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Voor niets gaat de zon op
Dat gezegde kennen we allemaal; vooral dat voor niets dat spreekt ons wel
aan. En als we dat vertalen naar een avondje badmintonnen dan vinden we
het heel gewoon dat alles klaar staat en er gespeeld kan worden. En als er
een toernooitje georganiseerd wordt doen we daar graag aan mee ook al
hebben we er niets voor gedaan. Maar dat er op de achtergrond het een en
ander door andere leden wordt gedaan daar staan we niet altijd bij stil.
Onze vereniging draait geheel op vrijwilligers en zonder deze vrijwilligers
zouden we niet kunnen badmintonnen. Sommige van deze vrijwilligers doen
dit al jaren en doen dit met plezier maar er zijn per definitie nooit teveel vrijwilligers. Eigenlijk zijn we altijd op zoek naar personen die iets voor de club

Voorwoord van Koos
Al jaren lang ben ik betrokken bij
het maken van de Match Point, eerst
door zelf stukjes te schrijven over
de laddercompetitie op
de woensdagavond (2
decennia geleden) en
later als competitieleider, vervolgens als lid
van de redactie met een
vaste inbreng, waarbij ik
de lay-out van Nathalie
overnam, en nu als kopijvoorbereider
voor Jeroen. Het maken van de nieuwe Match Point geeft een enorme
kick, al lijkt de deadline soms wat
krap. Daarom zijn we blij met elke
versterking. Binnen onze redactie
hebben we eigenlijk wel plaats voor
nieuwe gezichten, vanuit de ochtendgroepen, de jeugd of de selectie,
je bent welkom. In dit dikke nummer hebben we de primeur van een
grote teamfoto van VELO 1, want als
redactie vinden we dat badminton
niets hoeft onder te doen voor wat
voor sport (en zeker niet voor voetbal). Voorzichtig de poster losmaken
en ophangen boven je bed, in de
keuken, op je werk, of in de winkel.
Met een beetje goede wil wordt het
bomvol bij VELO’s thuiswedstrijden.
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Colofon

Frequentie:
Oplage:
Redactie:

elke 2 maanden
400
Joyce, Reinier,

Lay-out:
Advertenties:

Ed, Koos & Patricia
Jeroen
Gerard v Zundert
06 - 55153568

Bezoek ook eens de site:
www.velo-badminton.nl

willen betekenen en soms zijn er functies die zeker ingevuld moeten worden
omdat er iemand mee stopt.
Zo is er voor het eind van het jaar een nieuwe penningmeester nodig omdat Hans Koekoek er mee stopt. Hij heeft zich de afgelopen jaren hiervoor
ingezet maar wil nu alleen nog verder met zijn voorzitterschap voor de jeugd.
Ook Wouter Müller, algemeen bestuurslid, stopt vanwege verhuizing naar
Arnhem en dient vervangen te worden.
Verder moet er een recreantencommissie gevormd worden en de jeugdcommissie kan eveneens uitbreiding gebruiken. Tenslotte is een P(ublic)
R(elation) functionaris al heel lang een wens, maar nog steeds niet ingevuld.
We zoeken naar personen die wat vrije tijd willen besteden voor de vereniging, en deze vraag mag ook worden ingevuld door ouders of oudleden.
Dus wil je wat vrije tijd besteden aan onze club, meld je aan en/of kom er
eens over praten met onze vrijwilligerscoördinator of een ander bestuurslid.
Het is écht belangrijk en noodzakelijk dat er meer personen komen die zich
vrijwillig willen inzetten voor de club en laat het niet allemaal over aan anderen.
Henk Weijs ( vrijwilligerscoördinator)

agenda
24-25 oktober		

Fancy Fair VELO

29 oktober		

Afscheid Jeanne van Vliet

14-15 november

Westlandse Jeugdkampioenschappen

28 november		

Golden Earring in VELO-hal (uitverkocht)

6 en 7 februari 		

Westlandse Seniorenkampioenschappen

30/31 mei		

VELO Clubkampioenschappen

BIELS over scheidsrechters
Des te opmerkelijker dat één van
de nieuwe lichting scheidsrechters
in een eredivisiewedstrijd tot 5 keer
toe de service van een nationale
selectiespeler weet af te keuren. De
jonge scheidsrechter zat hoog op een
stoel, niet echt een positie om de
service goed te beoordelen, lijkt me.
Toen de mixpartner van dit selectielid
verhaal ging halen bij deze jonge
scheidsrechter, gebruikte ze de term
“in godsnaam”, wat haar direct een
rode kaart opleverde wegens godslastering. Nou mag iedereen zijn eigen
Ik wist het al een klein poosje

in eerste divisie en hoger. Op deze

religie hebben en daar fanatiek in zijn,

maar sinds kort weet iedereen

manier komt de bond aan nieuwe

maar het gaat mij te ver

het: echt iedereen mag zomaar

scheidsrechters. Zelf heb ik thuis ook

om voor een dergelijk

scheidsrechter worden bij de Ne-

zo’n spelregelboek liggen, mij opge-

vergrijp direct rood te

derlandse Badminton Bond. Maakt

stuurd door de NBB. De bedoelingen

trekken. Ik zie regelmatig

niet uit of je slechte ogen hebt,

zijn duidelijk, ook ik zal wel eens op

nieuwe scheidsrechters

misschien een been mist of erger,

een stoel zitten bij een eerste divisie

in de sporthal, dat is

een bepaalde religie aanhangt en

wedstrijd. Mijn scheidsrechterscarrière

zeker een goede zaak.

daar vrij fanatiek mee omgaat.

staat nog wel in de kinderschoenen,

Maar de NBB moet er wel

ik moet nog helemaal beginnen, zeg

voor oppassen dat deze

De Nederlandse Badminton Bond

maar. Ik heb het spelregelboek al wel

nieuwe scheidsrechters niet hun eigen

heeft te maken met een dalend aantal

even doorgelezen. De beoordeling

interpretaties aan de regels geven.

leidsmannen. Op de een of andere

van een korte service is volgens dit

Een beetje screening vooraf zou geen

manier haken er steeds meer scheids-

boek erg lastig. Als scheidsrechter

kwaad kunnen. Want zeg nou zelf,

rechters af. Reden voor de NBB om

moet je bijna haviksogen hebben om

een rode kaart voor godslaster is toch

clubs in de ere- en eerste divisie te

te kunnen zien of een service goed of

volledig uit de tijd. En als zelfs ik al

vragen minimaal 1 scheidsrechter

fout is. Tegenwoordig mag een service

scheidsrechter mag worden...

te leveren om wedstrijden te leiden

bijna altijd doorgaan.
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De algemene ledenvergadering 2009
De 3de maandag van september

verslag en de begroting. De kas-

Hans Koekoek vervulde afgelopen

was het opnieuw zover: de jaarlijk-

commissie, bestaande uit Rikkert

tijd een dubbelfunctie, die van pen-

se Algemene Ledenvergadering.

Suijkerland en Mathilde Reith, deed

ningmeester en die van voorzitter

Aanwezig waren welgeteld 10 leden,

verslag van haar bevindingen: pen-

(a.i.) van de jeugcommissie. Met

waaronder 6 bestuursleden. De

ningmeester Hans Koekoek had alles

de tweede functie gaat hij door, de

vereniging leeft en bruist van alle

goed op orde. In de nieuwe commis-

functie van penningmeester wordt

kanten, maar een bezoek aan de ALV

sie wordt Mathilde opgevolgd door

vacant.

staat laag op de prioriteitenlijstjes.

Cock Diemel.

Dat blijft jammer, want de bestuurs-

Vervolgens kwamen de jaarverslagen

In de rondvraag kwam het werven

leden spannen zich intensief in, en

aan de beurt, die van de jeugd, de

van vrijwilligers ter sprake (zie ook

willen het gevoerde beleid bij de ALV

technische commissie, en de recre-

bijdrage van Henk Weijs). Rikkert

graag met alle leden delen.

anten. Van de ochtendgroepen waren

Suijkerland wees op de combina-

er aparte verslagen.

tiefunctionaris, een betaalde kracht

De notulen van de ALV (opgesteld

vanuit de gemeente, die 10 uur

door secretaris Eugènie Lipman)

In het bestuur komen 2 posities vrij.

lesgeeft op scholen en 10 uur in

staan reeds op de website. Voor

Wouter Müller, algemeen bestuurslid

een vereniging. Tenslotte bedankte

Match Point dus een korte weergave.

en namens VELO Badminton en de

Mathilde Reith de bestuursleden voor

regio Zuid/West lid van de bondsver-

hun inzet.

Voorzitter Gerard van Zundert gaf

gadering, gaat stoppen per 1 januari

een toelichting op het financiële

2010 i.v.m. verhuizing naar Arnhem.

Vlaggenschip van Zundert VELO is de haven uit.
Enkele weken heeft het vlaggenschip

daar door de spelers weet ik dat ze

elkaar en verwachtingen op tafel

voor anker gelegen in de haven, er

hier bijzonder blij mee zijn. Het zijn

gelegd.

werd genoten van de welverdiende

2 coaches die jarenlange erva-

vakantie en iedereen nam zijn/haar

ring hebben in het trainen van spe-

“As we speak” hebben wij 2 wedstrij-

rust. Uiteraard werd er wel aan de

lers op elk niveau, en die ook weten

den in de Eredivisie gehad, uit in

conditie gewerkt in de

hoe je het maximale uit iemand kan

Hoensbroek en thuis tegen Smash-

tussentijd, fit blijven is

halen. Al met al zou dit een compleet

ing. Tegen Victoria misten wij de

op topsport niveau een

plaatje moeten zijn voor een zeer

echte scherpte, daar werd dankbaar

pré. Persoonlijk heb ik in

succesvol seizoen, een seizoen om

gebruik van gemaakt door de te-

de zomer niet veel aan

niet meer te vergeten ... een seizoen

genstander die 2 punten wist af te

de conditie gedaan, mijn

waarbij het vlaggenschip feestelijk

snoepen. Hier eerlijk met elkaar over

prioriteit lag bij de voor-

weer aankomt in de haven!!

praten en aangeven wat beter kan en
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bereidingen achter de

zeker ook wat goed ging benoemen,

schermen voor het nieuwe seizoen.
Het vlaggenschip heeft van een speler afscheid genomen en heeft een

zo hoor je ermee om te gaan. En in

een seizoen om niet

de tweede wedstrijd tegen Smash-

meer te vergeten

tegenstander werd kansloos van de

nieuwe speler hartelijk verwelkomd.
De vereniging was zeer enthousiast
over de aanstelling van negenvoudig
Nederlands Kampioen Dicky Palyama. Samen met de andere toppers
in het team, respectievelijk Rikkert
Suijkerland, Dennis van Daalen de
Jel, Maartje Verheul, Ginny Severien
en Lisa Malaihollo staat er een sterk
team wat op verschillende manieren
kan spelen. Met het binnenhalen van
Dicky is de doelstelling bijgesteld, wij
willen weer de beste van Nederland
worden. De coaches zijn aangebleven, en ondanks wat gegein hier en

ing zagen wij gelijk het resultaat,
mat gespeeld en de eerste 8-0 van

Eind vorig seizoen hebben wij onder
de spelers en trainers een evaluatie
gehouden. Hieruit zijn wat conclusies
gekomen die bij moeten dragen aan
een aantal zaken die aansluiten op
een succesvol seizoen. Rob zal in zijn
functie als Technisch Directeur zijn
steentje daaraan bijdragen en vanuit
het manager-zijn zal ondergetekende
zijn stinkende best hiervoor doen.
Inmiddels zijn we weer een tijd
onderweg, er is hard getraind in
de voorbereiding, veel gepraat met

het seizoen was een feit. Alle spelers
en speelsters oogden scherp, fanatiek en zeer geconcentreerd. Bovendien is het voor hun altijd heerlijk
om voor eigen publiek te spelen, het
geeft een extra boost die nodig is als
adrenaline. Top gedaan zeg ik!
Deze wedstrijd was tevens mijn
thuisdebuut als manager. Voorbereiding en wedstrijden verliepen prima,
maar ik ben altijd kritisch en heb wel
verbeterpunten gezien. Dit zal ik dan
ook beetpakken en proberen te ver-

Voor aan- en verkoop van uw woning
Kerklaan 12
2291CG Wateringen
06 - 55153568
http://www.van-zundert.nl

beteren voor de volgende keer. Op

(aangezien Sander zeer groot fan is

De volgende thuiswedstrijd van

de baan doen de spelers het maxi-

van Dicky). Prachtig vond ik het dat

het vlaggenschip is op 31 oktober

male, ik heb me voorgenomen dit

3FM mij opbelde hierover, en na di-

aanstaande om 17:30 uur bij VELO

naast de baan evenzo te doen.

verse andere telefoontjes en mailtjes

tegen Duinwijck. Wij hopen op veel

was het geregeld. Dicky en ik wer-

aanhang en publiek tijdens onze

Naast het actief bezig zijn tijdens de

den uitgenodigd om Sander Lantinga

thuiswedstrijden, dit

wedstrijden ben ik van mening dat

tijdens de Coen en Sander show te

stimuleert alles en ieder-

we ook leuke dingen buiten de baan

verrassen. Dit alles heeft plaatsge-

een en geeft een enorme

om kunnen organiseren, zeker als

vonden op maandag 28 september

sfeer in de hal. Schrijf

het gaan om bekendheid in de me-

jl. Het was een superleuke middag

het speelschema dus op

dia. Daarom heb ik als reactie op het

waarbij Dicky volop in de uitzen-

in je agenda en mis geen

interview van Sander Lantinga van

ding is geweest, heeft gebadmintond

wedstrijd van het eerste.

3FM met Dicky actie ondernomen.

tegen Sander en waarbij ik uit naam

Hier moest ik echt iets mee gaan

van Van Zundert VELO twee cadeaus

doen, maar wat. Niks is mij te gek,

heb overhandigd aan Sander: Een

en niet geschoten is altijd mis. Dus ik

VELO shirt met de handtekening van

heb contact gezocht met de redactie

Dicky en een persoonlijke uitnodiging

van 3FM, een mail met het verzoek

om bij de thuiswedstrijd tegen Duin-

of er iets georganiseerd kon worden

wijck te komen kijken. Het was een

rondom Sander Lantinga en Dicky

zeer geslaagde dag in Hilversum!!
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Schrijf het speelschema
op in je agenda
Wij hopen met jullie steun en alle
enthousiaste vrijwilligers het doel
van Nederlands Kampioen te bewerkstelligen. Mocht je ergens mee
willen helpen op welk vlak dan ook,
spreek me aan of mail me. Tot in de
hal en allemaal een sportief seizoen
gewenst!!
Robin Albersen
Manager Van Zundert VELO

Oude Liermolenweg 1, De Lier
Tel. 0174 - 511300, Fax 0174 - 510769
Plein 2, Wateringen
Tel. 0174 - 297741, Fax 0174 - 295993
http://www.santen-gasille.nl/

APK - onderhoud - banden - uitlaten - autoverkoop
Willem III straat 15, Wateringen TEL: 0174-293010
Bezoek ons ook op internet: www.autowestland.nl

We hebben afgesproken met Karel
Tokromo, trainer van de woensdagavond recreanten. “Eerst training
geven, dan het interview” zegt
hij resoluut. In anderhalf uur tijd
worden de recreanten door hem
onder handen genomen. Iedereen doet fanatiek mee als Karel
een oefening zonder shuttle doet.
Daarna nog partijtjes, je ziet aan
Karel dat hij er van geniet, ook al
lijkt het niveau wat minder. Na de
training komt hij op ons af, geeft
ons voorzichtig een hand. Voorzichtig ja, want Karel heeft een
klein ongelukje gehad…
Hoe is het met je pink,
nog steeds last van?
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Het gaat wel weer beter.
Badmintonnen gaat wel

Karel de grote

weer aardig, handen
schudden ook wel maar
nog niet te hard knijpen.
Wat is er precies gebeurd

dat doen ze heel aardig. Ze leren van

wel eens een ongelukje, vandaar die

mijn trainingen en daar geniet ik van.

naam. Bij mij is overigens nooit wat

met je pink?

gebeurd hoor, ik werkte er op kantoor.

Ik was aan het fietsen en ging toen

Hoe verschillen VELO en DKC?

onderuit. Ik word ook een dagje ouder

VELO is een echte topclub, breder ook.

Had je ook al familie in Nederland?

hè. Met mijn armen probeerde ik de

De groep die ik nu train bij VELO heeft

Nee, ik ben helemaal alleen naar Ne-

val te breken maar mijn pink bleef

DKC niet. Is ook niet erg. Bij DKC gaat

derland gegaan, ik was toen erg avon-

achter mijn stuur hangen. Gebroken

alles iets amateuristischer, dat bedoel

tuurlijk, dus dat was voor mij geen

dus… Ik was bang dat ik nooit meer

ik niet negatief hoor maar bij VELO is

enkel probleem. Ik heb zelf voor fami-

zou kunnen spelen maar gelukkig viel

alles net iets beter geregeld. Zelf heb

lie gezorgd. Ik ben namelijk vóór mijn

dat reuze mee.

ik nooit de ambitie gehad om bij VELO

huidige vrouw Marja ook al getrouwd

te spelen, DKC is goed genoeg voor

geweest, uit dat huwelijk heb ik een

Je bent lid bij DKC maar geeft training

mij. Ik heb wel veel vrienden bij VELO,

zoon van 36. Nadat dat huwelijk op

bij Velo. Hoe komt dat zo?

kijk, daar zitten er een paar. Karel wijst

de klippen liep kwam ik Marja tegen

Henk Weijs heeft me gevraagd om hier

een groepje spelers aan met onder an-

bij een toernooi in Waalwijk. In die hal

training te geven. Het leek mij een

dere Henk Weijs en Dennis Tjin Asjoe.

naast de snelweg, kom hoe heette die

leuk idee, weer eens wat anders.

ook alweer? Hij vraagt het aan DenEven wat anders. Je komt oorspron-

nis, die er destijds bij was en samen

Het niveau is wel wat lager als bij DKC.

kelijk uit Suriname. Hoe kwam je hier?

komen ze op de naam Taxandria. Zoals

Vind je dat niet erg?

Ik wilde graag bij de marine, vandaar

je weet heb ik een dochter van 21,

Nee hoor, ik heb er geen moeite mee.

dat ik op mijn 21e naar Nederland ben

Ashton. Ze speelt momenteel in het

Bij VELO willen de recreanten iets

gekomen. Ik heb de marine nooit ge-

eerste van DKC, in de eerste divisie.

leren, ik leer ze wat en vind het leuk

haald: afgekeurd op platvoeten ...

om te merken dat ze bepaalde dingen

Dan ben je zeker wel trots op haar?

oppakken en zelf beter gaan spelen.

En toen?

Niet iedereen haalt het eerste team.

Dan maakt het niet uit of je topniveau

Ik ben wel in militaire dienst geweest,

Trots zijn is niet echt het goede woord.

speelt of recreant bent.

daar wilde ze me wel hebben. Daarna

Je hoopt natuurlijk wel dat je kinderen

ben ik in de armen en benenfabriek in

iets bereiken maar ze moeten het echt

Den Haag gaan werken.

zelf doen. Ashton is niet echt gezeg-

Zitten er nog talentjes tussen?
Eerlijk gezegd niet, maar dat hoef

end met de fijnste technieken maar

je ook niet te verwachten. Iedereen

Wat is dat dan voor een fabriek?

ze moet het vooral hebben van haar

speelt op zijn of haar eigen niveau en

De radiotorenfabriek. Er gebeurde daar

kracht. Daar kom je dus ook een heel

eind mee. Mijn zoon speelt trouwens

kattenkwaad uithalen. Wij gingen

Je houdt erg van vissen?

geen badminton, hij heeft weer andere

vroeger nog wel eens suikerriet stelen

Klopt, in Suriname visten we al veel.

kwaliteiten.

bij de buurman. Gelukkig had ie hele

Garnaaltjes waren erg lekker. Te-

bossen voor de deur staan dus viel het

genwoordig ga ik nog wel eens naar

Hoe lang speel je al badminton?

nooit zo op. En in Suriname gaan ze

Limburg. In de Maas kun je erg goed

Ik ben in 1966 begonnen bij Kortenaer,

vrij makkelijk met dieren om.

vissen. Mijn favoriete vis is de forel,

in 1969 gingen ze fuseren met DES

die vechten lekker als je ze eruit haalt.

en werd het DKC, sinds die tijd ben ik
al lid. Ik ben dan ook het langst nog

Je hebt laatst meegedaan aan de Se-

spelende lid van DKC.

nior Games. Nog wat gewonnen?
Jazeker, ik heb zilver en brons gewon-

Ben je al benaderd door de feestcom-

nen. Brons in de single en zilver in

misie van DKC?

het herendubbel. Ik speelde met Ad

Karel kijkt een beetje vreemd, fronst

Verhoof trouwens. Gelukkig deden de

zijn wenkbrauwen en vraagt dan wat ik

Denen niet mee, anders had ik die prij-

bedoel. Ik zeg dat DKC dit jaar 40 jaar

zen nooit gewonnen. Die gasten laten

bestaat en dat gaat gevierd worden.

je rennen, terwijl ze gewoon een pul

Dan komt er een lach op zijn gezicht

Leg eens uit wat je daarmee bedoelt.

en zegt hij koeltjes: “nee, nog niet…”

Ja euh, ik denk dat je dat beter niet

bier in de hand hebben.

rechtstreeks op kan schrijven. We had-

Koester je die prijzen?

Ga je nog vaak terug naar Suriname?

den in Suriname nauwelijks speelgoed

Niet echt hoor, voor mij

Ja, ieder jaar ga ik naar Suriname. Ik

dus speelden we met dieren. Met een

zijn het gewoon prijzen

heb daar drie paar ouders zitten.

katapult schoten we op vogels zeg

als elk ander. Op zich is

Mijn ouders zijn gescheiden en later

maar. Met Oud-en-Nieuw hadden we

het ook niet echt bijzonder

hertrouwd. Vandaar de drie paar oud-

rotjes die we niet gebruikten waarvoor

hoor. Ze noemen het wel

ers. Ik wordt deze maand 65, ben dus

ze bedoeld waren. Sommige dieren

de Olympische Spelen

al lekker met pensioen. Ik heb dus

zagen het rode rotje als voedsel zeg

voor ouderen maar voor mij was het

alle tijd om naar Suriname te gaan.

maar… Schrijf dat maar niet op hoor…

gewoon een uitje van een week. We

Vroeger ging ik ook wel hoor, spaarde
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gingen iedere avond naar huis, de dag

mijn vakantie op om 5 weken naar

Was je populair vroeger?

erna weer naar een sporthal ergens in

mijn vaderland te gaan. Familie bezoe-

Tja, wat is populair. Ik had altijd wel

Zeeland, van Goes tot Terneuzen.

ken, doe ik graag hoor. Altijd leuk om

veel mensen om me heen. We hadden

weer terug te zijn.

regelmatig bijlegfeestjes, dan moest

Je lijkt er vrij nuchter onder!

je zelf wat meenemen. En ik kon goed

Ach ja, waarom zou ik daar opgewon-

Het nummer van Damaru met Jan

voetballen. Daar kwamen altijd vrou-

den over raken? De een is goed in

Smit is populair. Mi rowsu. Ken je dat?

wen op af.

badminton, de ander is weer goed in

Eerlijk gezegd zegt me dat niet zoveel.

andere dingen. Ik kan nou eenmaal

Ik heb hem misschien wel eens gehoo-

Een Nederlandse of Surinaamse vrouw.

aardig badmintonnen. Zeg nou zelf, zo

rd maar echt onthouden, nee. Ik vind

Schrijf maar sneeuwwitje op.

bijzonder is dat toch niet…

alle muziek wel leuk behalve hiphop,
kan dus niet alles onthouden haha.
Het gaat over zijn dochter. Zou jij je
jeugd nog eens over willen doen?
Ja, wie zou dat nou niet willen. Ik zou
wel wat anders willen doen.
Oh ja, vertel eens.
Ik zou mijn jeugd wel in Nederland
meegemaakt willen hebben. In Nederland kan je je meer ontplooien, in Suriname is het wat meer flierefluiten.
Was je zo’n flierefluiter dan?
Nou ja, niet echt in de negatieve zin
van het woord, maar meer die van

www.lucasonderhoudsdiensten.nl
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Alle VICTOR
producten
zijn verkrijgbaar
bij Regeer-Sport.
Uw aanspreek persoon
is Rene Kooke.
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Vraag onze
aktuele
katalogus aan!

VICTOR International GmbH
Robert-Bosch-Str. 17 • 25335 Elmshorn/Germany
Tel.+49 (0)4121-450 130 • Fax +49 (0)4121-450 1310
E-Mail: info@victor-international.net • www.victor-international.net
Zuidwijkstraat 12 • 2729 KD ZOETERMEER
Tel: 079-3290869 - 079-8801534
• Mobiel: 06-55378142
E-mail: p.fregeer@wanadoo.nl www.regeersport.nl
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Pauline is lief en on
geduldig en
heeft haar beeld o
ver VELO in
positieve zin moete
n bijstellen.

van zunde
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19-09-2009 19.00

Victoria - Van Zundert VELO

26-09-2009 19.00

Van Zundert VELO - Smashing

10-10-2009 19.00

Van Zundert VELO - Invictus

24-10-2009 18.00

Zijderveld - Van Zundert VELO

31-10-2009 17.30

Van Zundert VELO - Duinwijck

07-11-2009 19.00

Van Zundert VELO - Culemborg

08-11-2009 13.00

Van Zundert VELO - TFS *

28-11-2009 19.00

Almere - Van Zundert VELO

12-12-2009 19.00

Van Zundert VELO - Amersfoort

19-12-2009 19.00

Van Zundert VELO - Victoria

03-01-2010 14.00

Smashing - Van Zundert VELO

10-01-2010 16.00

Invictus - Van Zundert VELO

16-01-2010 19.00

Van Zundert VELO - Zijderveld

06-02-2010 19.00

Culemborg - Van Zundert VELO

07-02-2010 12.00

TFS - Van Zundert VELO

13-02-2010 19.00

Duinwijck - Van Zundert VELO

27-02-2010 19.00

Van Zundert VELO - Almere

13-03-2010 19.00

Amersfoort - Van Zundert VELO

* Let op wedstrijd van 8 november wordt in ‘t Zandje.
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Rikkert is een echte
Wateringer en
speelt als sinds zij
n 5e voor Velo. Hij is
op jacht ... en niet
alleen naar de kam
pioenstitel, dus da
mes pas maar op!

Ditjes & Datjes
Op 18 augustus was het zover, de

kruk ... doorzetters zien we ook op de

eerste paal voor de sporthal ... eigen-

donderdagmorgen ... twee rolstoelers

lijk was het de 154ste paal want ze

hebben zich aangemeld ... voor hen

waren een dag eerder al begonnen

is het afstapje in de hal best lastig ...

... alle palen waren voor een bedrag

na de opknapbeurt zal de vloer t.z.t.

van € 250 euro aan de man gebracht

de hoogte ingaan ... leuk nieuws is er

... waarbij ook badmintonners zich

ook ... we hebben er weer een Konin-

hadden aangemeld ... al was de naam

klijke onderscheiding bij ... Vera van

van René Kooke aanvankelijk de mist

der Meer is benoemd tot Lid in de Orde

ingegaan ... of we iemand kenden die

van Oranje Nassau ... niet omdat ze al

Ren Koole heette ... Peter Regeer krijgt

bijna 20 jaar lid is bij de dinsdagoch-

ook een paaltje onder de nieuwe hal ...

tend, maar omdat ze bij VELO Rya Ha

voor de nieuwe kantine is de verkoop

(judo, jiu jitsu, enz) nog veel langer

van palen inmiddels ook gestart ... zie

vrijwilligerswerk heeft gedaan ...

inschrijving in de hal vlakbij de bus

bravo! ... en na de felicitaties van de

van de handbal ... maar de Albert Hein

dinsdagmorgen hierbij ook

sponsorpunten moet je niet daarin

die van de MP redactie ...

stoppen, maar in onze formulierenbus

oud-redactielid Angela en

in de sporthal ... volgens een over-

Jean-Robèrt (en Yermain)

zichtje in Clear is VELO Badminton

hebben een andere prijs

– na het Haarlemse Duijnwijk – de op

... dochtertje Isha zag op

een na grootste club in Nederland ....

de laatste dag van sep-

minder leuk nieuws was er voor Ada

tember het levenslicht ...

Verbeek, spelend op de donderdago-

nog wat broos maar al een

chtend ... bij haar is lymfeklierkanker

sterk meisje ... Angela’s plaats in de

geconstateerd .... voor haar dus ook

redactie is overgenomen door Joyce

een moeilijke tijd van behandelingen

Steentjes ... die eerst lekker op vakan-

... namens MP en heel VELO veel

tie ging ....eind oktober is er Fancy

sterkte .... Theo Hofstede heeft ook al

Fair, voor heel VELO en zeker voor de

pech gehad ... (net als Karel Tokromo)

jeugd ... Arnoud Boot is er namens

is hij gevallen met de fiets ... hopelijk

VELO Badminton bij betrokken ...

kan Theo in janauri de baan weer

daarna komen ongetwijfeld de specu-

op ... een andere strompelaar was

laaspoppen, mijn collega’s vroegen er

Gricha, in september gespot met een

nu al naar ... naar de MP vragen ze

verzwikte enkel en steunend op zijn

nog niet, maar dat komt nog wel!!!
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Deskundig, praktisch en met een sterk gevoel voor
persoonlijke service staan wij u graag terzijde.
 Verzekeringen  Financieringen
 Administraties
 Hypotheken
Kerklaan 12, 2291 CG Wateringen, tel. 0174 - 221940, fax 0174 - 298687, http://www.van-zundert.nl

Jeanne van Vliet stopt na 40 jaar bij VELO!!
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Na enige maanden in

Jeanne: Aan andere sporten had ze

met de 17-jarige Corry Hoogervorst,

gymzaaltjes te heb-

nooit gedaan. Na een oproep in een

de 18-jarige Jan van Rossum en de

ben gespeeld, krijgt de

blaadje / foldertje ging ik eens kijken

19-jarige Kees Arkesteijn. Dat team

badmintonclub VELO

en vond het wel een leuke sport om te

werd 5 maal op rij kampioen, speelde

in januari 1967 de

gaan doen. Voor de badmintonsport

vanaf 1972 in de landelijke bonds-

beschikking over een

was ik blijkbaar een natuurtalent.

competitie. Vanaf 1974 moesten ze (in

grote hal op het terrein

Lopen deed ik niet zo veel, ik moest

de 1e klasse, is nu de 2e divisie) met

van groenteveiling Kwintsheul. De

het meer hebben van mijn harde

vier heren gespeeld worden, maar het

club kon doorgroeien en er kwam

slag. Trainen deden we veel, o.m. de

aantal vrouwen bleef op twee. In 1976

volop plaats voor nieuwe jeugd.

districtstraining in Scheveningen, maar

volgde promotie naar wat nu de 1e

Kort daarop meldde de 14-jarige

hardlopen hoefde van mij niet.

divisie is. Op dit niveau speelde Jeanne

Jeanne van Capelle zich aan. Bij de

nog twee seizoenen, het laatste jaar

clubkampioenschap in 1968 was

eindigde het team op de 2de plaats.

Jeanne al de beste bij de VELOjeugd en later zou ze zelfs de ZuidHollands jeugdtitel behalen.

Loodgietersbedrijf

BEN OVERGAAG B.V.

Kantoor en werkplaats:
Bovendijk 32 D
2295 RZ Kwintsheul
Telefoon (0174) 297193
Fax (0174) 296586

Een plek in VELO 1
kon niet uitblijven.
In 1969 was ze als 16-jarige de jongste van een ijzersterk viertal, samen

Jongere speelsters als Karin Duijvesteijn en Astrid van der Knaap zouden de
opmars naar de eredivisie afronden.
Jeanne: de veilinghal tijd was misschien wel de leukste tijd. Voor de
tegenstanders was het wel lastig;

Verliezen en toch
winnen.

het was er bijna altijd koud en soms

Hoogtepunten, naast de uitjes?

moesten ze meehelpen de banen

Jeanne: Erg leuk waren de activiteiten

schoon te vegen. Er was een kleed-

toen Ab en ik 25 jaar waren getrouwd.

kamer, maar geen douche en de

En bij een kerstviering dook er plots

kantine was klein, maar altijd gezellig.

een Kerstman op, die mandarijnen

Over winst en verlies wordt verschil-

In september stond er een Het Hele

uitdeelde (achteraf bleek dat Ab in het

lend gedacht, zo bleek uit een ge-

Westland een foto met ons viertal (ge-

complot zat). Ook leuk dat er enige

sprekje met de scheidsrechters en

maakt in de veilinghal), met de vraag

dames met hun 80ste nog lid waren

referee die bij VELO 3 present waren.

wie dit toch wel waren.

en we dat vierden, met taart van het

Zelfs als je met 7-1 verdient, heb je

bestuur.

één winstpunt gewonnen, dus niet

Dat is Jeanne ten top. Een groot inter-

meer treuren na een verloren wed-

view van haar in Het Binnenhof kopte

Waarom zouden nieuwe leden

strijd. Er zijn dus bijna altijd winnaars,

met “Het moet ook nog een beetje

lid willen worden bij Badminton

alleen bij een 0-8 stand zal er één

gezellig blijven”.

Overdag?

ploeg echt ongelukkig zijn.

Jeanne: Om te sporten en de gezelligNa de geboorte van Patrick (in 1980)

heid. Voor jonge moeders (die op deze

De heren deskundigen verzekerden me

ging Jeanne (inmiddels Van Vliet) een

ochtend niet werken) zouden we een

dat je kampioen wordt als je alle wed-

paar teams lager spelen (met o.a. Dick

box moeten neerzetten, of een stukje

strijden met 5-3 “wint”,

van Bruchem en Yvonne Hulsbosch).

afschermen met wat banken (dat

zelfs als een ander team in

Ze speelde later ook een tijd com-

deden we vroeger ook wel). Verder

totaal meer partijpunten

petitie met Ab, Emmy Bonnet, Gerda

ben je als nieuwkomer zo in de groep

heeft verzameld (bijv.

den Toom, Aad van der Helm en Koos

opgenomen, want we zorgen wel dat

tweemaal met 3-5 “ver-

Kerklaan. Helaas protesteerden haar

je met iedereen speelt.

loren” en de rest alles met

knieën steeds vaker.
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8-0 “gewonnen”). Dat is

Jeanne: intensief sporten op de harde

In 2006 onderging Jeanne een zware

vloer, naast het zware werk in de zorg

beencorrectie operatie, die niet goed

hebben daar voor gezorgd. In 1984

genoeg uitpakte. Daarom kreeg ze

een ouderwetse meniscusoperatie aan

vorig jaar dan toch een nieuwe knie,

de linkerknie, in 1990 was de rechter-

waarmee fietsen en zwemmen weer

knie aan de beurt. Na het herstel van

beter ging. Een goede reden om een

haar 2de knieoperatie ging ik rond

punt te zetten achter haar lange VELO-

1992 op de donderdagochtend spelen.

carrière, die met kleine onderbrekin-

een pak van mijn hart!!

gen ruim 40 jaar bestreek.
Jeanne: Omdat het spelen moeizaam
bleef, polste Emmy Bonnet me of ik de

Jeanne: Ton Vis gaat het van me

begeleiding van de donderdaggroep

overnemen (zie foto). Hij heeft er zin

over wilde nemen. Vanaf het uitje van

in. Een wijze raad? Dat hij op de zelfde

1995 heb ik de foto’s, verslagen en

voet doorgaan, maar gerust nieuwe

knipsels van uitjes en toernooitjes be-

ideeën moet proberen.

Uw tuin het hele jaar
in bloei, ook nu!

waard. Ik doe het dus zo’n 15 jaar.

Voor al
uw planten
en bloemen

Genieten van mijn
twee kleinzoons!

En hoe nou verder?
Jeanne: Genieten van mijn twee
kleinzoons! Daarnaast heb ik sinds kort

Tuinarchitectuur
Aanleg
Onderhoud

een elektrische fiets, dus belast ik mijn
knieën minder en kom ik ver genoeg.
Noordweg 46
2291 EG Wateringen
Tel 0174 - 293834

Westland
Florada
BLOEMEN EN PLANTEN

Nee, Ab heeft nog zijn gewone fiets.
Hij was overigens gestopt bij de voetbal (begeleider team 2), maar heeft er
toch weer een jaartje aan vastgeplakt.

Voor advies & mooiste tuin-ideeën:
0174 - 298208
www.diemelgroenvoorzieningen.nl

Steunpointers op bezoek als ... razende reporters
Met pen, papier en een fototoestel

VELO 2), maar daar ging deze keer

moeder Ton zijn single in 3 sets, maar

kenden we onze opdracht. Ga eens

onze aandacht niet naar. De twee MP-

met 5 keer trainen in de week, zal hij

buurten bij de teams in hun strijd

reporters (Patricia en Koos) kozen elk

die jongen volgende keer gewoon te-

om de eer en de punten. Onze twee

voor twee van de vier andere teams,

rugpakken. Zou het door het gat in z’n

reporters troffen het, want op de

elders in de hal. Langs de lijn (niet te

schoen komen, waar zijn teen uitstak?

zaterdagmiddag van 19 september
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verwarren met het radioprogramma) is

(oeps, dat mocht niet van de moeder

was er voor het eerst

er alle tijd om even bij te kletsen met

van Erik in de MP). Hun tegenstan-

sinds maanden weer volop

de teamleden, met (vandaag niet-spe-

ders probeerden ze met allerlei tarzan-

competitie in de VELO-hal.

lende) leden of met aanwezige ouders.

kreten af te leiden. Het werd zelfs zo

De teams 3, 4, 6, 10 en
12 hadden de eer om het

erg dat de eigenaar van de Chinees op
Rechts achterin, op de banen 3 en 4

de hoek kwam klagen over geluids-

nieuwe badmintonseizoen

en dus meeprofiterend van de pub-

overlast. (-;

af te slaan in de eigen hal.

lieksfaciliteiten, speelde VELO 10,

Deze teams hadden allen

debuterend in de 2e klasse regio. Bij

De familie Van Nieuwkerk was voltallig

supporters meegenomen,

het nieuwe jonge team 10, bestaande

afgereisd naar de VELOdome, aange-

zodat het een gezellige en drukke boel

uit Erik, Rick, Sten, Kimberley, Talat en

zien de zoons Tim (team 4), Rick

was bij VELO.

Joriene waren 2 moeders getuige van

(team 6) en Sten (team 12) gedrieën

prachtige partijen. Kimberley en Talat

hun badmintonkunsten gingen ver-

Binnenkomend worden de banen 1 en

zijn van Onder ons naar VELO toege-

tonen. Zouden ze winnen, dan werd

2 vrijgehouden voor het publiek dat

komen en Kimberly won meteen haar

er die avond pizza gegeten, zo had

afkomt op de “eerste-divisietoppers”

eerste single. Erik verloor ondanks

moeder Van Nieuwkerk beloofd. Nou,

van VELO 3 (en in andere weken

de enthousiaste aanmoedigingen van

met dat vooruitzicht zou er in ieder
geval fel gestreden gaan worden!
Achteraf ging de zege bij de wedstrijd van Stens team, ondanks een
aantal spannende partijen, naar de
tegenstanders. Maar dit VELO-team is
vastbesloten de winst volgende keer
mee te nemen. Naderhand werd in
de kantine nog gediscussieerd over
het transport naar alle wedstrijden.
Aangezien er maar 1 rijbewijs is en het
team 100% autoloos is, zullen de ouders lief aangekeken moeten worden.

Achterin de VELO-hal speelde team

jaar nog in de derde divisie, maar

12, bestaande uit Aico, Hong-Djien,

dat was een tikkeltje te hoog. Maar

Lennart, Marian N, Tiny en met Nel

Suzanne, Rick, Marte en Wouter (die

(blessure) als trouwe supporter/

deze dag ontbrak) hadden er alle ver-

telster. Hong-Djien zat, hoe kan het

trouwen in dat de vierde divisie weer

ook anders, in Hong Kong en moest

kansen gaat bieden. Nieuwkomers

dus verstek laten gaan. De 15-jarige

waren de jeugdige Edward (die vorig

Lennart maakte zijn debuut in deze

seizoen met de jongens van team 12

competitie en niet onverdienstelijk,

deel uitmaakte van een regio-her-

want in een bloedstollende 3-setter

Inmiddels was Michel (mét zoon Tijs)

enteam) en de nog jongere Anita. De

maakte hij korte metten met zijn te-

present voor zijn supportersrol. Een

goede zin zat er bij VELO wel in, bij te-

genstander van BC Boomgaardshoek.

volgend hoogtepunt was de winst van

genstander Voorburg was de stemming

De partij tussen Dicky en Eric tijdens

Daniëlle in haar single, de eerste single

minder. Het scoreverloop zal daar wel

the Dutch International was er niets

na een hele lange tijd. De single van

aan hebben bijgedragen, want redelijk

bij. Met zijn blauwe outfit voegde hij

Tim werd in twee close sets gewonnen,

soepeltjes liep de stand op naar 6-0.

nog een nieuw kleurtje toe aan het

een opsteker voor de Van Nieuwkerks,

Net als bij team 4 leek de afwezigheid

VELO-kleurenpallet. Ook Marian had

misschien toch nog pizza’s. Ook nog

van de trainers niet verkeerd uit te

een nieuw kleurtje, in haar haar wel te

even een babbeltje met Imre, die gaat

pakken, de spaarzame

verstaan. Team 12 wist wel hoe ze de

meedoen om het VELO-clubtoernooi

adviezen van de support-

competitiebijdrage eruit konden halen.

weer van de grond te krijgen. Dat

ers werden wijs in praktijk

Met maar liefst acht (!!) drie-setters

is goed nieuws, ze wist zelfs al een

gebracht. Jammer dat uw

trokken zij met 7-1 de winst “met

datum (29-30 mei). Na nog best span-

Steunpoint reporter de

gemak” naar zich toe. Graag hadden

nende potjes, waarbij het publiek zich

mixdubbels miste, want

zij ’s avonds het licht uitgedaan in de

best laat horen, winnen “we” met 5-3.

juist die gingen net aan

VELOhal, maar er was nog een team
die er wat van kon, namelijk team 4.
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verloren. Dat mocht de
Aan het eind van het gangpad zaten

pret niet drukken. De kop

de supporters van VELO 6. Pa en moe

was eraf, met 6 winstpunten.

Suijkerland, die deze keer niet (met

VELO 4 had de banen 7 en 8

VELO 1) de reis naar Zuid-Limburg

Rond kwart over vijf is team 12 als

maakten, maar bij Marte kwamen

laatste klaar, na 8 slopende driesetters

kijken, pa en moe Wang, die Edward

was de buit binnen. Zeven gewonnen

kwamen ondersteunen, en vader

partijen!! Na het opruimen van de

Simon Liu, die zijn dochter Anita kwam

troep rond de speelbanen en na het

aanmoedigen. Mark was tevens inge-

douchen is er tijd voor een biertje, en

huurd als scheidsrechter, ook een

de verslaggever mocht even aan-

dankbare taak. VELO 6 speelde vorig

schuiven. Proost.

toegewezen gekregen, hun vaste
speelbanen. Supporters zitten dan een
beetje knel, want vanuit de publieksbaan 2 hebben ze concurrentie van

Als je schoenen er niet uitzien...
... zie je er zelf ook niet uit!

de bezoekers van team 3 (banen 5 en

VMV
Netwerk Notarissen

6) en team 10 (banen 3 en 4), maar
voor het spelletje badminton zijn het
prima banen. Tegenstander van VELO
4 was BC Amersfoort 4, en dan denk
je al gauw aan een 4-4 uitslag. Winnen
zou lastig worden, want Michel ontbrak (koud terug van een vakantie op
Mallorca zou dat vast niet lukken) en
zijn plek werd ingenomen door nieuwkomer Russell, die sowieso altijd zijn
grootvader (Piet de Waal) als vaste
supporter achter zich heeft. Met Rob
in de dubbel ging het prima en ook de
damesdubbel haalde de buit binnen.
De doelstellingen worden bijgesteld.

Nederpel

Schoenmakerij en Sleutelservice

Alles op het gebied
van schoenenonderhoud!
Herenstraat 72 - 2291 BJ Wateringen
Telefoon 0174 - 29 63 16

Kantoor Wateringen
Mr. A. Verrijp & Mr. J.Z. Moree
Plein 13-H
Tel (0174) 29 55 40
Fax (0174) 29 47 43
notarissen@vmv.westland.knb.nl
Bereikbaar voor minder-validen na telefonische afspraak.

Kantoor Monster
Mr. H.J. Verschoor
Burg. Kampschöerstraat 98
Tel (0174) 28 10 62
Fax (0174) 24 80 19
notarisverschoor@vmv.westland.knb.nl

www.vmvnetwerknotarissen.nl

BAdmintoninfo het lezen waard!

Na de verschijning van ons vorige

en de Stichting Bevordering Topbad-

nummer werden we positief ver-

minton. Het blad kwam voor het eerst

rast door de complimenten “Een

uit in april 2006. De topsport komt

prachtig blad en een voorbeeld

aan bod in de vorm van verslagen en

voor elke vereniging” van Badmin-

interviews. Daarnaast zijn er columns
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tonInfo. Maar wat is

van bekende en minder bekende

BadmintonInfo en wat

‘badmintonfiguren’. BadmintonInfo

doen ze?

besteedt ook aandacht aan breedte-

Peters Stijlpro

Korte Spruit 9
2291 LD
Wateringen
06 - 43 85 43 45
info@stijlpro.nl
www.stijlpro.nl

sportactiviteiten. In KIDZONE is er
De website www.bad-

ruim aandacht voor de jeugdsport en

mintoninfo.nl is opgezet

in de rubriek Mensen & Badminton lees
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2517GC ‘s-Gravenhage

• Nieuwbouw
• Renovatie
• Onderhoud
• Advies en ontwerp

Westlandseweg 7 • 2291 PG Wateringen
http://www.unibouwbv.nl

Telefoon 0174 - 290792 • Fax 0174 - 290513
ontwerpen
autobelettering
reklameborden
spandoeken
gevel- en lichtreklame
oude technieken
marmeren beelden & schilderijen

Werkzaam op het gebied van
ondernemingsrecht, familierecht,
onroerend goed, estate-planning
en overige notariële zaken.

Telefoon: 070 - 310 59 99
notaris@seboknotaris.nl
www.seboknotaris.nl

Wilt u adverteren
in de Match Point?
Neem dan contact
op met Gerard van
Zundert
06 - 55153568

Kamp Holland
De leiding kijkt terug op
een heel gezellig, leuk en
geslaagd kamp. We hopen
dat de kinderen er ook zo
over denken en volgend jaar
weer mee zullen gaan!
Als laatste willen we nog
even de sponsoren en ouders bedanken voor hun
inzet. Zonder hen was het
niet zo vlekkeloos en goed
verlopen. Bedankt! Wij gaan
weer ons best doen voor het
kamp 2010, dus tot volgend
jaar allemaal!
De Hollandse groeten,
De kampleiding; Dennis,
Rikkert, Mark, Daniëlle,
Melissa, Wouter, Marte, Pim,
Suzanne
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STICHTING
CERTIFICERING
VBO MAKELAARS

Voor aan- en verkoop van
uw woning, taxaties of hypotheken
kom naar uw makelaar van zeer goede huize(n)!
Kerklaan 12
2291 CG Wateringen

Tel. 06 - 55153568
Fax 0174 - 29 86 87

vastgoed@van-zundert.nl
http://www.van-zundert.nl

 Voorzitter
 Secretaris
 Penningmeester
& Lid Jeugd Commissie
 Technisch directeur
& Vice-voorzitter
 Lid Techn. Commissie
 Vrijwilligerscoordinator
 Algemeen lid
 Redactie Matchpoint
 Redactie VELO-nieuws
 Redactie Website
 Ledenadministratie

René Koehorst		
tc@velo-badminton.nl
Henk Weijs
06 20863536
henk@velo-badminton.nl
Wouter Müller		
wouter@velo-badminton.nl
Koos Batist
0174 292087
matchpoint@velo-badminton.nl
Dick van Bruchem
0174 295569
velonieuws@velo-badminton.nl
Jeroen Zwaan
06 41057796
jeroen@velo-badminton.nl
Koos Batist
0174 292087 ledenadministratie@velo-badminton.nl

 Regiocompetities
 Bondscompetitie
 Jeugdcompetitie

Aico van Gent
Elize van ‘t Riet
Thessa Goes










Ciraar Slaats
070 3202106
Edward v/d Heuvel
Dennis Tjin-Asjoe
06 20563320
Dave Macaree, Wouter Ris, Franklin Telwin, Jorienne Vijverberg
Thessa Goes, Henk Weijs, Daniëlle Reith, Marianne Diemel
Karel Tokroma (woensdag), Arless Tjin-Asjoe (vrijdag)
Wil Zuijderwijk (0174 624204), Joke van den Bos (0174 298580)
Ton Vis (0174 294328), Dorette Veenman (0174 297786)

Hoofdtrainer
2e trainer
Hoofdtrainer jeugd
Trainers donderdag
Trainers woensdag
Trainers recreatie
Trainers dinsdagochtend
Trainers donderdagochtend

Gerard van Zundert
Eugénie Lipman
Hans Koekoek

06 55153568
0174 292757
0174 270511

gerard@van-zundert.nl
secretaris@velo-badminton.nl
penningmeester@velo-badminton.nl

Rob Konings

06 26106999

rob@velo-badminton.nl

06 41428383
06 24414260
06 25463176

regiocompetitie@velo-badminton.nl
bondscompetitie@velo-badminton.nl
jeugdcompetitie@velo-badminton.nl

 VELO kleding
 Shuttles

Voor info bij Henk Weijs of Rob Konings
Veren - René Kooke (0174 248505) || Nylon - Henk Weijs (070 3943598)

 Rackets

Voor rackets in alle prijsklasses: René Kooke (0174 248505)

