de bankrekening 

van onze vereniging, stichting of school. Dit be-

drag zet natuurlijk niet zo veel zoden aan de dijk, 

maar hoe meer mensen er mee doen, hoe meer 

geld we verdienen. Dit kan oplopen tot maximaal 

€ 750,- Het is dus belangrijk zo veel mogelijk 

mensen te mobiliseren. Dat mogen ook familiele-

den, buren, etc zijn. Dus ook niet leden van onze 

vereniging mogen mee doen!  

 

Routes door het Groene Hart  
Voor de Rabo Fietstocht zijn meerdere mooie 

fietsroutes uitgezet door het Groene Hart. De 

routes lopen door het werkgebied van Rabo-

bank Rijn en Veenstromen. We mogen zelf 

kiezen welke route we fietsen. Met een leng-

te van ongeveer 30 kilometer zijn de routes 

goed te doen, ook als u geen geoefend fiet-

ser bent. Wilt u 60 kilometer fietsen? Dit kan 

door twee routes van 30 kilometer te fietsen. 

U ontvangt dan ook twee keer dit bedrag. U 

kunt starten tussen 9.00 en 14.00 uur bij een 

van de vijf startpunten. Dat zijn: Rabobank 

hoofdkantoor in Woerden, Rabobankkantoor 

in Bodegraven, Rabobankkantoor in 

Mijdrecht, Gasterij Milandhof in Zegveld en 

vanf het parkeerterrein bij Zwembad de Koet 

aan de Sportweg in Kockengen. Het is mo-

gelijk om overal op de uitgepijlde routes te 

starten. Op de route komen we een aantal 

stempelposten tegen, maar ook leuke plekjes 

om te bezoeken of wat lekkers te nuttigen.  

 

Fiets ook mee!  
Heeft u er al zin in? Fiets dan gezellig mee! 

En mobiliseer meteen uw gezin, vrienden, 

buren, opa’s en oma’s. Iedereen is welkom. 

Gezellig een dagje fietsen en tegelijk geld 

verdienen voor onze vereniging, stichting of 

school: dat is de Rabo Fietstocht. U doet 

toch ook mee? 
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Rabo Fietstocht 13 juni 2015  
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Badmintonkampen van Sportivun  

 

VOOR BADMINTONNERS VAN 7 T/M 10, 10 T/M 13 EN 13 T/M 16 JAAR  
 

 

BADMINTONKAMPEN VAN SPORTIVUN: SLA JE SLAG!  
Tijdens de badmintonkampen in de mei-, zomer- en herfstvakantie worden trainingen verzorgd 

door professionele trainers, die we aanstellen in overleg met Badminton Nederland. De trainers 

hebben een actieve SL4B licentie en zullen op een leuke, actieve manier training geven! Tijdens 

een badmintonkamp zullen je vaardigheden ongetwijfeld verbeteren!  

 

BADMINTONKAMP, OOK CHILLEN HOORT ER BIJ!  
Natuurlijk train je veel tijdens een badmintonkamp, maar er is ook genoeg tijd om te chillen. Je bent 

even weg van huis en doet alleen maar leuke dingen. Je leert nieuwe vrienden kennen, blijft lekker 

laat op en ‘s avonds zitten we lekker bij het kampvuur of doen we een bosspel!  

 

OP BADMINTONKAMP MET LEEFTIJDSGENOTEN!  
Tijdens onze badmintonkampen, delen we de deelnemers in op leeftijd. Onze super leuke begelei-

ders letten er op dat jij het naar je zin hebt in een van de drie leeftijdsgroepen: 7 t/m 10, 10 t/m 13 

of 13 t/m 16 jaar!  

op badmintonkamp? Sla je slag en surf snel, naar www.sportkampenvansportivun.nl/

badmintonkampen Ben jij enthousiast en wil je in de mei-, zomer- of herfstvakantie  
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Het mix 1 team heeft dit jaar een mooie 2e plaats weten te behalen in de 3e klasse. Een goede 

prestatie aangezien het team dit jaar met meerdere blessures en een griepgolf te maken heeft ge-

had. Gelukkig staan er altijd heren paraat om in te vallen. En dit jaar hebben we zelfs bij de da-

mes invallers nodig gehad. 

Van de 12 competitie wedstrijden zijn er 9 gewonnen en 3 verloren. Badminton vereniging  

’t Vennewater heeft met overmacht de eerste plaats veroverd, zij hebben alle 12 de wedstrijden 

gewonnen. 

Rob en Frans hebben het dit jaar wel een stuk moeilijker gehad met de enkel partijen. De tegen-

standers kwamen van goede huize en lijken ook steeds jonger te worden. Voor Bertien en Mèlanie 

waren de enkel wedstrijden redelijk gelijkwaardig aan voorgaande jaren. De heren en dames dub-

bel partijen gingen eigenlijk altijd goed tot zeer goed. En v.w.b. de mix partijen, dit jaar hebben 

Mèlanie & Rob geen enkele mix partij samen verloren.  

 

Bij deze wil het mix team de heren: Hans, Ruud, Menno, Pieter en de dames Annelies en Maaike 

heel erg bedanken voor het invallen dit seizoen. En Hans dit jaar is jouw score heel belabberd, 

maar volgend jaar neem je revanche en win je vast weer meerdere wedstrijden! 

Veenshuttle Mix 1 team behaald 2e plaats 



landelijk recreanten team toernooi 

Een heel gezellig en dus heel geslaagd LRTT is alweer 

achter de rug. 

Jammer genoeg geen Joop vanwege knieblessure en ook Theo 

kon vanwege een zieke thuis niet mee. Afgelopen week liep 

Hendry jammer genoeg bij het Volleyballen een enkelband 

blessure op. Daarmee liep het aantal deelnemers gestaag 

terug. Hanno daarentegen kon 'last minute' nog invallen en 

zo kwam ons totaal op 7 heren en 7 dames. 

Veenshuttle 1(team 44) en Veenshuttle 2 (team 45) gingen 

om 09.30 uur van start. In totaal 66 teams waren van de partij. 

33 rondes stonden gepland, waarvan er 27 gespeeld werden 

daar je ook regelmatig een pauze-ronde per team kreeg 

toegewezen. HD en GD, 'Heer-en-Dame' en 'Geen-Dame', in 

ieder geval zo werd door een paar van ons deze afkorting 

geïnterpreteerd, wedstrijden werden er gespeeld ook DD 

wedstrijden kwamen voorbij. Volgens het speciale woorden 

boek van de eerder genoemden, waarschijnlijk dus eigenlijk 

WD, Wel-Dames. Maar goed een ieder van ons speelde 8 

partijen dubbel. 

Vorig jaar eindigden we behoorlijk onderaan 60e of zo, dit 

jaar kwamen we in de buurt van de 35e plaats ! 

De verwachtingen voor volgend jaar zijn nu al hoog... 

Maaike, Erna, Karin, Yvonne, Annelies, Anja, Ellie, Hanno, 

Eric, Rob, Nos, Nouval, Ruud heel hartelijk dank voor deze 

gezellige dag, volgende keer weer? 

Ron 
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Sponsoren Veenshuttle 

Administratie kantoor Klaas Kleijn  

 

Boekhandel Mondria 

Hema Mijdrecht 

 

Van Rossum Makelaardij 

d'Hersigny Textiles  

 

Hogendoorn Profile Tyrecentre 

Jeroc 2000 relatiegeschenken 

 

Electrotechnisch installatie  

bedrijf REURINGS 

Laco sporthal De Phoenix  


