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Voorwoord van Patricia
Overal om je heen zie je de kerstverlichting buiten hangen en ook binnen wordt het gezellig gemaakt met
een kerstboom en een
stalletje. Ook de redactie
van de Matchpoint heeft
dit jaar flink z’n best
gedaan om de kerstsfeer
in het blad te brengen en
in de Matchpoint vind je
nu zelfs een echte kerststal! Maar wie is nu toch die jozef en
wie zijn nu toch die 3 koningen...?
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We zijn ook op stap gegaan met
Myke, Sergio en Russell, 3 jonge
VELO-talenten, waar we nog veel
van zullen horen. Zij beklommen de
Nieuwe Kerk in Delft en bliezen hoog
van de toren (figuurlijk dan). Ook
kun je lezen wat er allemaal bij komt
kijken voordat de hal gereed is om
team 1 z’n competitiewedstrijd te
laten spelen. Kortom, de Matchpoint
zit weer vol met leuke nieuwtjes en
verhaaltjes, dus je hoeft je niet te
vervelen tijdens de kerstvakantie!
Ik wens jullie hele gezellige kerstdagen en een sportief 2010. En dat
feestmaal trainen we er in januari
gewoon weer af!

Colofon

Frequentie:
Oplage:
Redactie:

elke 2 maanden
400
Joyce, Ed, Koos &

Lay-out:
Advertenties:

Patricia
Jeroen
Gerard v Zundert
06 - 55153568

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

zondag 3 januari
zondag 10 januari
Woensdag 13 januari
zaterdag 16 januari
Woensdag 20 januari
6 en 7 februari 		
zaterdag 6 februari
zondag 7 februari
zaterdag 13 februari
zaterdag 27 februari
zaterdag 13 maart
Week 8 t/m 11 april
Weekend 30/31 mei

14.00: Smashing - Van Zundert VELO
16.00: Invictus - Van Zundert VELO
’s avonds: onderling recreantentoernooi
19.00: Van Zundert VELO - van Zijderveld
’s middags: Ouder/jeugd toernooi
Westland Toernooi (Senioren) te ’s Gravenzande
19.00: Culemborg - Van Zundert VELO
12.00: TFS - Van Zundert VELO
19.00: Duinwijck - Van Zundert VELO
19.00: Van Zundert VELO - Almere
19.00: Amersfoort - Van Zundert VELO
VELO Dutch International
VELO Clubkampioenschappen

Hoe gaat het met de teams??
De competities zijn al weer enige tijd bezig. De meeste teams zijn al
over de helft. De MP redactie maakte eind november even tijd voor een
overzichtje hoe het met de bonds- (1-6) en de regioteams (7-15) gaat.
Een blik op toernooi.nl, waarop alle standen, uitslagen en andere statistieken zijn terug te vinden, leert ons dat het met het ene team wat
beter gaat dan met het andere team.
VELO 1 doet het uitstekend, ze staan bovenaan en winnen alles met grote cijfers. Door het VELO-nieuws, de website en de krant zijn jullie vast op de hoogte.
VELO 2, spelend in de eerste divisie, staat momenteel op de 4e plaats. Het 3e
team speelt in dezelfde divisie en staat op de 8e plek in een competitie van 10
teams. Team 4 acteert in de 2e divisie en staat momenteel op de 4e plaats.
Team 5 speelt in de 3e divisie, waar het op de 2e plaats staat met 1 punt achterstand op de nummer 1. Gaat dus nog spannend worden wie zich aan het einde
kampioen mag noemen. Het 6e team speelt in de 4e divisie en staat op de 2e
plek, met een wedstrijd minder gespeeld dan de nummer 1.
VELO 7 doet het netjes, ze spelen in de hoofdklasse en staan momenteel op een
6e plek met 26 punten. Team 8 vertoont ook zijn kunsten in de hoofdklasse. Je
kunt zeggen dat dat team niet weet wat het wil, zij hebben op dit moment precies 50% van hun wedstrijden gewonnen en staan dus ook in het midden van
de ranglijst. Team 9 speelt in de 2e klasse en houdt van spanning. Zij mogen
dan wel op de derde plek staan, maar met maar twee punten achterstand op de
koploper, alles is dus nog mogelijk. VELO 10 speelt ook in de 2e klasse. Helaas
staan zij op de laatste plaats met 13 punten. Wél een knappe prestatie als je
nagaat dat dit een team is met alleen maar jeugdspelers uit de jeugdselectie en
het feit dat zij voor het eerst seniorencompetitie spelen.
Team 11 is actief in de 6e klasse. Soms winnen ze en soms verliezen ze. Veel
van de wedstrijden moeten worden beslist in soms best spannende driesetters.
Team 12 doet het ‘t beste van de teams in de regio competitie. Zij staan op een
gedeelde 1e plek in de 6e klasse. Dus als ze zo blijven spelen hebben we minimaal een kampioen dit jaar. Team 13 is het team van een van de redactieleden.
Zij spelen in de 7e klasse. Uit betrouwbare bron is vernomen dat men straftraining nodig heeft.
De teams 14 en 15 debuteren dit jaar, beide in de 8e klasse. MP stuurde zijn
razende reporter erop af om naar hun verrichtingen te kijken (zie elders in MP).
De volgende keer kijken we hoe het gaat met de teams die mee doen in de
recreantencompetitie.

Ditjes en datjes
Als je de ledenadministrateur mag geloven zijn er in de ledenaanwas best veel oud-leden ... die na lange tijd
opnieuw in de VELO-hal komen spelen ... sommigen na meer dan 20 jaar ... op woensdag zagen we Jan Frazer
(oud VELO 1, jaren zeventig!!) ... Volgens eigen zeggen de eerste allochtoon (d.w.z.: van buiten het Westland)
...en op de ochtenden en soms vrijdagavond Bob Kater (jawel, zoon van ....) ... dat Karel (de Grote) verstand
van vissen heeft weten de woensdagavondrecreanten inmiddels ... soms trakteert hij de groep op zijn gerookte
forellen ... maar hij weet ook hoe hij die vissen uit het water haalt ... met Wilbert (team 14) naar Appeltern
waar hij 9 forellen binnenhaalde ... Wilbert kwam niet verder dan één exemplaar ... VELO heeft landelijke (1-6)
en regionale teams (7-15), maar VELO 9 (met twee van onze redactieleden) speelt blijkbaar ook landelijk ...
Ze mogen 3x (!) naar Zeeuws Vlaanderen .... en kom je daar na 2 uur reizen op de vrijdagavond aan, tref je een weinig
gastvrij team ... dan moeten ze de consumpties nog zelf betalen ook ...De donderdaggroep doet het inmiddels zonder
Jeanne, maar zorgde voor een mooi afscheidfeestje ... Van de voorzitter kreeg ze de speld van Lid van Verdienste ... en
van haar eigen groep een puzzel ... met daarop haar eigen groep in duizend stukjes ... al enige jaren krijgen al onze leden
jaarlijks twee loten voor de VELO fancy Fair ... Niet in ieders eigen handje maar in de goede handen van onze fancy fair
man (Arnoud) ... en ook dit jaar was er weer prijs ... Aad de Kok (woensdagavond) was een weekje met vakantie en hoorde
bij terugkomst dat hij de Nintendo Wii had gewonnen ... vooral leuk voor zijn kinderen ... en voor Trees van Holsteijn (dinsdagmorgen) was er een cadeaubon ... sinds enige jaren zijn clubs verplicht een scheidsrechter in zijn gelederen te hebben
... dat heeft Kok-Wai Leung een paar jaar gedaan ... maar nu was die plek weer vacant ... inmiddels is Ed van Mierlo al
aardig deskundig ... kortgeleden slaagde hij voor het theoretisch gedeelte ... Tenslotte VELO 1 ... op de poster uit MP1 stond
het hele speelschema, met éénmaal een wedstrijd om half zes ... Was toch niet goed gezien door iedereen, want tegen 7
uur druppelden nog wat toeschouwers binnen.
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Als je schoenen er niet uitzien...
... zie je er zelf ook niet uit!

Nederpel

Schoenmakerij en Sleutelservice

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

www.lucasonderhoudsdiensten.nl

De VELO arena
wat komt er bij kijken?

Voor al
uw planten
en bloemen

Noordweg 46
2291 EG Wateringen
Tel 0174 - 293834

Een willekeurige zaterdagavond om 19.00
uur in de VELO-hal in
Wateringen. De hal is
klaar voor een gezellig avondje badminton, ons eerste team
moet acte de presence
geven, ditmaal tegen BC Culemborg. Compleet met tribunes,
reclameborden en persoonlijke
spandoeken voor onze spelers.
Een uur eerder was het nog niet
te merken en voor te stellen dat
de hal er één uur later compleet
anders zou uitzien.
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Wat veel mensen niet weten is er dat
er een groepje vrijwilligers is die er
elke thuiswedstrijd weer voor zorgen dat de hal wordt omgebouwd.
Eerst moet er nog het nodige worden
opgeruimd alvorens de tribunes de
zaal in gereden kunnen worden.
Daarna moeten de banen worden
geveegd en schoongemaakt. De
netten moeten worden opgehangen,
natuurlijk op de centimeter nauw-

keurig, want stel je voor dat ze niet
op de goede hoogte hangen. De
reclameborden moeten uit de opslag
worden gehaald, worden neergezet
en niet te vergeten moeten de spandoeken worden opgehangen.
En last but not least moeten we er
voor zorgen dat onze speaker Ed zijn
job kan doen en te verstaan is, moet

ook nog de geluidsinstallatie worden
geïnstalleerd.

Tot onze verbazing was
bijna alles al klaar.
Zaterdag 7 november moest ons
eerste team weer thuis spelen. We
dachten laten we eens gaan kijken.
Rond kwart over zessen waren we in
de hal zodat we konden helpen met
het opbouwen. Tot onze grote verbazing waren we niet de eerste en
was bijna alles al klaar. De tribunes
stonden al, de netten hingen, de
baan was schoon en de spandoeken
hingen bijna. Het was leuk om te
zien dat niet alleen de oudere leden
aan het helpen waren. De jeugd was
in de personen van Silvin, Niels en
Lioe aanwezig om te helpen. Hopelijk
was dit niet eenmalig en zullen er in
de toekomst meer jeugdleden komen
helpen met het opbouwen.

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

Westland
Florada
BLOEMEN EN PLANTEN

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

Uw tuin het hele jaar
in bloei, ook nu!

Tuinarchitectuur
Aanleg
Onderhoud

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

Gedurende het opbouwen kwamen
langzaamaan de spelers van beide
ploegen aan en begonnen zich voor
te bereiden op de wedstrijd. Zoals
gewoonlijk hielpen de ouders van
Lisa ook een handje, zij zorgden er
onder andere voor dat het net op de
goede hoogte werd gehangen.
Nadat de laatste dingen waren afgemaakt en iedereen tevreden was,
was het tijd voor een drankje met
zijn allen, als beloning voor de hulp.
Langzaam aan druppelde de hal vol
met toeschouwers en kon de wedstrijd beginnen.

Na een leuke wedstrijd tegen Culemborg, die VELO winnend
afsloot moest er natuurlijk ook weer worden
opgeruimd.
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Het leuke om te zien is
dat niemand gevraagd
wordt om te helpen
hiermee, maar uiteindelijk helpen vele mensen mee met
het opruimen van de hal. Al snel was
de gehele hal opgeruimd en leek het
alsof er die avond niets gebeurd was.

De Westlandse Jeugdkampioenschappen

In het weekend van 14
en 15 november werd
door de WBF het jaarlijkse Westland Jeugdtoernooi georganiseerd. Net
als voorgaande jaren was
VELO Badminton weer
met een grote groep
vertegenwoordigd. Door zo’n grote
afvaardiging ontkom je er niet aan
dat er nogal wat VELO onderonsjes
gespeeld werden. Ook daar werd
natuurlijk veel strijd geleverd. Een
aantal kinderen werden als ‘wanted’
ingedeeld met spelers van een
andere vereniging. Leuk om te zien
welke combinaties er dan op de baan
staan en hoe goed dat soms gaat.
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Iedereen heeft het geweldig naar de zin gehad en we hopen volgend jaar
weer een grote groep af te kunnen vaardigen. Dan zullen de Westlandse
Kampioenschappen plaatsvinden bij BC Verburch in Poeldijk. In 2011 wil
VELO gastheer zijn voor deze kampioenschappen, welke dan gespeeld kunnen worden in onze nieuwe hal(len). Winnen en finales zijn het doel, maar
met zo’n grote groep meedoen is het sowieso een feest. Daarom willen we de
hele groep, bestaande uit Denise en Jessica Balm, Mila en Veda Diemel, Happy en Xander Fasol (Alex moest zich helaas ziek terugtrekken), Jesse Goes,
Dion van Hasselt, Jochem Helleman, Linda de Hilster, Casper Jager, Ewout de
Jongh, Mauro Kepel, Wouter en Vera Koekoek, Emma Lörtzer, Rinse Luidinga,
Jelmer Mollers, Nick Nederpelt, Roy Nederpelt, Sten van Nieuwkerk, Talat
van Nispen, Lennart van Popta, Lioe Samwel, Jochem Schoonewille, Cynthia
Schuurman, Lindsay Staallekker, Eveline Straaijer, Erik Ton, Rik Verbraeken,
Gillian Wensveen, Brian en Kirsten Wieringa, Sam Willemsen, Silvin en Niels
Willemsen allemaal hartelijk bedanken voor de deelname en de inzet tijdens
dit geslaagde toernooi!
Prijswinnaars VELO
Erik Ton: 		
Rinse Luidinga:
Eveliene Straaijer:
Talat van Nispen:
Lennart van Popta:
Linda de Hilster:
Gillian Wensveen:
Mila Diemel: 		
Veda Diemel: 		
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Badminton
1e plaats JD I, 2e plaats JE I, 3e plaats GD I
1e plaats JD I, 2e plaats GD I
2e plaats ME I, 3e prijs MD I
2e plaats GD I, 3e prijs MD I
1e plaats JD III, 1e plaats GD III
1e plaats GD III
1e plaats JD III
1e plaats MD IV, 1e plaats GD IV
1e plaats MD IV, 2e plaats GD IV

Bekijk alle foto’s op de VELO website: http://bit.ly/815ecG

Plein 13-H | 2291 CA Wateringen
Oudelandstraat 1 | 2691 CB ’s-Gravenzande
Dijkweg 125a | 2675 AC Honselersdijk

VMV Netwerk Notarissen en Everts Vogelaar Spijer Advocaten werken samen
vanuit drie vestigingen in het Westland:

Oudelandstraat 1 | 2691 CB ’s-Gravenzande

Plein 13-H | 2291 CA Wateringen

Dijkweg 125a | 2675 AC Honselersdijk

0174 225 195 | www.vmvnetwerknotarissen.nl | www.evsadvocaten.nl
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Alle VICTOR
producten
zijn verkrijgbaar
bij Regeer-Sport.

BIELS over Fanatieke supporters
Een aantal jaren geleden speelde
DKC nog in de eredivisie. Iedereen
sprak er toen over, bij DKC zijn ze
heel fanatiek. Ze hadden zelfs een
naam, de DKC F-side. Wat begon als
een klein groepje binnen de club,
groeide uit naar een synoniem voor
strijd en passie. Hoogtepunt van die
strijd en passie was wat mij betreft
de wedstrijd in Almelo tegen ELO
United. In een fantastische sfeer
kwam alles en iedereen naar het
oosten en werd handhaving in de
eredivisie veiliggesteld. ELO heeft
het er nog steeds over trouwens.

Uw aanspreek persoon
is Rene Kooke.
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Vraag onze
aktuele
katalogus aan!

Zaterdagavond 28 november gaan
we weer naar de Flevopolder. Almere-VELO staat garant voor een
mooie pot badminton. Zo staat ook
te lezen op de site van BV Almere.
Maar wacht even: “komt allen naar
Almere, Dicky Palyama komt naar de
polder”. Het wervende stukje op de
site is erg duidelijk: ze maken zich
daar in Almere niet al te veel illusies
over het pakken van punten tegen
de torenhoge favoriet VELO. Het zou
wel leuk zijn als er 1 puntje gepakt
zou worden. Tja, als je jezelf geen
illusies maakt wordt het ook vaak
nooit wat...

Dan Almere. Één van de grootste
clubs van Nederland met een groot
potentieel, in een stad die nog
steeds groeit. Bijna 190.000 inwoners, daar zitten vast ook badmintonners tussen. Die avond was de
hal wel aardig gevuld, ruim over de
honderd toeschouwers waren getuige
van de dadendrang van de aanstaande landskampioen. Maar herrie
maken, ho maar. Een matte sfeer bij
de thuisclub. Teveel respect voor de
toppers uit het westen. Het gaat te
ver om te zeggen dat iedereen er alleen maar kwam voor de toppers van
VELO, daar zou ik de mensen van
BV Almere ernstig tekort mee doen
maar een serieuze kandidaat om
het VELO lastig te maken, nou nee.
Zou bij DKC niet gebeurd zijn. Daar
werd iedere vereniging onthaald in
een sfeer van “probeer de punten

maar te pakken, zonder strijd geen
overwinning”. En de eigen spelers
werden fanatiek aangemoedigd.
Regelmatig heb ik gehoord dat het
de spelers over een dood punt heen
hielp. Het zou die zaterdag in Almere
misschien wel een puntje gescheeld
kunnen hebben. En ieder punt is er
één, zeker in de strijd om plaats 4,
niet waar?
Bij VELO is er ook nooit een F-side
geweest. Is altijd nog een vurige
wens van me maar zit er denk ik
niet in. Bij VELO spelen toch al de
beste spelers van Nederland, die
winnen toch wel. Bovendien is VELO bijna
altijd verzekerd van de
play-offs, nog voordat
de competitie is begonnen. Daar zal het verschil
wel in zitten: DKC moest
altijd knokken om erin te
blijven en VELO speelde
altijd play-offs. Het VELO legioen
werd altijd wakker in de play-offs.
Van mij mag het legioen elke wedstrijd wakker worden, de eredivisie kan
best wel een F-side gebruiken...
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Vroeger was alles beter. Ik betrap
me erop dat ik me een ouwe lul vind
bij dit soort opmerkingen. Helemaal
ongelijk geef ik mezelf niet. Vroegâh
was er DKC. Van mij mag vroegâh
weer terugkomen. DKC terug in de
eredivisie. Lang leve de F-side!

Deskundig, praktisch en met een sterk gevoel voor
persoonlijke service staan wij u graag terzijde.
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

 Verzekeringen  Financieringen
 Administraties
 Hypotheken
Kerklaan 12, 2291 CG Wateringen, tel. 0174 - 221940, fax 0174 - 298687, http://www.van-zundert.nl

razende reporter: Teams 14 & 15 bijten van zich af

Twee hele nieuwe teams,
dat was het gegeven.
Op zaterdag 7 november
waren ze allebei te zien
in de VELO-hal. Daar
moest MP bij zijn. Strategisch gunstig had de
competitieleider ze op de
banen 9/10 en 11/12 ingedeeld. Een
mazzeltje voor de reporter, die
kostte wat kost twee teamfoto’s
wilde schieten. Jammer voor de spelers kende hij zijn nieuwe toestel nog
niet zo best, dus dat werd poseren
en nog eens poseren.
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Maar alsmaar poseren heeft zijn
voordelen, want je ziet wel hoe de
sfeer in de teams is, en daar was

niets mis mee. Allereerst team 14
(deze keer zonder Claudia), spelend
tegen Apollo uit Roelofarendsveen.

Recreatief maar
lekker fanatiek!
Recreatief, maar twee teams die lekker fanatiek voor de volle winst gingen. Bij binnenkomst waren de dubbels bezig en zowel de heren (Wilbert
en Ed) als de dames (Esther en Kim)
gingen de derde set in. Miraculeuze rally’s bij de heren brachten de
23-21 winst, de dames kwamen een
stukje tekort. Ook de eerste twee

singles gaven emotie, al deed het
voor Hans wel pijn om met tweemaal
19-21 te verliezen. Dat werd weer
goedgemaakt door Sandra, die in 2
sets (de eerste na verlenging) won.
Alles wees erop: vandaag kunnen we
gelijkspelen, misschien wel winnen.
Ook de 2 andere singles werden over
de teams verdeeld, dus moesten
de mixen het beslissen. Gesteund
door aanmoedigingen van o.m. Dirk
Zuijderwijk en de MP-reporter ging
het er op beide banen spannend
aan toe. Allebei een driesetter, met
daarin echt winstkansen, maar net,
net, net niet. Beetje balend, maar
voldaan over de leuke potjes. En in
de kantine maakten Apollo en VELO
er een prima 3de helft van.

Peters Stijlpro

Loodgietersbedrijf

BEN OVERGAAG B.V.

Op de twee laatste banen in de hal
speelde team 15 tegen een team
van BC Maassluis. VELO 15 is voor
de tegenstanders inmiddels een
gevreesde tegenstander wat betreft
de heren. Alle drie vorig jaar lid geworden, maar begiftigd met trucages
en smashkracht (wat natuurlijk niet
altijd lukt). De dames zijn blij met
deze heren, maar komen nog wat
slagkracht en ervaring te kort.

dames speelden al een paar jaar
competitie en dat lieten ze ook
merken. Opnieuw pakten de mannen
(Marc en Marimuthu) de singlepunten, terwijl de vrouwen (José en Ria)
nog te kort kwamen.

VELO 15 is een

Precies als bij team 14
moest de beslissing dus
vallen in de mixen, en
ook hier lukte het niet,
wel sleepten Ria en
Daniël er nog net een
derde set uit.
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De dames verzekerden de MP reporter dat ze het leuk blijven vinden en
met de extra training van Karel gaan
ze iedere week wat zekerder de baan
op. Na de douche volgde natuurlijk
nog een gezellig drankje en kon de
rest van het weekend beginnen.

gevreesde tegenstander
Na de eerste fotosessie begonnen de
EPO-boys (Daniël en Marc) en in 2
sets haalden ze de eerste punt binnen. Voor de niet-verstaander, EPO
= E.P.O., en dat staat voor European
Patent Office, het Europees Octrooibureau in Rijswijk).
De dames (José en Ada) troffen
het opnieuw niet. Deze Maassluise

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

Korte Spruit 9
2291 LD
Wateringen
06 - 43 85 43 45

Voorstraat 49
2685 EJ Poeldijk
0174-243585
info@beautymi.nl
www.beautymi.nl

info@stijlpro.nl
www.stijlpro.nl

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

velo-jeugd
naar de top!

Zaterdagochtend 28
november: een grijze lucht met regen
voorspelt niet veel
goeds voor de dag. We
hebben afgesproken
in Delft met Sergio
Kepel, Russell Muns
en Myke Halkema. Doel is de top
te halen. Letterlijk en figuurlijk.
We gaan de toren van de Nieuwe
Kerk op voor een soort hoogte
stage. Want deze jeugd wil naar
de top. Mooi nieuws voor VELO.
En de top gaan we bereiken, de
zon laat zich zelfs zien. Als dat
geen goed voorteken is…
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“Sorry, jullie mogen niet de toren
op, het waait te hard”, aldus een
medewerker van de Nieuwe Kerk.
De teller staat de hele ochtend al
op nul bezoekers. Een flinke zonnestraal die naar binnen gluurt
verleidt deze medewerker om toch
nog even buiten te kijken. Dan gaat
het licht alsnog op groen: we mogen
naar boven! Sergio en Russell zijn
zo verdwenen, mijn conditie laat wat
te wensen over. Al puffend bereik
ik de eerste laag, waar ik even kan
uitrusten…
Russell en Myke, jullie zijn onlangs voor het EJK in Slovenië
geweest. Hoe was dat?
Russell: koud!
Sergio, jij was er niet bij?
Sergio: ik zit bij jong Oranje, dat is
onder 19. Russell en Myke zijn onder
17, dit EJK was onder 17 namelijk.

Op de site stond niet echt veel
informatie over jullie prestaties.
Ging het zo slecht?
Myke: het was wel te volgen op de
site van de organisatie hoor. Die
houden altijd de standen bij.
Russell: het ging ook eigenlijk niet
zo goed. In de dubbel lagen we er in
de eerste ronde al uit. In het gemengd dubbel gingen we er al in de
tweede ronde uit. Dan valt er ook
weinig te melden van onze prestaties
ahum…
Myke: we hebben ook niet
meegedaan aan het team-toernooi
maar alleen individueel. De bond
had er geen geld voor. Alle andere
spelers waren al eerder in Slovenië
en kenden de hal al. Wij dus nog
niet, wij moesten nog wennen aan
de omstandigheden.
Russell: de bond had niet eens geld
voor de vliegreis, we zouden eerst
met de bus gaan. En niemand wilde
onze trip verzekeren. Gelukkig kwam
daar het sponsorcontract met Yonex

en konden we alsnog met het vliegtuig haha.
Snel uitgeschakeld dus, klinkt als
een soort feestweek voor jullie?
Myke: nee hoor, we moesten ook
trainen. Ik lag er iedere avond om 11
uur in.
Russell: zo vroeg? Ik sliep niet
voor eenen. We hoefden er toch niet
vroeg uit, onze eerste partij was pas
om half 7 ’s avonds.
Myke: voordat jullie denken dat we
in Nederland helemaal niets voorstellen, Jim (Middelburg) en Soraya (de
Visch Eijbergen) hebben de kwartfinale gehaald op dit EJK.
Tijd genoeg dus om nog wat
Sloveense woordjes te leren?
Myke: nou nee, we hebben helemaal
geen Sloveens geleerd.
Ook geen in of uit van de lijnrechters dan?
Myke: nee, die lijnrechters waren
nog jonger dan wij. Ze zwaaiden
maar een beetje met hun armen en
zeiden helemaal niks.
Russell: ze waren ook heel erg te
beïnvloeden. Als je maar juichte na
een punt gaven ze hem al in je voordeel. Wij probeerden wel eerlijk te
zijn maar sommige spelers maakten
daar erg veel misbruik van. Nou ja,
het kan ook tegen je werken, ik win
graag op een eerlijke manier.
Jullie zitten ook op Papendal?
Myke: ja klopt, iedere woensdagmiddag gaan we naar Papendal om
te trainen. Onze ouders rijden dan
om beurten naar Papendal.
Russell: Robbie Kneefel is onze
trainer daar. Dat gaat best aardig. Ik
train wel specifiek op de dubbels en
niet op de single.
Sergio: ik train eigenlijk juist wel
alleen op de single. Ik denk trouwens
niet dat ik intern ga. Is wat lastig
met mijn studie. Ik ben namelijk nu
bezig met mijn eindexamen.
Op welke school zitten jullie nu?
Sergio: in Den Haag op het Segbroek College. Dat is een LOOTschool (Landelijk Overleg Onderwijs
en Topsport). Daar wordt school en
topsport gecombineerd.
Russell: dat is maar goed ook anders hadden wij niet naar Slovenië
gekund.
Myke: er zitten op school veel jonge
hockeyers en voetballers van ADO.

Wat is jullie ambitie naast het
badminton?
Sergio: ik wil graag auto-ontwerper
worden. Ik weet dat is een heel
specifiek beroep, maar ik wil dat al
heel lang. Al van jongs af aan ben ik
bezig met het tekenen van auto’s. Er
zal altijd vraag blijven naar auto’s,
mensen willen toch alsmaar betere
en mooiere auto’s. Elektrische auto’s
vind ik helemaal niets. Een auto
hoort geluid te maken als je het gaspedaal intrapt.
Op de vraag wat hij de mooiste
auto vindt moeten we het antwoord
schuldig blijven. Waarschijnlijk moet
Sergio die nog zelf ontwerpen.
En jij Russell, al plannen voor de
toekomst?
Russell: ik wil graag piloot worden.
En als dat niet lukt dan graag
vluchtverkeersleider. Dat is een
zware opleiding maar kan ik gewoon
met mijn HAVO doen.
Dan breekt Sergio in: “hij heeft
ook heel veel inzicht hoor, hij heeft
thuis een pilotenspel waar hij heel
goed in is”. Russell reageert een
beetje geprikkeld op. Het gaat hier
trouwens niet om Stef de Stuntpiloot, een kinderspelletje maar om
een computerspel.
En jij Myke?
Myke: ik weet het echt nog niet. Ik
heb gelukkig nog een paar jaar de
tijd om er over na te denken, ik zit
pas in 4 VWO. Maar ik denk dat de
natuur kant op wil, een vak als economie ligt me niet zo erg.

wat een mooi uitzicht

eens wat. Verder kijk ik graag televisie, beetje op de computer met
vriendinnen. Een beetje de standaard dingen dus…
Sergio: ik hou veel van sporten. Ik
heb wel eens met een rugby team
meegedaan. Was ik de winger, ik
moest heel hard met de bal naar
voren rennen. Was wel grappig.

We gaan weer verder klimmen. Ging
de wenteltrap eerst linksom naar
boven, dit tweede gedeelte gaat de
trap de andere kant omhoog. Loopt
toch wat makkelijker. Niettemin was
ik Sergio en Russell al snel weer
kwijt en hoorde ik Myke verzuchten
dat ze blij was dat er muren omheen
staan. Een klein beetje hoogtevrees
heeft ze wel. Het moet gezegd, boven aan de toren waait het nog best
hard en de wind staat precies op de
deur. Snel een foto met de jeugd
en dan weer naar beneden is mijn
eerste gedachte, terwijl ik Sergio en
Russell vrolijk op de top zie dartelen.
Ik zie dat Myke het ook eng vindt,
gelukkig maar denk ik. Maar wat een
mooi uitzicht…
Hebben jullie nog een voorbeeld?
Sergio: eerst was het Taufik. Heel
vroeger was het Steven van Zanten.
Enigszin verbaasd vraag ik hem
waarom juist Steven?
“Zijn vader was vroeger trainer van
BC Delft waar ik toen ook speelde.
Steven had echt een goede backhand smash, vond ik een mooie
slag. Leuk dat we nu allebei bij VELO
spelen”, aldus Sergio.
Russell: ik heb Sergio als voorbeeld. We kunnen een brede
glimlach niet onderdrukken. “En Lin
Dan natuurlijk”reageert Russell op
onze lach.
Myke: hum, niemand, ik heb niet
echt een voorbeeld eigenlijk. Vroeger
wel Mia maar die vond iedereen toch
goed?
Hebben jullie nog hobby’s naast
het badminton?
Russell: ik computer iets teveel
denk ik. Ik speel veel oorlogsspellen.
Myke: ik knutsel en rommel wel

Even een standaard vraagje,
waar kunnen we jullie voor
wakker maken?
Myke: mag ik nog even nadenken?
Sergio: tja, euh…
De jeugd is duidelijk ingesteld op andere vragen. Maar een beetje pushen
levert toch een paar antwoorden op.
Echt verrassend zijn die
antwoorden niet. Sergio
wil graag naar de Ferrari
fabrieken en Russell wil
lekker boven Nederland
vliegen. Een enigszins
verrassend antwoord
komt van Myke: schepijs, bij voorkeur de
smaak meloen.
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Ik ben niet gekomen
om te freewheelen

Jullie ambitie voor de toekomst?
Russell: lijkt me duidelijk, VELO 1.
Ik ben niet naar VELO gekomen om
te freewheelen, dan had ik net zo
goed bij BC Orbiton kunnen blijven
haha.
Sergio: VELO 1 natuurlijk! Ik ga wel
goed om met die gasten. Afgelopen
zomer ben ik nog mee geweest naar
het strandfeest van Jeroen. Ik heb
daar een beetje teveel gedronken
toen. Die gasten (Rikkert en Dennis)

deze VELO jeugd
gaat er wel komen
We gaan naar het huis van Sergio
aan de rand van Delft. Een mooi huis
met een lekkere diepe tuin. Vanuit
die tuin hebben we zicht op de toren

die we juist beklommen hebben. Het
was een hele toer om de top te halen
maar deze VELO jeugd gaat er wel
komen. Tussen de regendruppels
door geeft de zon ons als bevestiging
nog maar eens een vette knipoog.
Bekijk alle foto’s op de VELO
website: http://bit.ly/8MHihz

Sergio: jij wordt toch scheidsrechter?
Russell: dan wordt jij
vast de eerste
scheidsrechter die
zichzelf omroept haha.
Dat kan toch wel?
Terug onderweg naar
beneden komen we een
aantal toeristen tegen,
voornamelijk Duitstalige. Wat plagerig zeg ik in mijn beste steenkool
Duits dat ze nog niet op de helft zijn.
Ze nemen mijn bewering in stilte
aan. Het valt niet mee om elkaar te
passeren in die krappe toren. Ik ben
niet volslank maar die Duitsers…
Eenmaal weer beneden staat de
teller al op 19. Langzaam begint ‘t
toch weer te regenen.
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Notariskantoor
Sebök

&

1e Sweelinckstraat 2
2517GC ‘s-Gravenhage
Telefoon: 070 - 310 59 99
notaris@seboknotaris.nl
www.seboknotaris.nl

Myke Halkema

Russell Muns

Speler VELO 2

Speelster VELO 2

Speler VELO 5

Geboortedatum: 1 juli 1992

Geboortedatum: 29 juli 1994

Geboortedatum: 24 januari 1994

School: Segbroek College Den Haag

School: Segbroek College Den Haag

School: Segbroek College Den Haag

Klas: 5 HAVO (eind-examen)

Klas: 4 VWO

Klas: 4 HAVO

Favoriete onderdeel: single

Favoriete onderdeel: mix

Favoriete onderdeel: dubbels

Ambitie: VELO 1

Ambitie: VELO 1

Ambitie: VELO 1

Plaats: Delft

Plaats: Den Haag

Plaats: Leidschendam

Sergio maakt erg veel vooruitgang.

Myke is iets minder ver dan de twee

Russell is nog iets jonger

Het is voor hem zorg dat hij zich blijft

heren. Zij zit momenteel even in een

dan Sergio maar hij ont-

doorontwikkelen. Hij is duidelijk het

dipje wat de single betreft. Ik ben

wikkelt zich momenteel razend snel.

verste van de drie. Ik zie voor hem

wel vast overtuigd dat zij daar weer

Omdat dit zijn eerste jaar bij VELO

een goede toekomst bij VELO. Ik denk

uitkomt. Haar mix is zonder meer

is speelt hij nu nog in het 5e team.

dat hij binnen 2 jaar in het eerste

goed, daar ben ik erg tevreden over. Ik

Ik heb hem al een paar keer in het

speelt, mits hij op Papendal blijft.

denk wel dat Myke iets meer tijd nodig

tweede team laten invallen en hij heeft

Zonder Papendal zal het een stuk

heeft om de echte top te halen dan de

me positief verrast. Als hij zich zo blijft

lastiger zijn om de top te halen maar

andere twee maar ik heb goede hoop

doorontwikkelen kan hij van grote

ik zie zijn badminton toekomst zeer

dat ze die top wel gaat halen.

waarde worden voor VELO 1.

Trainer Ciraar Slaats
over zijn jeugdspelers
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zonnig in.

• Nieuwbouw
• Renovatie
• Onderhoud
• Advies en ontwerp

Lalmahomed

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

Sergio Kepel

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

Abonneren op

BadmintonInfo

Wilt u graag regelmatig op de hoogte
worden gehouden van badmintonnieuws via
het enige badmintonblad van Nederland?

#

gaven me een drankje dat best wel
lekker smaakte. Ik dronk een beetje
te snel. Die gasten nog, hé niet te
snel joh… Ik weet alleen nog dat ik
’s morgens vroeg bij Dave Macaré
wakker werd…
Myke: uiteindelijk is dat het doel
ja. Robbie zei eens dat we naar een
andere eredivisieclub zouden moeten
gaan als we gevraagd werden en bij
VELO nog niet in het eerste konden
spelen maar ik blijf gewoon bij VELO
hoor.
“Ik hoop dat ik jullie ooit nog eens
mag omroepen als spelers van het
eerste”, reageer ik.

Ja, ik abonneer me graag op de BadmintonInfo

Dat kan!
De vier edities per jaar kunnen bij u op de mat liggen
voor een abonnementsprijs van € 15,95 per jaar.
Vul naaststaande bon in en stuur deze naar
BadmintonInfo, Postbus 140, 8080 AC Elburg, of fax
hem naar 0525 68 31 84. U kunt zich ook direct op
www.badmintoninfo.nl online opgeven.
De enige voorwaarde is dat u minimaal een jaar
abonnee wordt van de BadmintonInfo.
U abonneert zich tot wederopzegging. Dus u kunt elk
moment van het jaar opzeggen!

Naam: ......................................................................................
Adres: ......................................................................................
Postcode en woonplaats: .......................................................
Telefoon: .................................................................................
e-mailadres: ............................................................................
Bankrekeningnummer: ..........................................................
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SCVM

scvm

ARSRE

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
Leiding dinsdagochtend
Leiding 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)

