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Hekken laten zien, dat de sportvelden niet toegankelijk zijn. 
 

Sporters Stichtse Vecht missen 
sociale contacten 
STICHTSE VECHT > Sportvelden zijn afgesloten, de hallen staan op spaarstand en 
sporters hebben onderling alleen nog digitaal contact. 
 
Een kleine rondgang langs enkele gerenommeerde sportverenigingen leert dat vooral het 
onderlinge contact erg wordt gemist. De clubavonden moeten thuis worden ingevuld en ook in 
weekend is de gezelligheid van het team en de andere leden ver weg. En dat wringt, zo laten 
enkele sportbestuurders weten. 'Ik denk dat de leden het meeste de wekelijkse bijeenkomst 
missen vanwege het gezellige contact onderling. De babbel-aan-de-bar vormt een heel 
belangrijk onderdeel van onze verenigingsbeleving', zo meent Frans Roefs van 
Schietsportvereniging Loenen. 
'Mocht het allemaal nóg langer gaan duren dan lopen diverse leden van de schietvereniging, 
die over een eigen wapen beschikken, de kans dat zij het verplichte aantal schietbeurten (die 
volgens de wet noodzakelijk zijn voor hun wapenverlof) niet kunnen halen. Dat kan problemen 
geven bij het verlengen van hun vergunning.' 
 
Bij tennisvereniging Luck Raeck op Daalseweide staat de blaashal nog altijd op de banen als 
teken dat het zomerseizoen nog niet is begonnen door de coronacrisis. 'Alle trainingen en 
competities liggen stil, ook ons 60-jarig jubileum wordt niet gevierd', zegt voorzitter Cor van 
Alphen. 'Vele vaste clubjes van alle leeftijden en samenstelling missen hun wekelijkse 
tennismomenten, ook een belangrijk onderdeel van onze club.' 



Als er weer groen licht komt, kan er direct worden gespeeld op de prima onderhouden banen 
en gaat Luck Raeck toch een feestje vieren met ook een grote ledenwerfcampagne. 'Gelukkig 
gaan op de achtergrond, ondanks de COVID-19 crisis, de ontwikkelingen voor Zuilense Vecht 
onderwijl door', aldus de voorzitter. 
 
Bij OSM Badminton in Maarssenbroek wordt de lock down ook goed gevoeld. 'Voorop staat 
dat de problemen bij de club in het niet vallen bij wat er om ons heen gebeurt. We missen 
vooral elkaar, de onderlinge contacten en het badminton spelen. We weten dat er OSM’ers zijn 
die in de gevarenzone zitten en we missen de contacten over hoe het met onze leden gaat', 
zegt voorzitter Leen Schippers. 
'De vereniging bestaat 45 jaar en we hadden een feestje gepland, maar dat gaat waarschijnlijk 
ongemerkt voorbij. We hopen, met heel ons hart, dat we de start van het nieuwe seizoen 
kunnen inluiden met ons traditionele openingstoernooi. Waar we vooral voor zullen zorgen, is 
dat onze leden weer volop kunnen badmintonnen. We werken aan een regeling ter 
compensatie van de gemiste badmintontijd, en waarschijnlijk zullen we leden steunen die door 
de crisis de contributie niet meer kunnen opbrengen. We zullen alle middelen inzetten om 
iedereen zo veel mogelijk te laten badmintonnen, daar staat OSM Badminton voor.’ 


