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De Eredivisie badminton 
gaat weer van start op 5 
september 
Afgelopen seizoen heeft de finale van de Eredivisie badminton 
nog net plaats kunnen vinden. Vlak daarna kwamen de Corona-
maatregelen en mocht er niet meer gesport worden. Lang was 
het onzeker wanneer de Eredivisie badminton weer mocht 
starten, maar aankomende zaterdag 5 september is het zover! 
De eerste wedstrijden gaan dan van start en Le Credit Sportif 
VELO bijt het spits af met een thuiswedstrijd tegen de huidige 
landskampioen BV Almere.  

Om 19:00 uur kunnen we weer genieten van onze eigen 
toppers in onze VELO-hal. Maar wel met de nodige Corona-
maatregelen. Er mag publiek aanwezig zijn bij de 
thuiswedstrijden van Le Credit Sportif VELO, maar hier zijn wel, 
conform de RIVM- en NOC*NSF-richtlijnen, regels aan 
verbonden: 

•  Er mogen max. 100 toeschouwers in de VELO-hal; 
•  Toeschouwers dienen te gaan zitten op de daarvoor 
aangewezen plaatsen; 
•  De 1,5 meter-afstand dient gewaarborgd te worden in 
de hal; 
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Yes, we mogen weer! 

Voor je ligt de eerste 
nieuwsbrief van het nieuwe 
seizoen 2020/2021 van VELO 
Badminton! Het nieuwe 
seizoen is net gestart na een 
maandenlange badmintonloze 
periode vanwege Corona. We 
zijn met zijn allen ontzettend 
enthousiast dat we weer 
mogen badmintonnen. Laten 
we er samen voor zorgen dat 
we dat ook mogen blijven 
doen. Let op jezelf en op 
elkaar. Voor de laatste Corona-
regels op het VELO-complex 
kan de website geraadpleegd 
worden. Iedereen een fijn en 
sportief seizoen gewenst!  

Zoek je een fysio? 
Actief&Gezond 
fysiotherapie is er 
voor jou! 

Nu het badmintonnen na 
maandenlang stilzitten weer 
opgepakt wordt, kunnen her 
en der wat lichte pijntjes of 
blessures ontstaan. Dit is 
natuurlijk niet fijn en moet zo 
snel mogelijk aangepakt 
worden. Actief & Gezond 
Fysiotherapie kan en wil jou 
daarbij helpen! Deze 
fysiotherapeuten staan dit 
seizoen ook weer de spelers 
van team 1 bij tijdens de 
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•  Iedereen is verplicht om aangegeven looproutes te 
volgen; 
•  Men dient zijn/haar handen te desinfecteren bij 
binnenkomst; 
•  De kleedkamers en douches zijn NIET beschikbaar; 
•  De kantine is open, maar hier dient de 1,5 meter 
gewaarborgd te worden; 
•  Aanwijzingen vanuit vrijwilligers van VELO dienen 
opgevolgd te worden. 

Wees welkom - uiteraard niet als je klachten hebt  :) - bij de 
eerste thuiswedstrijd van ons eerste team, maar houd je wel 
aan de hier bovengenoemde regels.  

Rabo ClubSupport: lid van 
de Rabobank? Steun Le 
Credit Sportif VELO! 
Net als de voorgaande jaren steunt de Rabobank de lokale 
sportverenigingen. Met de actie Rabo ClubSupport beslissen 
Rabo-leden mee via welke clubs en verenigingen een deel van 
het coöperatief dividend wordt geïnvesteerd in de lokale 
samenleving.  

In oktober kunnen leden van de Rabobank stemmen op de 
deelnemende clubs. Iedereen die bij de Rabobank een 
bankrekening heeft, kan lid worden van de Rabobank. Dit geeft 
jou dan het recht om een stem uit te brengen op een 
vereniging naar keuze. En onze stem gaat natuurlijk naar die 
van Le Credit Sportif VELO! Dus zorg dat je lid wordt en steun 
Le Credit Sportif VELO. Stemmen is dit jaar overigens een stuk 
makkelijker, want het gaat vanaf dit jaar zelfs via de Rabo 
Bankieren App. 

Geslaagd trainingsweekend 
van de senioren 
Afgelopen weekend (29 en 30 augustus) was het jaarlijkse 
trainingsweekend van de seniorenselectie. Na annulering van 
verschillende evenementen zoals het bedrijventoernooi, 
Adidas Dutch International en het clubtoernooi, was dit weer 
het eerste evenement dat door kon gaan. 

Ciraar Slaats en Aad van Zeijl verzorgden de training op 
zaterdagochtend. Drie uur lang werd er gezwoegd op de baan, 
waarna de groep vertrok naar de Uithof om te 
bumpervoetballen. Niemand bleef hierbij ongeschonden en 

2020/2021-1 �2

wedstrijden. Daarnaast zijn zij 
er ook graag voor de rest van 
de vereniging. Heb je ergens 
last van? Neem dan contact 
met hen op via 
carmen@actiefengezondfysio.
nl en wie weet kunnen zij je 
van je blessure afhelpen. 

Gezocht: nieuwe 
penningmeester 

Het bestuur van Le Credit 
Sportif VELO is op zoek naar 
een nieuwe penningmeester. 
VELO-lid Erik van de Burg 
heeft deze vrijwilligersfunctie 
jarenlang vervuld, maar het is 
tijd om het stokje over te 
dragen. Heb jij verstand van 
boekhouden en wil jij je 
steentje bijdragen aan Le 
Credit Sportif VELO? Of heb je 
meer vragen over deze taak? 
Spreek dan iemand van het 
bestuur aan of stuur een 
mailtje naar info@velo-
badminton.nl.   

Wist je dat…? 

…Evert Lamme de winnaar van 
de puzzel van de laatste 
nieuwsbrief was? 
…de groep van de 
donderdagochtend dit seizoen 
40 jaar bestaat? 
…ze dit later dit jaar nog gaan 
vieren? 
…Franklin Telwin de nieuwe 
hoofdtrainer is van team 1?  
…zijn vader vroeger jarenlang 
speler van team 1 is geweest?  
…er de komende tijd weer wat 
acties aan komen van VELO 
Badminton? 
…zoals de Albert Heijn-actie, 
Rabobank-actie en de Grote 
Clubactie? 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de nodige blauwe plekken waren aanwezig op 
zondagochtend. Franklin Telwin verzorgde toen de volgende 
drie uur durende training. En alsof dat nog niet genoeg was, 
vertrok iedereen zondagmiddag weer naar de Uithof om zich 
te wagen aan een heuse obstacle run.  

Het was weer een gezellig en geslaagd trainingsweekend. En 
alle credits gaan naar Ewout Beukers. Ewout en trainers, 
bedankt voor het regelen en het trainen! 

Puzzel 
Puzzelronde van de Slimste mens 

Ken je de puzzelronde van het populaire TV-programma De 
Slimste mens? In deze puzzel horen steeds 4 verschillende 
gegevens bij elkaar, wat resulteert in drie verbanden die jij 
moet terugvinden. Vind jij de drie verbanden? 

 
1 = … 
2 = … 
3 = … 
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…je altijd Wist je datjes mag 
insturen naar de makers van 
de nieuwsbrief? 

Agenda 

5 september: Le Credit Sportif 
VELO 1 - Almere BV 1 

12 september: Duinwijck BC 1 
- Le Credit Sportif VELO 1 

14 september t/m 25 oktober: 
AH Sportactie 

19 september: Start Grote 
Clubactie 

19 september: Le Credit 
Sportif VELO 1 - DKC 1 

26 september: AMOR GS BC 1 
- Le Credit Sportif VELO 1 

27 september: Le Credit 
Sportif VELO 1 - Amersfoort 1 

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!

Roos Plukken Kanye Omroep

Land Band Stoel Puree

Soep Niet 
Oost Tros Pen
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