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Voorwoord van Koos
 
De NIEUWE Match Point is daar in 
eens. Na een periode van bijna 15 
jaar was onze zwart/gele nieuws-

krant aan vernieuwing 
toe. Een kleurenblad dat 
hand in hand met de 
internet site onze club 
presenteert. Een blad 
dat gelezen mag worden, 
dat je niet direct bij het 
oud-papier legt, maar 

waarvan je het leuk vindt dat gasten 
het zien liggen en het leuk vinden er 
in te lezen. Het zet de goede dingen 
van de oude Match Point voort, daar 
hoeven jullie niet over in te zitten. 
Maar foto’s en artikelen gaan veel 
beter tot hun recht komen. Kort om, 
een blad voor een club om trots op 
te wezen.

Tijdens ons Internationale Toernooi 
lagen er al een klein aantal nieuwe 
MP’s ter inzage,waarmee we het 
toernooi op onze manier wilden 
ondersteunen. De huidige officiële 
versie verschilt niet zo veel van deze 
demo-versie, maar bevat o.a. een 
nieuwe Biels, en een terugblik op het 
toernooi.

Colofon
Frequentie: elke 2 maanden
Oplage: 400
Redactie:  Angela, Reinier,  
 Ed, Koos, Jeroen  
 en Patricia
Advertenties: Gerard v Zundert    
 0174 294534

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

Dit seizoen komt er geen Westlandtoernooi voor seniorleden. Zoals al gemeld 
bestaat de toernooicommissie uit drie leden van verschillende Westlandse 
clubs, geruggensteund door de WBF (de Westlandse Badminton Federatie). 
De huidige driemans commissie heeft vanaf december getracht bij een van 
de Westlandse clubs/sporthallen een geschikt weekend voor het toernooi te 
vinden, maar dat is niet gelukt. 

Voor volgend seizoen wordt getracht de hal vóór de zomervakantie vast te 
leggen, zodat we weer beide toernooien kunnen organiseren, voor de jeugd 
opnieuw in november, voor de senioren mogelijk eind februari 2010. 

EVEn GEEn wEstlanDtoErnooI

De jeugdteams zijn uit de startblokken (of zeg je dat alleen voor atleten?). 
Of ze winnen, gelijk spelen of de punten aan de tegenstander laten, dat 
maakt niet hen niet uit, want ze schrijven er toch wel een verslag over. Op 
de VELO website vindt je die verslagen, soms met hun foto’s, maar altijd de 
moeite waard. Soms vind je hun verslagen ook in het VELO-Nieuws, want 
heel Wateringen mag het weten. Match Point hoopt natuurlijk op hoge klas-
seringen, misschien wel kampioenschappen. Voor alle teams, veel plezier en 
veel punten gewenst!

30/31 mei  Open VELO jeugdtoernooi
3 juni   20.00 uur: Onderling recreantentoernooitje
5 juni   18.00 uur: Barbecue vrijwilligers badminton
11-18 juli  VELO Badmintonkamp 2009 (bij Wijchen)

JEuGDVErslaGEn oP wEbsItE

aGEnDa



3

Vanaf februari is de woensdag-
avond vier maanden lang het 
strijdtoneel van vier recrean-
tenteams, die twee om twee de 
thuis- en uitwedstrijden wisse-
len. De ene week zijn het de al 
ervaren teams 1 en 2, de andere 
week de met veel debutanten 
spelende teams 3 en 4. Het is een 
mooi succes voor Aad de Kok, zelf 
al een aantal jaren spelend op 
de woensdag, en vanaf 2004 ook 
steevast deelnemend aan deze 
competities. 

Onder de vorige woensdagavond 
trainer Harry de Winter vormde zich een trouw groepje dat wel zin had in wat 
potjes tegen andere clubs uit de buurt. Aanvankelijk 2 teams, daarna één, en 
vorig jaar weer twee, met inbreng van enige dames van de donderdagmor-
gen. Daarbij is de rol van Aad de Kok inmiddels die van een ware competi-
tieleider, de teammappen zien er pikobello uit, communicatie is perfect, en 
dan heb je zo vier teams. 

De woensdagavond kent veel nieuwe leden, waarvan de echte beginners bij 
Karel Tokromo de eerste vaardigheden, en de eerste trucs leren. Het mooie 
is dat er meeteen een aantal nieuwkomers zich hebben opgegeven voor deze 
voorjaarscompetitie. Tegenstanders veelal uit het Westland, maar soms ook 
iets verder weg.  Op bijgaande foto team 3, bestaande uit Ariënne, Kim, José, 
Ed, Paskaran en Dirk, kort voor de thuiswedstrijd tegen de Quintus-recreant-
en. Na een leuke pot sleepte ze een knappe 3-3 uit de strijd.

rEcrEantEn: DE strIJD branDDE los

rEcEPtIE mEt sPElD én lIntJE
Om het  2e lustrum van het Dutch International te vieren was er op don-
derdagavond een receptie georganiseerd. Er waren op deze receptie een paar 
bijzonderheden die opvielen. Zo kreeg onze zuiderbuur Wouter Claes een 
VELO trainingspak uitgereikt, omdat hij de enige is die als speler alle edities 
van dit toernooi heeft meegemaakt. Niet duidelijk was of de Belg vrijdag zijn 
nieuwe pak gedragen heeft maar misschien is hij wel de nieuwe versterking 
van VELO 1. Het trainingspak heeft hij al… Ook kreeg Diana Dat uit handen 
van VELO voorzitter Gerard van Zundert de speld van Lid van Verdienste 
voor haar anderhalf jaar geleden veel te vroeg overleden vriend Richard van 
Loenen. Diana had het er zichtbaar moeilijk mee en tranen maakten haar 
ogen vochtig. Maar Richard heeft het verdiend, zo jammer dat hij het zelf 
nooit heeft mogen meemaken… Toen was het de beurt aan onze eigen voor-
zitter, Gerard van Zundert. Door al het gedraai van de wethouder van sport 
(komt ie nou wel of niet naar de receptie) had hij wel een vermoeden, maar 
als de burgervader van de gemeente Westland de woorden “het heeft Hare 
Majesteit behaagt” uitspreekt weet hij het zeker: Lid van de Orde van Oranje 
Nassau is een mooie titel voor een mooie man. Je hebt het verdiend Gerard! 
Jammer dat de burgemeester in zijn toespraak 2 verhalen door elkaar haalde 
en de voormalige bende van 4 naar voren riep. Het zorgde in ieder geval bij 
mij voor wat gêne, want ook al ben ik (red: EvM) al 10 jaar vrijwillig actief 
op het toernooi, met de organisatie heb ik me nooit bemoeid. Het zij onze 
burgemeester vergeven, hij is en blijft de juiste man op de juiste plek.

Er moest een aardverschuiving 
aan te pas komen, maar komende 
seizoen is het voor recreanten meer 
dan ooit de moeite waard mee te 
gaan doen aan de regiocompetitie.

In de afgelopen jaren waren de 
lagere regioklassen beetje bij beetje 
opgedoekt, eerst de 9de, een jaar 
later de 8ste, en later ook de 7de 
klasse. De laatste jaren was de 6de 
klasse het laagst, maar daarin waren 
de verschillen soms bizar groot. 
Beginnende teams kregen de ene na 
de andere 0-8 om de oren. 

Daar is nu een eind 
aangekomen. 
Hoezo dat? Even een ko-
rte uitleg. Er komen weer 
2 klassen bij, de 7de en 
de 8ste. In de huidige 4e, 
5de en 6de klasse werd 
de eindstand bepalend 
voor de nieuwe indeling, 
waarmee met name de nieuwe 5e, 
6de en 7de klas werden opgevuld. 
De 8ste klasse is er vooral voor 
nieuwe recreanten. 

KlassE 7 & 8
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Voor aan- en verkoop van uw woningVoor aan- en verkoop van uw woning

Jan Barendselaan 64
2685 BV Poeldijk

 0174 - 221940
http://www.van-zundert.nl

Daar was ie dan, de 10de editie 
van dit toernooi. De jubileumeditie 
was in alle opzichten geslaagd. Van 
donderdag kwalificatiedag met o.a. 
maar liefst 64 heren die streden 

om 8 plaatsen in het 
hoofdtoernooi van het 
mannenenkelspel, tot 
de apotheose van het 
toernooi, de thriller tus-
sen Dicky Palyama en 
Eric Pang, de re-match 
van afgelopen NK-finale. 
Op donderdagavond 
een mooie receptie met 

onze Westlandse burgervader als 
spreker, een glunderende voorzitter 
en een geheel onverwachte postume 
speld voor lid van verdienste. Ook 
dit toernooi heeft, net als ieder jaar, 
bij iedereen zijn eigen herinneringen 
achtergelaten. Hieronder volgt een 
willekeurig opgestelde sfeerimpressie 
van deze jubileum VDI. 

Een primeur voor het Victor Dutch 
Open: op baan 2 hangt gedurende 
het hele toernooi een camera van 
B-WIN, waarbij je de wedstrijd live 
kan volgen en op allerlei dingen kan 
gokken. Er komt zelfs een man-
netje mee het hele toernooi omdat 
men fraude vermoedt. Er zou bij een 
bepaalde wedstrijd veel ingezet zijn 
op de maker van het 5e punt en het 
moet gezegd, een shuttle die bij de 

return ongeveer 3 banen verderop op 
de grond komt is wel enigszins ver-
dacht te noemen Ik heb overigens in 
heel de hal niet één plek gezien waar 
ik kon inzetten op dit 5e punt…

“Tja, wij zijn de  

beroerdste niet…”

Dan zijn er altijd nog transport-
perikelen. Die zijn er overigens ieder 
jaar dus dat is niet nieuw. Ook dit 
jaar hadden we weer onze vertrou-
wde transportmanager die alles in 
goede banen heeft geleid, ondanks 
verkeerde afspraken, arrogante spe-
lers en diverse extra afzetlocaties. 
Bij de transportmanager is inmiddels 
ook het adres van de Deense inter-
national Jon Dahl Tomasson van Fe-
yenoord bekend: een van de coaches 
van Scott Evans. is goed bevriend 
met deze Deen en wilde dan ook 
naar Rotterdam gebracht worden. 
Tja, wij zijn de beroerdste niet…

De toernooiorganisatie gaat na het 
toernooi altijd uit eten om het toer-
nooi af te sluiten en het toernooi te 
evalueren. Meestal gebeurd dit met 
de hele organisatie maar deze jubi-
leumeditie was het blijkbaar toeges-

taan dat Gerard en Henk namens de 
toernooicommissie lekker zijn gaan 
wokken op woensdagavond. 
Heren, zullen we de volgende keer 
weer gezellig met z’n allen gaan 
eten? En nog meer eetnieuws maar 
dan van de zaterdagochtend. Dan 
staat er altijd iemand van de ver-
koop van VELO kleding. We kregen 
de klacht dat we op haar plek in de 
kantine stonden. Alsof we er voor de 
eerste keer staan… Ook werden er 
vraagtekens geplaatst bij de verkoop 
van de hapjes en de maaltijden. Of 
dat alles met VELO overlegd was? 
De verkoopster van de VELO-kleding 
had liever een bruine boterham met 
kaas… Nou, volgende keer neemt ze 
die maar lekker zelf mee, ja toch. 
VELO is en blijft een voetbalverenig-
ing en dat werd met deze conversa-
tie weer eens pijnlijk benadrukt.

De meeste spelers zaten weer in het 
Kijkduinpark, net als andere jaren. 
Daar ligt ook meteen de charme 
van ons eigen VELO-toernooi. Dutch 
International en Kijkduinpark worden 
door de buitenlandse spelers vaak 
in één adem genoemd, iets wat na 
10 jaar nog steeds uniek te noemen 
is. Veel spelers komen speciaal voor 
het park naar ons toernooi, een soort 
jaarlijks terugkerende feestweek. 
In sommige huisjes is dat ook wel 
te merken trouwens. Er wordt niet 
meer opgeruimd en een compleet 
bed in de woonkamer hoeft helemaal 

VoloP GEnIEtEn Van 10e VIctor 
DutcH IntErnatIonal
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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

niet teruggezet te worden… Maar de 
Japanners zijn ook dit jaar weer de 
sloddervossen van het jaar: heel het 
aanrecht stond vol met onafgewas-
sen servies en bestek terwijl ze er 
toch een hele week gezeten hebben. 
Echte horken dus. Over horken op de 
baan gesproken: Scott Evans. Deze 
man had genoeg aan één partij in de 
kwalificatie op donderdag om zich tot 
hork van het toernooi te kronen. Een 
rode kaart door onbeschoft gedrag, 
partij verliezen, geen hand voor de 
scheidsrechter, meteen weer naar 
huis willen. Scott Evans, gefeliciteerd 
maar van ons mag je gewoon thuis 
blijven hoor…

Sommige spelers trekken bewust of 
onbewust de aandacht. Hadden we 
jaren terug de Duitse Carola Bott, 
die met haar sexy outfit voor veel 
oh’s en ah’s in de VELO-hal zorgde, 
dit jaar was de Japanse Hataya die 
onbewust de aandacht op zich ves-
tigde. Iedere keer als zij ging ser-
veren slaakte ze een hoog gilletje 
dat niet zou misstaan bij de geluids-
effecten van een derderangs porno 
uit het verre oosten… Het zorgde op 

de tribune voor veel imitatiegilletjes 
en een hoop gegniffel.

Verder valt het op dat met name de 
Japanners en de Bulgaren, Russen 
en de Turken slecht Engels spreken. 
Het valt natuurlijk niet mee als je 
in een vreemd land bent en je moet 
zien te redden maar het helpt echt 
niet als je continue bij de transport-
balie in je eigen taal staat te brab-
belen als je iets voor elkaar probeert 
te krijgen…

Dan de finales: de enkelspelen 
vallen erg op. Bij de dames de 
Duitse Juliane Schenk, wereldrank-
ing 15 tegen de Bulgaarse Petya 
Nedelcheva, wereldranking 13. Door 
een overtuigende zege lukte het de 
Duitse Schenk eindelijk de titel in het 
enkelspel te veroveren, iets waar wij 
als organisatie best blij mee mogen 
zijn. Vroeger werd deze topper nog 
eens in vergelijking gebracht met 
mannen maar eigenlijk is ze een heel 
sympathieke Duitse topatlete. Bij 
deze beloven we haar dat ze volgend 
jaar op de “Wall of Fame” staat. Het 
had voor de Bulgaarse ook geen set 
langer moeten duren want de terug-
vlucht stond al om 17.00 uur ge-
pland. De Bulgaarse selectie vertrok 
dan ook direct na de prijsuitreiking 
naar Schiphol…

De herenenkel finale ging tussen 
Dicky Palyama en Eric Pang en stond 
als laatste gepland, een goede keuze 
naar later bleek. De een wilde perse 
winnen, de ander wilde perse niet 
verliezen. Het leverde de mooiste 
finale ooit gespeeld op het Victor 
Dutch International op. 

“de mooiste finale 

ooit gespeeld”

Palyama pakte uiteindelijk de zege 
na drie zinderde sets topbadminton. 
Het koste Eric uiteindelijk een door 
mij beloofd spandoek, maar met 
de op zaterdagavond 
verzonnen tekst hoeft 
hij daar niet helemaal 
rouwig om te zijn…

Tot zover een korte im-
pressie van het 10e Vic-
tor Dutch International. 
Volgend jaar gaan we 
op voor de 11e keer en 
met veel plezier kijken we terug naar 
deze editie. Ieder toernooi zou willen 
dat zij Palyama en Schenk als win-
naars op haar CV zou hebben staan! 
Tot volgend jaar!
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Afra heeft een kleine - Sjoerd Boon-
stra is koorbal geworden (woont in 
Leiden en zit in bestuur van studen-
tenvereniging) - Wouter en Joran 
wonen anti-kraak - Ginny ook - Velo-
hal ook anti-kraak?- Koetje 40 jaar 
(sommigen denken veeeeeel jonger) 
- Chantal v. L en Ronald gaan sa-
menwonen - Ed werkt 3 maanden op 
kantoor en is al 5 kilo aangekomen 
- DKC-er naar Velo: Bobbo - Ste-
ven van Santen en Suzanne Slaats 
debuteren in team 1 - Jeroen heeft 
sokken gewonnen - Koos wordt oud 
(volgens hemzelf, wij van de re-
dactie beschouwen hem nog steeds 
als een jonge god) - Berry’s auto is 
compleet op z’n kant gezet tijdens 
oud en nieuw - Mireille houdt van 
zwarte pistes. De hoogtestage heeft 
haar geen windeieren gelegd in de 
competitie - Youran (zoontje van 
Diana) is de nieuwe speaker van Velo 
1. Hij lult je de oren van je kop, en 
dat voor iemand van 5 jaar jong! - 
Team 10 op de schaats is geen goed 
idee, alhoewel de Duitse Rebecca wel 
een kei is in schaatsen - Koos pas 
zijn auto in de prak heeft gereden 
(de voorkant) - Angela’s computer 
is overleden en ligt begraven in de 
plantenbak - Angela (vdK) expose-
ert in de hofboerderij - het nieuwe 
recreantenteam 3 eindigde bovenaan 
- grote klasse - team 4 met zijn 
vele nieuwe leden behaalde minder 
punten - maar klasse als je al na een 
half jaar hieraan meedoet - teams 1 
(middenmoot) en team 2 (tweede) 
weerde zich beter dan ooit - Standen 
op www.rczbadminton.nl - donderd-
agochtendgroep zat in Schoonhoven 
- verslag en foto’s op de website - 
onze website is trouwens errrrg goed 
- er staat bijna dagelijks wel wat 
nieuws op - minder goed werken de 
internetstanden van de herenteams 
en van de jeugdteams - de software 
van de nbb werkt blijkbaar niet zo 
goed - maar in de volgende match 
point kennen we vast de kampioenen

DItJEs & DatJEs

www.lucasonderhoudsdiensten.nl

Zondagmiddag 19 april, finales van 
de Victor Dutch International. Tussen 
alle Duitse en Deense finalisten staat 
ineens het affiche Palyama-Pang. 
Uniek voor Nederland: nog nooit 
stonden er op een internationaal to-
ernooi 2 Nederlandse mannen in de 
finale van het enkelspel. Diegenen 
die erbij waren hebben iets unieks 
meegemaakt. Zelden vertoond in 
Nederland door de 2 grootste bad-
mintonspelers van dit moment. De 
een wilde perse winnen (Dicky), de 
ander wilde perse niet verliezen. 
De ene onmogelijke redding na de 

andere, Eric wel 3 keer 
uitgespeeld aan het net. 
Ik was één van de geluk-
kigen die erbij waren 
op die mooie zondag-
middag in Wateringen. 
Unieke beelden, die nog 
wel een tijdje op mijn 
netvlies blijven staan. 

Maar liever had ik dat heel Nederland 
getuige zou zijn geweest van deze 
uniek zeldzame badmintonfinale. 
Maar helaas hoort badminton tot de 
B-sporten van Nederland, dus staat 
de televisie niet te trappelen om 
een cameraploeg naar Wateringen 
te sturen. Nee, die moest stand-by 
staan voor een eventueel kampioen-
schap van AZ in Alkmaar. Dat terwijl 
AZ de dag ervoor al onnodig verloren 
had en het afhankelijk werd van 

een misstap van Ajax. En die mis-
stap kwam er. En hoe! Het leverde 
Nederland weer een sterk staaltje 
journalistiek prutswerk op. Joep 
Schreuder, toch al niet mijn favori-
ete verslaggever, liet zich voor het 
oog van sportminnend Nederland 
volledig negeren door de voltallige 
selectie van AZ, inclusief voorzitter 
Scheringa, die geheel begrijpelijk 
meer oog had voor de spelersvrou-
wen van AZ dan voor het amateuris-
tische gestuntel van Schreuder. Vijf 
minuten lang zijn we getuige van het 
onvermogen van Joep om een speler 
te vragen hoe die zich voelt op dat 
moment. De regie in Hilversum kon 
waarschijnlijk ook wel lachen om 
de talloze pogingen van Schreuder, 
want hij wordt geenszins uit zijn 
lijden geholpen. Het zal wel nooit de 
prijs winnen voor de beste televisie 
ooit gemaakt. De finale tussen Dicky 
en Eric zou ook nooit het mooiste 
televisiemoment aller tijden zijn 
geworden, maar dat ligt meer aan de 
manier van televisie maken dan aan 
de finale zelf. Live badminton is wel 
het allermooiste dat er is, zeker als 
er zulke toppers op de baan staan. 
En dit alles dan nog in Wateringen. 
Maar nu even eerlijk: zou het niet 
mooi zijn geweest deze topprestatie 
te delen met de rest van de wereld? 
Ik weet zeker van wel! Badminton en 
tv in Nederland, het blijft behelpen…

bIEls oVEr baDmInton & tElEVIsIE



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

• Nieuwbouw
•  Renovatie

• Onderhoud
• Advies en ontwerp

Telefoon 0174 - 290792 • Fax 0174 - 290513
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Een bussie vol met Polen!

1. Hans Rijdt
Vroeger begenadigd rietdekker, 
tegenwoordig werkloos. Er heten niet 
veel vrouwen Riet meer.

2. Peter Pool
Poolse neef van peter Pan, heeft uw 
Afrikaanse auto een beurt nodig? 
Niet te beroerd om uw exotische 
auto een doorsmeerbeurt te geven

1
2

3

4
5

6

7 8

3. Vladimir Smirnoff
Altijd ziek, behalve met kerst. Leeft 
deze man nou op de Noord of de 
Zuidpool?

4. Arless
Kou gevat in Polen, kapper daar 
achtergebleven.

5. Arnout Pool
Voor al uw flexipole verfklussen, 
heeft geen trap nodig.

6. Joyce Steentjes
Vroeger was Joyce steentjesgoed in 
Poolstokverspringen.

7. Poolse rockster
(Jeroen Zwaan)
Inhuren op eigen risico. Gespecia-
liseerd in de zwanendans. Pas op, 
gooit wel eens met gitaren.

8. Rob Polings
Tegenwoordig manager van Polenho-
tel. Vroeger polenpooier ;-)

Een bussie, een bussie, een bussie vol met Polen! Wat kunnen deze 
klusjesnamen voor u betekenen?



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

Alle VICTOR 
producten 

zijn verkrijgbaar 
bij Regeer-Sport.

Vraag onze 
aktuele 

katalogus aan!

Uw aanspreek persoon 
is Rene Kooke.

20%
kortingen 

voor 

VELO
leden

8
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Als je schoenen er niet uitzien...
... zie je er zelf ook niet uit!

Schoenmakerij en SleutelserviceSchoenmakerij en Sleutelservice

Herenstraat 72 - 2291 BJ Wateringen
Telefoon 0174 - 29 63 16

Herenstraat 72 - 2291 BJ Wateringen
Telefoon 0174 - 29 63 16

Alles op het gebied
van schoenenonderhoud!

Alles op het gebied
van schoenenonderhoud!

NederpelNederpel

Westland
Florada

BLOEMEN EN PLANTEN

Noordweg 46
2291 EG Wateringen

Tel 0174 - 293834

Noordweg 46
2291 EG Wateringen

Tel 0174 - 293834

Voor al
uw planten
en bloemen

Voor al
uw planten
en bloemen

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

V M V
Netwerk Notarissen

www.vmvnetwerknotarissen.nl

De nieuwe ranglijst van VELO’s teambesten

In lijn met de statistieken van vorig jaar zijn we ook dit jaar 
gedoken in de uitslagen van de afgelopen competities. Hoe? De 
website van Toernooi.nl bied de gegevens van al onze teams en 
van al onze spelers. Een middagje surfen, plakken en knippen 
leverde de lijstjes van alle 15 teams. Daarbij werden singles en 
dubbelpartijen op één hoop geveegd en telden invalbeurten in 
andere teams niet mee. Van ieder lijstje ging  de teambeste over 
naar de uiteindelijke lijst met teamtoppers. Wie zouden de toppers van vorig 
jaar (1. Reinier Moerland, 2. Wendy Slaats, 3. Ben Nijboer) opvolgen? 

VELO’s hoogste score werd dit jaar behaald door Marion Nederpel (team 12), 
die als enige boven de 90% eindigde. Net een score van 91.7% (22 uit 24 
partijen) wist Marion de topper uit team 1, Dennis van Daalen de Jel himself, 
achter zich te laten. Dennis won ook 22 partijen (in zijn reguliere competitie), 
maar deed dat in 26 partijen. Derde teamtopper werd dit jaar Bart Revier 
(team 7), die met 23 winstpartijen (uit 29) een score behaalde van 79,3%. 
Onderstaand het totale lijstje, met alle teambesten, allemaal toppers dus. 
Knap zijn de prestaties van de “jonkies” Myke en Sergio, maar ook “good-old” 
Natalie haalde menig punt binnen voor haar team. Hekkensluiter is Ben 
Nijboer, die vorig jaar nog derde werd, maar nu met zijn gepromoveerde 
team zware tegenstand ondervond. 

1. Marion Nederpel (Team 12)   91,7%  (22 - 2)
2. Dennis van Daalen de Jel (Team 1)  84,6%   (22 - 4)
3. Bart Revier (Team 7)    79,3%  (23 – 6)
4. Natalie Verhoef (Team 2)   78,6%   (22 – 6)
5. Mark Hulsbosch (Team 8)   76,9%  (10 – 3)
6. Mireille Kap (Team 9)   74,4%  (29 – 10)
7. Myke Halkema (Team 4)   71,0%    (22 – 9)
8. Sergio Kepel (Team 5)   65,5%   (19 – 10)
9. Jens-Peter Weiss (Heren 1)   65,0%  (13 – 7)
10. Eliza van ’t Riet (Team 3)   53,6%   (15 – 13)
11. Edward Wang (Heren 2)   50,0%  (16 – 16)
12. Melissa van Tusschenbroek (Team 6) 48,5%  (16 – 17)
13. Hong Djien Ong (Team 11)   48,3%  (14 – 15)
14. Hetty Olsthoorn (Team 13)   38,5%  (10 – 16)
15. Ben Nijboer (Team 10)   30,8%  (8 – 18)
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Drie jaar geleden was 
het, na een bloedstol-
lende partij tegen onze 
grote concurrent van 
weleer, Amersfoort, dat 
de kopman van VELO, 
na 8 jaar voor ons clup-
pie te hebben gespeeld, 

afscheid nam. Hij zorgde mede dat 
er 2 landstitels naar Wateringen gin-
gen, namelijk die van 1999-2000 en 
die van 2003-2004. Hij besloot het 
voor gezien te houden bij VELO en te 
gaan spelen bij Smashing in Wijchen. 
Maar zijn loopbaan heeft een andere 
wending aangenomen, want hij is nu 
niet meer actief als badmintonner en 
woont ook niet meer in Nederland. 
Wat hij wel doet en waar hij vertoeft, 
vertelt hij ons zelf. 

Waar woon je nu en wat doe je?
Sinds de zomer van 2007 ben ik 
Bondscoach van Noorwegen en woon 
ik in Oslo. Omdat er een aantal jaren 
niets is ontwikkeld aan TOP sport 
cultuur en organisatie moet er heel 
veel veranderd worden. Dat betekent 
dat ik gemiddeld 14 uur per dag 7 
dagen per week werk, dus ik verveel 
me geen moment. Vooral de eerste 
15 maanden waren extreem.

Hoe ziet de toekomst eruit? 
Ik heb de balans opgemaakt na 
bijna 2 jaar in Noorwegen wonen en 
werken. Het is prachtig, het heeft me 
enorm verrijkt. Ik heb aan de totale 
organisatie gewerkt. Als Technisch 
Directeur, Bondscoach Senioren en 
Junioren, Manager Senioren en Jun-
ioren, leraar op een TOP sport school 
en sparring partner. Dus zowel op als 
naast de baan heb ik mezelf enorm 
kunnen ontwikkelen. Maar mijn 

vriendin en ik hebben besloten ons 
hart te volgen en terug te gaan naar 
Nederland. We hebben allebei een 
sterke wens om de komende jaren 
in ons vaderland te wonen. Hoe de 
toekomst er uit gaat zien dat zal 
de komende weken duidelijk gaan 
worden. We zijn al in volle gang met 
de voorbereidingen.

Herinner je je het interview met 
Steunpoint in 2003 nog? 
Ja, dat was in de VELO kantine met 2 
zenuwachtige meiden. Hahaha. Altijd 
leuk om een informeel interview te 
doen.

Wat is het grootste verschil tus-
sen Smashing en VELO?
VELO ligt in het Westen en Smashing 
in het Oosten. Hihi. Wel een beetje 
beter opletten bij aardrijkskunde, 
hoor. Ik ben al weer 2 jaar weg bij 
Smashing dus ik weet niet hoe het er 
nu is.

Mis je VELO een beetje? 
Ja, ik beschouw VELO als de club 
waar ik bij hoor. Ik heb daar 8 
geweldige jaren beleefd. En ik ben 
de club en Gerard van Zundert eeu-
wig dankbaar voor de ondersteuning 
die ze mij hebben gegeven zodat 
ik TOP sport kon bedrijven. Geluk-
kig heb ik dat kunnen terug betalen 
om mee te helpen aan 2 prachtige 
kampioenstitels. Daarnaast heeft Rob 
Konings altijd voor me klaar staan 
en dat vind ik geweldig. Iemand met 
zoveel hart en passie voor de club, 
daar moet zuinig mee omgesprongen 
worden en dat mag nooit vergeten 
worden. Op zulke mensen drijft de 
club. Zonder iemand te kort te doen!

Waarin verschillen het Neder-
landse en Noors badminton?
Nederland is een A-land en telt 
Europees en mondiaal aardig mee, 
Noorwegen hangt (nog) in de onder-
ste regionen van het Europese bad-
minton. Maar zoals eerder gezegd, 
de structuur staat nu en ik hoop dat 
ze de lijn doortrekken die we in-
gezet hebben. Dan is het slechts een 
kwestie van tijd voordat Noorwegen 
weer toppers gaat voortbrengen. 
Daarnaast zijn de Noren heel diplo-
matiek. Overleggen en vergaderen is 
uitermate belangrijk en beslissingen 
maken vinden ze eng. Als je zaken 
wilt veranderen dan zul je af en toe, 
zeker in mijn functie impopulaire 
beslissingen moeten nemen. Dat was 
in eerste instantie even wennen voor 
ze, maar nu zien ze wat het oplevert 
en zijn ze overtuigd.

Hoe gaat het met je vriendin?
Met Marloes gaat het nu heel goed. 
Ze kan niet wachten totdat we terug 
zijn “geëmigreerd” naar NL. Ze 
heeft het best wel zwaar gehad hier 
in Oslo. Erg eenzaam en gelukkig 
had ze na een periode van intensief 
zoeken een hondenbaantje gevonden 
in een hotel. Daarna had ze wat om 
handen en kwam er wat extra geld 
binnen, want Oslo is extreem duur.

In ons vorige interview vertelde 
je dat je zo’n 2 x per maand over 
je nek gaat. Nog steeds? 
MMm, hoe een mens kan veranderen 
in 5 jaar, ongelofelijk. Ik neem aan 
dat dat van het bier kwam, nou zoals 
gezegd Oslo is extreem duur en een 
groot pilsje kost dan ook 8 euro. Dus 
ik kan me niet herinneren wanneer ik 
de laatste 2 jaar meer dan 2 pilsjes 

Hoe is het nu met ...
Gerben bruijstens?!
Is het een vogel? Nee!
Is het een vliegtuig? Nee!
Wie is het dan?
Super Gerben.
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op had. Daarnaast gewoonweg geen 
tijd om even lekker te gaan stappen.

Stook je daar je eigen alcohol? 
Nee, ik stook alleen de open haard. 
Dat heb ik altijd gewild en ik kan er 
enorm van genieten als ik het vuur 
aanmaak en dan op het berenvelletje 
voor de haard zit, met buiten een 
halve meter sneeuw.

En de sex? Nog het liefst zoveel 
mogelijk? 
Sjezus das waar ook. Bedankt dat je 
me er aan herinnert. Is weer even 
geleden. Ook daar heb ik bijna geen 
tijd voor, ik werk vaak tot een uurtje 
of twee ‘s nachts op de computer en 
dan slaapt mijn moesje al. 

De Kolenkit mist je enorm, ze  
draaien verlies sinds je vertrek! 
Aaahh.. het water loopt me in de 
mond. Wat een pracht tent. Voelt als 
mijn stamkroeg. Heerlijke kersen-
shakes met heerlijke friet met delle-
kes. Ik was daar iedere donderdag 
avond te vinden na de training. Dan 
bleef ik daar hangen tot sluitingstijd 
samen met Sigrid. Daarna bleven we 
nog een paar uurtjes buiten voor de 
deur hangen om gezellig te kletsen. 
Dat was echt gezellig en dat mis ik 
enorm. Ik stapte dan geregeld om 1 
uur ‘s nachts in de auto om nog even 
vrolijk terug te rijden naar Arnhem 
of Nuenen. Ach ja, mijn motto was 
toen ook al “slapen kan altijd nog”. 

Is je favoriete speelgoed nog 
steeds de Nintendo?
Ik ben van de ouderwetse stempel 
en hou van nostalgie. Dus als ik de 
kans heb dan speel ik het liefst op de 
Nintendo 64 bit. Lekker Mario karten. 
Wel om geld hè. Mijn zwager en ik 
hadden een heel eigen punten- en 
betaalsysteem ontworpen. Dat was 
echt prachtig. Ook dat speelden we 
tot diep in de nacht of zelfs tot de 
zon al weer op kwam. Hihi, en dan 
maar zachtjes vloeken op zolder 
zodat Moesje niet wakker werd. Hihi, 
pracht tijd, ook dat mis ik wel. Voor 
mij geen Nintendo Wii of hoe dat ook 
mag heten. Veel te moeilijk allemaal.

Zit een strakke boxershort nog 
steeds het lekkerst?
Dat ligt er aan wanneer. Maar over 
het algemeen wel. Strak is altijd het 
mooist, dat geldt toch voor alles?

En al over je vliegangst heen? 
Tsja, daar vraag je me wat. Dat 
vraag ik me ook ieder keer weer 

af. In mijn functie als Bondscoach 
reis je nog meer dan toen ik speler 
was. Ook binnen Noorwegen moet 
ik regelmatig met het vliegtuig. Mijn 
gevoel fluctueert nogal. Maar ik ben 
altijd enorm opgelucht als ik weer 
geland ben, zodat ik me alweer druk 
kan maken voor de terugvlucht, hi-
hihi. Nee, ik kan de angst een plaats 
geven en kan er iets realistischer 
mee overweg, maar ik sta er niet om 
te springen. Ik zou er enorm veel 
voor over hebben om van dat kl*te 
gevoel af te komen.

Je hebt al 2 keer in ‘’Blik op de 
Weg’’ gezeten. Ben je al in de 
Noorse variant geweest?
Haha, ja, tsjongejonge zeg, wat heb 
ik jullie veel verteld toen en wat 
hebben jullie dat goed onthouden. 
In Noorwegen mag je bijna nergens 
harder dan 80 km/uur. Dus dat is 
190 km langzamer dan toen ik ben 
gepakt met Blik op de Weg voor de 
eerste keer. De boetes zijn hier ook 
enorm hoog dus ik ben een voor-
beeldige rijder. Daarnaast ben ik 2,5 
jaar geleden om mijn as gegaan op 

de A2 bij Utrecht met 140 km/uur, 
doordat een vrachtwagen mij even 
leuk aantikte met invoegen en mij 
niet had gezien. Die schrik zit er nog 
steeds redelijk in. Maar goed, ik rijd 
nu een busje van de bond en daar is 
geen snelheid mee te maken, al zou 
ik dat willen. En de natuur is hier zo 
mooi dat ik liever wat zachter rijd en 
geniet van al het moois om me heen.

Je mag ons ook nog iets vragen! 
Zou je mij niet iets kunnen opsturen 
van de Kotenkit? Staat de lang 
verwachte ‘nieuwe’ hal van VELO al? 
Wanneer word VELO weer landskam-
pioen? Werkt die chagrijnige man 
nog achter de bar in de kantine? 
Wanneer is het volgende interview?

Helaas kan ik niet naar 
de Dutch International 
komen bij VELO. Ik zit 
dan op het EJK in Milaan. 
Ik vind het erg jammer 
dat ik er weer niet bij 
kan zijn. Groeten en het 
allerbeste voor alle VELO 
leden en tot snel.
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Maandagavond in de Scrumpy in 
Wateringen afgesproken met Den-
nis, Rikkert en Rob voor een evalu-
atie van de play-offs met een biertje 
erbij. Mijn copiloot Reinier was al 
iets eerder in de kroeg, maar be-
dacht een onmogelijke plek zodat ik 
ten onrechte dacht als eerste in de 
kroeg te zijn, een unicum! Meestal 
calculeren mensen bij mij het “kwar-
tiertje van Ed” erbij in als ze met mij 
afspreken. Al gauw komen Rikkert en 
Dennis binnen. “Je hebt het toch wel 
voorbereid hè, geen onzinnige vra-
gen zoals laatst. Toen suggereerde 
een journalist dat ik internationaal 
speelde… Was een misser van jewel-
ste, het enige internationale toernooi 
dat ik speel is Luxemburg”, aldus 
Dennis. Maar wat wil je, Dennis heeft 
een vriendin die regelmatig inter-
views doet en een beetje voorberei-
ding kan geen kwaad. Helaas, ik doe 
alles op de bonnefooi, ken gelukkig 
wat meer de ins en outs van VELO 
dus dat scheelt. Na een kwartiertje 
wandelt Rob binnen, ons gesprek kan 
beginnen. Maar eerst 5 bier, hoewel 
onze gesprekspartners eerst een kof-
fie prefereren…

Hoe staat het er komend seizoen 
voor qua nieuwe spelers voor? 
Rob: Er is nog niets concreet, we 
kijken eerst wat er financieel moge-
lijk is voordat we gaan praten. In 
principe willen we wel verder met 
de spelers die er nu spelen maar 
een versterking sluiten we niet uit. 
Rikkert vult aan: dat VELO als 
team goed gepresteerd heeft. Hij 
roemt vooral de rol van Ginny. Zij 
heeft het goed gedaan dit seizoen, 
ondanks een lichte vorm van Pfeiffer. 
Daar heeft ze eigenlijk gewoon door-
heen gespeeld. Normaal gesproken 
speelt ze alleen maar in de dubbels 
maar dit seizoen heeft ze het bij-
zonder goed gedaan in de single, 
dat was altijd een zo goed als zeker 
punt. Volgend seizoen willen we toch 
kijken of ze alleen als verrassingsele-
ment een keer een single kan spelen 
maar vooral dubbels.
Rikkert: Ook Lisa heeft zich heel 
goed ontwikkeld. Het was toch even 
afwachten hoe ze het dit seizoen op 
zou pakken nadat ze vorig seizoen 
op kamers in Rotterdam is gaan wo-
nen voor haar studie.

Gestrand in de halve finale van 
de play-offs. Dat moet 
een flinke teleurstel-
ling zijn?
Dennis: Dat was het 
zeker. We gingen vol 
vertrouwen naar het 
N.K. toe (begin februari, 
red.) maar dat toernooi 
liep voor mij persoonlijk uit op een 
teleurstelling. 
Rikkert vult aan: voor mij ook. Je 
leeft helemaal toe naar dat toernooi 
en dan loopt het voor geen meter. 
Dat is klote. Feitelijk lag daar de ba-
sis voor de slechte play-offs. Wij van 
VELO gingen daar vol vertrouwen 
naar toe maar dat vertrouwen heeft 
in Almere toch een knauw gekregen. 
De spelers van van Zijderveld heb-
ben het daar een stuk beter gedaan. 

Het verlies in de wedstrijd tegen 
Amersfoort, lag daar niet een 
keerpunt? Feitelijk waren jullie 
tot die wedstrijd ongeslagen.
Rikkert: Die wedstrijd heeft ons er 
juist van doordrongen dat we ook 
konden verliezen en was voor ons 
een bevestiging dat Amersfoort een 

GEmIstE Kans! 
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sterke tegenstander was die we het 
liefste wilde ontlopen in de play-offs. 
Een gewaarschuwd VELO’er telt im-
mers voor twee. Rob geeft aan dat 
wel duidelijk was dat Amersfoort 
een gevaarlijk team had. Wij wilden 
koste wat kost niet tegen hen spelen 
in de halve finale. Vandaar ook onze 
opstelling in de laatste wedstrijd 
tegen van Zijderveld, waarin met 2-6 
werd verloren. Het gaf ons de gele-
genheid om zelf te bepalen wie onze 
tegenstander zou zijn.
Rikkert: Achteraf kun je je altijd 
afvragen of je er goed aan doet om 
een aantal spelers rust te gunnen. 
Zelf speelde ik die week in het vier-
de, dat was voor ons als vereniging 

ook belangrijk.

En dan de halve finale! 
Wat een ambiance hè?
Dennis: Zeker te weten, 
geweldig. Bij ons thuis 
was het een gekkenhuis 
en in Amstelveen was 
het ook mooi. Iedereen 

die voor zijn club tekeer ging, dat 
maak je maar weinig mee.

Was de ambiance nog van inv-
loed op jullie prestaties?
Rikkert: Mij helpt het altijd wel hoor, 
ik ga altijd beter van spelen. Van 
mij mag ieder wedstrijd zo gaan. 
We hadden alleen nooit verwacht 
in Amstelveen te gaan verliezen. In 
de competitie hadden we met 3-5 
gewonnen en zelfs met 1-5 voor 
gestaan. Misschien een kleine over-
winning, misschien 4-4 en het dan in 
Wateringen afmaken.
Rob: Georgie speelde gewoon 
heel erg goed. Hadden wij niet op 
gerekend. Normaal denk je, dat kan 
ze niet 2 keer achter elkaar maar ze 
speelde op de toppen van haar kun-
nen en dat was genoeg om van ons 
te winnen.

En dan thuis spelen, hadden jul-
lie nog geloof in een finaleplaats?
Rikkert: Jazeker, al weet je dat 
het lastig wordt. Je moet heel erg 
gefocust zijn, je mag eigenlijk niet 
verslappen. Wat dat betreft heb-
ben wij in de dubbel gedaan wat we 
moesten den: winnen in 2 sets. Het 
was jammer dat de damesdubbel 
weer verloren werd maar we had-
den al een punt teruggepakt op de 

wedstrijd van vrijdag.
Rob: We kregen ook een geweldige 
boost toen Edwin de eerste set naar 
zich toe trok, zeker omdat hij zo’n 
eind achter stond. Negen punten op 
rij tegen Lester is niet niks. Jam-
mer dat hij de wedstrijd niet won, 
het had ons een hoop vertrouwen 
gegeven.

“9 punten op rij tegen 

Lester is niet niks”

Rikkert: Hij pakte wel een set, dat 
was goed voor het setgemiddelde. 
Het was rekenen, misschien hebben 
we wel iets teveel gerekend in plaats 
van op de wedstrijd te focussen…

In dat verband is het dan ook 
jammer dat Dennis de eerste set 
van zijn single verliest.
Dennis: Zeker, dat kwam hard aan 
bij mij. Je zag aan alles dat Dave 
(Khodabux, red.) voor die ene set 
ging. Daar baalde ik stevig van, 
zeker omdat ik normaal wel van deze 
gast in 2en moet winnen.

4-2 voor na de dubbels en de 
singles, ik neem aan dat jullie er 
nog steeds in geloofden?
Rikkert: Natuurlijk wel, Ciraar had 
gegokt op 1 mix, die van mij met 
Ginny. De andere mix zouden we 
in principe niet winnen. Dan weet 
je dat je alles moet geven. De 
eerste set ging goed, die wonnen 
we overtuigend. In de tweede set 
ga je dan toch teveel rekenen in je 
hoofd. Achteraf heb ik het nog eens 
nagerekend, we hadden die set met 
21-8 moeten winnen. Toen ze teveel 
punten gingen maken maalde het 
door mijn hoofd maar dan ben je 
feitelijk al verloren. Balen die tweede 
set…

En na die verloren tweede set 
kwam ook nog de fanfare bin-
nen…
Rob: Tja, ik had met ze afgesproken 
dat ze langs zouden komen, eerst 
bij het begin van de wedstrijd maar 
dat gingen ze niet halen. Je probeert 
het dan zo uit te kienen dat ze op 
een goed moment binnenkomen. Nu 
stonden ze voor de deur, dan kan je 

niet meer terug… Erik Ligtvoet (de 
referee die dag, red.) vond dat ze 
moesten stoppen maar dat was niet 
mogelijk. Na 1 rondje hal gingen ze 
weer naar buiten… Dan neemt Den-
nis het woord en vraagt aan Reinier 
en mij hoe wij de play-offs beleefd 
hebben als supporters.
Ed: Enorm frustrerend om te merken 
dat wij als supporters in Amstelveen 
de onderliggende partij waren. 
Moeten we volgend seizoen echt iets 
aan gaan doen. We konden ze niet 
eens overstemmen… Ja, toen we met 
z’n 8en “Jostiband” gingen scanderen 
kregen we ze even stil…In de bus 
terug naar huis had ik het er al over 
gehad om iets met de jeugd te gaan 
doen in die richting.
Dan grijpt Rikkert in: “kunnen we 
stoppen met dit k*t-onderwerp, ben 
er nu wel even klaar mee!” Dennis 
en Rob knikken instemmend, we 
stoppen ermee. “Ciraar heeft heel 
hard tegen de muur geschopt en 
heeft 2 nachten niet kunnen slapen”, 
voegt Rikkert nog lachend toe.
Gelukkig blijft Ciraar ook volgend 
seizoen ook onze trainer en coach. 
Rob knikt en geeft aan dat de rol van 
Edward ook steeds verder gegroeid 
is. De mannen knikken instemmend.
Rikkert: Ook Edward werd steeds 
enthousiaster, hij ging zelfs op eigen 
houtje mee naar uitwedstrijden! Die 
willen we er volgend jaar weer bij.

“Bij ons thuis was het 

een gekkenhuis”

Het is tijd voor een paar nieuwe 
biertjes. We heffen het glas op het 
kampioenschap van 2010. Rob rea-
geert lachend, “ho ho, Albersen niet 
meteen kampioen hoor!” Ed reageert 
dat wat beginnergeluk best mag…
Rikkert: Die Edward is eigenlijk veel 
kritischer dan Ciraar. Grappig, had ik 
niet verwacht…
Dennis: Ja op andere momenten 
bagatelliseert hij weer enorm. Staan 
we tegen Duinwijck met 17-15 voor, 
sla ik een kloteshuttle, hoor ik later 
van Edward dat het kwam omdat 
mijn bespanning brak op dat mo-
ment. Haha, grappig om van hem te 
horen maar hij had daar geen gelijk.
En sfeer is erg belangrijk voor 
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jullie? De muziek bijvoorbeeld.
Rikkert: Nou zeker, toen we bij 
Amersfoort speelden hebben we ons 
even lekker uit kunnen leven op hun 
muziekinstallatie, Rage Against The 
Machine in de cd-speler gedaan, 
lachen man, kan alleen maar bij ons 
hè. Kan ik heel erg van genieten. Oh 
ja, schrijf maar op dat wij de beste 
speaker van de eredivisie hebben!
Dennis: Ja man, je doet het on-
wijs goed. Beter dan bij de meeste 
verenigingen waar alleen maar de 
namen opgedreund worden… Wat 
moeten wij doen om te zorgen dat je 
volgend seizoen ook nog speakert??
Ed: Nou, euh, spandoekje voor mij! 
Dennis: Goed man, dat kan 
geregeld worden, wat moet erop?! 
(Dennis kijkt hier heel serieus bij…)
Rob: Als je echt stopt moet je wel 
zelf een opvolger regelen, heb ik ook 
gedaan namelijk… Het blijft even stil, 
vervolgens valt een naam waar Rob, 
Dennis en Rikkert zich wel in kunnen 
vinden. Het liefst willen we dat jij 
het blijft doen maar als het dan toch 
iemand anders moet worden… Een 
beter compliment is niet mogelijk en 
ik zal er nog eens over nadenken…

Het is en blijft vrijwilligerswerk.
Rob: Maar vrijwillig is natuurlijk niet 
vrijblijvend. Je doet iets voor de club 
en als je een keer geen zin hebt dan 
kun je niet zeggen “nu even niet”.
Rikkert: Reinier, hoe regel jij de 
opbouwers eigenlijk?
Reinier: Ik mail ze, maar er komt 
bijna nooit reactie. 
Rikkert: Inderdaad, niet dé manier. 
Kijk, een net opzetten wil ik ook wel 

maar als dat een half uur voor de 
wedstrijd nog moet gebeuren gaat er 
iets mis. 

“Vrijwillig is natuur- 

lijk niet vrijblijvend!”

Dennis: wie zijn dat dan?
Reinier noemt een paar namen. 
Meestal komen de mensen wel maar 
het zou beter zijn als er een vaste 
groep is. “Als je iedereen een vaste 
taak geeft dan is alles bijna klaar als 
ze hun taak gedaan hebben” zegt 
Rikkert. “Bij ons Internationale toer-
nooi is het ook ieder jaar bingo, die 
opbouwers worden er voor betaald 
en weten niet eens wat ze moeten 
doen haha” aldus Rikkert.
Ed: Nieuwe mensen met nieuwe 
ideeën kunnen ook een nieuwe aan-
pak hebben.
Rikkert: Onze nieuwe teammana-
ger heeft ook zo’n nieuwe aanpak: 
gestructureerde teambesprekingen, 
maar dat vind ik he-le-maal niets. 
Hij kijkt een beetje vies, maakt een 
wegwerpgebaar en kijkt ons lachend 
aan. Tijd voor een nieuw biertje!

Rob stopt als teammanager, mis-
schien is het een mooi plan om 
voor hem de beker te pakken?
Rikkert pakt zijn glas van tafel en 
zegt dat ie de beker zo kan krijgen. 
Dan serieus: dat is lastig om te 
doen. Er zijn een aantal gelijkwaar-
dige teams met goede spelers en je 
speelt niet om 8 gewonnen partijen. 

Er volgt een opsomming van moge-
lijke tegenstanders en resultaten. Bij 
Duinwijck neemt Reinier ineens se-
rieus het woord: “Karina heb ik heel 
hoog zitten”. Hij kijkt zelfverzekerd 
zijn gesprekspartners aan, terwijl 
Dennis en Rikkert hem enigszins 
glimlachend aankijken.
Rikkert: mmm, nergens voor nodig 
Reinier… Hij geeft een dikke knipoog 
naar Reinier, hij begrijpt het. Rikkert 
heeft trouwens nog een nieuwtje. 
Onze nieuwe manager gaat in 2012 
trouwen. Doelend op het jaartal 
vraagt Reinier “hoezo??” “Omdat 
Edith ja heeft gezegd” antwoord 
Rikkert plagerig.

Als afsluiter een laat-
ste vraag. Wie zien 
jullie als mogelijke 
versterking naar VELO 
komen voor volgend 
seizoen?
Rob: Mia! Maar dat gaat 
toch niet meer gebeuren. 
Dan ga ik voor Judith 
(Meulendijks, red.), zij is een echte 
teamspeler. Maar denk niet dat ze 
het doet.
Rikkert: Gerben was ook zo’n team-
speler, Tijs zou ik ook nog wel eens 
terug willen zien bij VELO. Maar als 
ik mocht kiezen koos ik voor Judith 
en als heer Dave (Khodabux, red.), 
hij kan voor een verrassing zorgen 
en is een vechter. Kunnen wij er wel 
bij hebben. Ik zie trouwens Eric Pang 
ook wel zitten, maar heel erg realis-
tisch zal dat niet zijn…
Reinier: inderdaad, Judith!
Rob: oh, ik dacht dat je voor Karina 
zou gaan. Lachend nemen we een 
slok van ons biertje…
Dennis: ik denk dat Jelle Maas wel 
een goede zou zijn.
Rikkert: en Jacco Arends dan?
Dennis: ik zie meer in Jelle Maas.
Ik zwijg maar, heb wel wat namen in 
mijn hoofd maar ik zie het wel.

Als allerlaatste, wie wordt de 
nieuwe kampioen?
Rikkert: waarschijnlijk Duinwijck, al 
gun ik het van Zijderveld ook wel.
Ed: ik ga waarschijnlijk wel even 
kijken in Haarlem, jullie?
Rikkert: ik niet, ben nog steeds ziek 
van het feit dat wij er niet staan.
Rob: als ik nou echt niets beters te 
doen heb, dan ook niet haha.
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