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Nieuwe samenwerking 
met sportmerk adidas 
Met ingang van het seizoen 2019/2020 heeft Le Credit Sportif 
VELO Badminton een nieuw sportmerk aan zich verbonden: 
adidas. Jarenlang heeft VELO Badminton met VICTOR 
samengewerkt, maar de vereniging heeft gekozen voor een 
nieuwe samenwerking met adidas. VELO Badminton is erg 
verheugd dat adidas zich wil verbinden aan de Wateringse 
club. 

Het wereldwijd bekende sportmerk behoeft geen introductie, 
maar sinds een paar jaar is adidas ook steeds meer in de 
badmintonwereld te vinden. Adidas is een professioneel en 
kwalitatief goed merk en zal vanaf heden de kleding en 
shuttles van VELO Badminton gaan verzorgen. Dit seizoen zal 
Le Credit Sportif VELO gaan spelen in de shirts met de drie 
iconische strepen. Adidas heeft de ambitie om er voor de hele 
club te zijn, van vrijwilliger tot bestuurslid en van topspeler tot 
recreant. 

Ook is adidas flexibel in het creëren van kledinglijnen. Zo zal 
het eerste team dit seizoen voor het eerst in de geschiedenis 
van VELO Badminton in de VELO-kleuren groen en rood gaan 
spelen. Vanaf nu speelt team 1 in deze adidas kleding. 
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Introductie 
nieuwsbrief 

Voor je ligt de eerste 
nieuwsbrief van VELO 
Badminton. De commissie PR, 
sponsoring en communicatie 
heeft de nieuwsbrief 
geïntroduceerd om de leden 
en geïnteresseerden van VELO 
Badminton actief te 
informeren over onder andere 
de club, (oud-)leden en 
activiteiten. Elke editie zal in 
ieder geval bestaan uit een 
Wist je dat…?, een puzzel en 
een Hoe gaat het nu met…? 

Sponsor in beeld 

De komende tijd zullen een 
aantal sponsoren op de 
website in het zonnetje gezet 
worden met de rubriek 
Sponsor in beeld. In deze twee 
wekelijkse rubriek stelt een 
sponsor zichzelf voor en vertelt 
de sponsor wat hem of haar 
aan VELO bindt. Houd dus 
hiervoor de website in de 
gaten!  

Bardiensten 

Via de mail is iedereen erop 
gewezen dat het draaien van 
bardiensten vanaf heden 
verplicht is. Help de club en 
draai een dienstje mee! 

NIEUWSBRIEF 
Nieuwe samenwerking met sportmerk adidas | Jeugdtrainers uitgelicht
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AllRackets.com zal de leverancier zijn voor Le Credit Sportif 
VELO Badminton van de kleding en het materiaal van adidas. 
In samenwerking met AllRackets.com zullen dit seizoen 
verschillende momenten plaats vinden waarbij in de VELO-hal 
kleding en materiaal van adidas gekocht kan worden. Houd 
hiervoor de website in de gaten. Leden van VELO Badminton 
hebben 10% korting op de adidas collectie.    

Jeugdtrainers uitgelicht 
Dit seizoen heeft een aantal veranderingen plaats gevonden bij 
de verdeling van de jeugdtrainers. Zo zijn er meer 
jeugdtrainers dan vorig seizoen en is er een ambitiegroep 
gevormd die bestaat uit jeugd en senioren. Edward van den 
Heuvel, Ciraar Slaats, Dennis Tjin Asjoe, Sten van Nieuwkerk, 
Esther Wouden, Mees Janssen, Henk Kruijk en Raymond Kruijk. 
Henk, Raymond, Mees, Dennis en Esther nemen de jeugd voor 
hun rekening. Dennis traint op maandag en woensdag de 
jeugdselectie en op donderdag de jongere jeugd. Op 
donderdag neemt Edward de jeugdselectie over samen met 
Sten. Henk, Raymond en Mees trainen de jongste jeugd op 
donderdagmiddag. Tot slot neemt Ciraar, na afgelopen seizoen 
gestopt te zijn met de seniorenselectie, de ambitiegroep onder 
zijn hoede op woensdag en donderdag. Deze trainers kunnen 
met hun kennis en kunde het maximale uit de jeugdleden 
halen. Hieronder staan de trainers op de foto. Van links naar 
rechts: Mees, Henk, Raymond, Ciraar, Sten, Esther, Edward en 
Dennis. 

Hoe is het nu met…? 
In deze eerste editie van de nieuwsbrief is het de beurt aan: 
Lisa Khoeblal-Malaihollo! De meesten kennen haar 
waarschijnlijk als oud-speelster van team 1. Ze is 11 seizoenen 
lang van vaste waarde geweest voor het team en in 2017 is ze 
gestopt met badminton. Hoe is het nu met Lisa? 

Waar kennen we jou van binnen de club? Ik heb elf seizoenen 
voor VELO 1 mogen spelen. Een van de gezelligste en mooiste 
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Speculaaspoppen 

De Speculaaspoppenactie is 
weer van start gegaan dit jaar! 
De Sint doet niet alleen een 
beroep op de jeugd van VELO 
Badminton, ook hoopt hij op 
de inzet van de ouderen onder 
ons. Vrienden, familie en/of 
collegae, wie wilt nu niet zo 
een overheerlijke 
speculaaspop eten op 5 
december? Alle beetjes 
helpen! De formulieren en het 
geld moeten uiterlijk zondag 
10 november worden 
ingeleverd via de trainers of 
direct bij Melissa van 
Tusschenbroek. Woensdag 27 
november tussen 15:00 uur – 
19:00 uur worden de poppen 
uitgegeven aan de verkopers. 

Wist je dat…? 

…Jason de Graaf 132 loten 
heeft verkocht met de Grote 
Clubactie?  
…7 jeugdleden van 
jeugdgroep E het zo goed 
deden, dat ze naar groep C 
zijn gegaan?  
…Mauro Kepel de MWV heeft 
overgenomen van Franklin 
Telwin? 
…op woensdagavond een 
groepje badmintonners 
zichzelf training geeft en dat 
men zich daarbij aan kan 
sluiten? 
…er in het voorjaar een ouder-
kind toernooi wordt 
georganiseerd?   
…er op donderdagochtend bij 
de recreanten nog genoeg 
plek is om ook mee te spelen? 
…je altijd Wist je datjes mag 
insturen naar de makers van 
de nieuwsbrief? 
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periodes in mijn leven kan ik wel zeggen :-) Ik heb ook nog een 
seizoen training gegeven bij de jeugd, maar ik denk dat de 
meesten mij van team 1 zullen kennen. Waarom ben je destijds 
gestopt bij VELO Badminton? Ik wilde heel graag zwanger 
worden en voor mij was het op dat moment een mooi moment 
om te stoppen na 26 jaar badmintonnen. Ik wilde graag met 
een landstitel afsluiten bij VELO en dat is gelukt! Wat doe je 
met al je vrije uren nu je niet meer in de badmintonhal te vinden 
bent? Die uren besteed ik aan mijn gezin. Mijn twee zoontjes 
zijn lekker actief en houden ervan om samen in de tuin te 
spelen (af en toe check ik even of ze het badmintonracket al 
interessant vinden), voetballen, op de trampoline te springen 
etc... Efteling- en speelparadijsbezoeken zijn ook erg intensief 
kan ik je vertellen ;-) 
Daarnaast ben ik ook salsa 
lessen gaan volgen, de 
heupjes een beetje soepel 
houden! Speel je nog wel 
eens badminton? Nee 
eigenlijk niet. Ik heb na mijn 
zwangerschap helaas reuma 
gekregen waardoor het voor 
mij op dit moment (wie weet 
hopelijk later nog wel) niet 
mogelijk is om te 
badmintonnen. Wie wil jij de 
volgende keer terug zien in 
deze rubriek? Maartje 
Verheul! 

Puzzel 
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Agenda 

21 t/m 25 oktober 2019: 
Herfstvakantie 

26 oktober 2019, 19:00 uur: Le 
Credit Sportif VELO 1 - 
Hoornse BV 1 

2 november 2019, 19:00 uur: 
Drop Shot BC 1 - Le Credit 
Sportif VELO 1 

23 en 24 november 2019: 
Regio Senioren/Jeugd 
Kampioenschappen Zuid-West 
2019 

27 november 2019, 15:00 uur - 
19:00 uur: Speculaaspoppen 
ophalen 

28 november 2019: 
Sinterklaasfeest jeugd 

23 december 2019 t/m 3 
januari 2020: Kerstvakantie 

7 maart 2020: Finale Eredivisie 

8 t/m 11 april 2020: Adidas 
Dutch International 2020 

Contact 

Heb je tips en tops voor de 
nieuwsbrief of wil je graag iets 
terugzien in de volgende 
nieuwsbrief? Laat het ons 
weten via 
pr.sponsoring.comm@velo-
badminton.nl  

De oplossing van de puzzel 
kan ook naar dit mailadres 
gestuurd worden. De eerste 
met de juiste oplossing krijgt 
wat lekkers!
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