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deze strips?

Jeugdtoernooi en 
meer jeugd nieuws.

Hoe is het nu met...
Rachel van Cutsen?
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Voorwoord van Koos
 
Een heus zomernummer. De rackets 
liggen in de kast, tenminste voor de 
meesten van ons, maar het begint 

al wel te kriebelen. Over 
een paar weken mogen 
we pas weer de hal in 
(zie het overzicht op 
blz. 11), om daar tien 
maanden lekker aan de 
slag te zijn. Nu is het 
nog volop zomer, genie-

ten van de Wateringse Wielerdag en 
Waterpop, een stukje fietsen in de 
buurt of relaxed op de camping dan 
wel je achtertuin, met alle tijd om de 
Match Point eens van voor tot achter 
te lezen. Want ook de 2de nieuwe MP 
mag er wezen. Een lekker interview 
met Rachel van Cutsen (die in juni in 
het finaleweekend van het Europese 
toernooicircuit knap eerste werd) en 
terugblikken op veel activiteiten, op 
en buiten de baan. Het is jammer dat 
we geen 32 bladzijdes mogen vullen, 
maar actueel nieuws en overzichten, 
zoals de nieuwe teams en indeling 
van de nieuwe jeugdgroepen vind 
je op onze website (www.velo-
badminton.nl) die je natuurlijk, net 
als Match Point zelf, bij je favorieten 
heb staan. Geniet van de zon en veel 
leesplezier.

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

Op zaterdag 6 en zondag 7 juni werd in het hofpark in Wateringen gedurende 
24 uur gewandeld. Niet zo af en toe, maar continue. Ten behoeve van de 
KWF, dat onderzoek naar kanker financieel ondersteunt, wordt in Neder-
land de Loop voor Hoop georganiseerd. Dit jaar voor het eerst in Waterin-
gen. Als bedrijf op (vrienden)groep kon je een team inschrijven, waarvan er 
gedurende die 24 uur altijd iemand moet lopen, een estafette zonder wed-
strijdelement, maar met een betekenis voor iedere betrokkene. Vanuit onze 
donderdagochtendgroep had een team zich aangemeld, en zo stonden za-
terdagmiddag om 2 uur ‘s middags klaar voor de start. De dappere loopsters 
waren Helma Berendse, Anja Knipping, Dorette Veenman, Esther Koekoek, 
José Jongerius, Franciska Botter, Everien Hamelink, Lidy de Kok, Ada Beu-
kers, Ada Verbeek, Sigin Vis en Henny Ruiter, plus twee niet-badmintonleden: 
Trudy en Corinne. Natuurlijk kregen ze steun van familieleden, die soms 
een uurtje of zo meeliepen. Ook in andere ploegen zagen we overigens nog 
actieve (zoals Tiny) en niet meer actieve (zoals Rink en Corry van Rossum) 
badmintonleden. De weergoden waren gunstig gezind, het bleef droog, en 
vooral ’s nachts was het sfeervol met heel veel kaarsen. De donderdagploeg 
bleef natuurlijk het klokje rond lopen, om na het horen van de opbrengst 
huiswaarts te keren, om de voeten rust te geven...

DonDeRDAggRoep loopT en HoopT

Team 1 speelde op vrijdag 24 april de laatste wedstrijd tegen Maassluis. Dit 
was een uitgestelde wedstrijd, want op 20 februari waren er door vakanties 
te weinig mensen van ons team die konden spelen. Helaas konden Joey en 
Jan er deze keer niet bij zijn. We speelden deze wedstrijd met Sandra, Lidy, 
Aad, Wilbert en Anita. Er was ook een fotograaf mee, de man van Anita, die 
hele mooie actiefoto’s heeft gemaakt. We hebben de hele competitie leuke 
wedstrijden gespeeld. We wonnen af en toe een wedstrijd, soms speelden we 
gelijk en verloren ook een paar wedstrijden. Er zaten echt hele spannende 
sets tussen. De eerste wedstrijd die avond tegen Maassluis was de dames-
dubbel. Hier waren de dames van Maassluis te sterk voor ons en Sandra en 
Anita verloren die wedstrijd met 2-0. De herendubbel konden Aad en Wilbert 
helaas ook niet winnen. Zelfde uitslag. De gemengd dubbel wedstrijden 
waren ook niet makkelijk. Gelukkig konden Wilbert en Anita nog één wed-
strijd winnen waardoor de eindstand op 5-1 kwam. Na afloop nog met z’n 
allen wat gedronken in het café dat bij de sporthal hoort. Er kwam ook nog 
een groot bord met patat en kipkluifjes op tafel waar we heerlijk van gegeten 
hebben. Voor we het wisten was het al laat en gingen rond 00.30 uur op huis 
aan. We kunnen terug kijken op een gezellige en sportieve competitie.

lAATsTe WeDsTRiJD ReCReAnTen
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Half september  Begin bonds- en regiocompetities
21 september  Algemene Ledenvergadering op VELO
14 en 15 november Westlandse Jeugdkampioenschappen
6 en 7 februari  Westlandse Seniorenkampioenschappen

AgenDA

In de afgelopen maanden is de 
NBB druk bezig geweest met de 
voorbereiding van de competities, 
waarbij de meeste aandacht uitging 
naar de teams 1, 2 en 3 die komend 
seizoen in een poule van 10 (i.p.v. 
8) komen en dus meer wedstrijden 
gaan spelen. Op regionaal niveau 
was men volop bezig met indelingen 
van de verschillende klasses. Voor 
VELO Badminton pakte dat goed 
uit. Team 8 en 9 stonden allebei zo 
hoog op de reserve-promotielijst, dat 
ze alsnog gepromoveerd zijn. Dat 
betekent dat team 8, met Reinier, 
Erwin, Ilse en Tessa komend seizoen 
Hoofdklasse gaan spelen (net als 
team 7). Dat betekent ook dat team 
9 (met Sjoerd, Jeroen, Joren, Patri-
cia en Mireille) in de 2de klasse gaat 
uitkomen. 

Daarnaast behaalde Aico van Gent 
als onze competitieleider een mooi 
succes, met het instromen van een 
geheel nieuw team in de 2de klasse. 
Met dat team zijn we in staat de 
beloftevolle jeugd – uit de trainings-
groep van Dennis Tjin Asjoe – op 
een juiste sterkte uit te laten komen. 
Omdat de reglementen van instro-
mende teams veel minder ruimte 
bieden, was het nodig de noodzaak 
ervan in talrijke mailtjes te onder-
bouwen. Na het min of meer uiteen-
vallen van de teams 10 en 12, gaan 
Cock en Ben, de dames van team 
12 (en Arnoud) versterken in de 
6de klasse. Koos vindt een plekje in 
team 13, dat 7de klasse gaat spe-
len. Daarnaast is het verheugend 
dat er twee teams bijkomen in de 
8ste klasse. In de nieuwe teams 
gaan een aantal recreanten ruiken 
aan het grote werk, waarbij we niets 
afdoen aan de recreantencompeti-
ties. Hopelijk gaan ze het net zo leuk 
vinden als de teams die dat al jaren 
doen. De competities zelf beginnen 
half september, maar Aico kennende 
zal hij per e-mail jullie tijdig van het 
een en ander op de hoogte brengen.

Internet: http://bit.ly/zzjDL

RegioCompeTiTie
Misschien is het u allen ontgaan. Mij 
was het ook niet opgevallen maar tus-
sen de regeltjes door was te lezen dat 
er een badmintonspeler betrapt was 
op het gebruik van een stimulerend 
middel. Ik las het eerst op de site van 
BV Almere. Die site kopte: “Badmin-
tonspeler betrapt op doping”. Ik ging 
eens verder zoeken en vond een club 
en een naam bij het artikel. Het zou 
gaan om Alexander Schekkerman van 
BC Culemborg. Geen hoogvlieger, wel 
een doordouwer van eind dertig maar 
iemand die bewust doping gebruikt 
om beter te kunnen sporten? Nee 
toch… Het bleek om een partypil te 
gaan, zo een die je in het nachtleven 
nog wel eens tegen komt. Heeft niets 
te maken met doping. Alexander wilde 
gewoon een nachtje doorhalen en het 
pilletje was zijn hulpmiddel. 

Dopingcontrole in het badminton, het 
blijft natuurlijk een beetje raar. Terwijl 
er volgens de media in Nederland 
weer een fijne spruitjeslucht hangt 
over de sport badminton proberen 
een paar dopingcontroleurs van (ja, 
van wie eigenlijk?) de sport zuiver 
te houden. Het badminton stimu-
leringsmiddel genaamd Mia lijkt al 
eeuwen geleden uitgewerkt. Zou Mia 
wel eens gecontroleerd zijn op het 
gebruik van doping? Vast wel, toen 
Mia speelde was badminton immers 
een bekende sport. Zei je badminton, 
dan zei je Mia en andersom natuur-
lijk. Badminton was toen één van de 
professionele sporten, behorend in het 
rijtje volleybal, basketbal en honk-
bal. Tegenwoordig is badminton weer 
afgezakt naar de C-status, dat wil 
zeggen, men kijkt er niet naar om. 
Desondanks neemt de dopingcontrole 
de sport nog steeds serieus. Dat is 
wat je noemt een meevaller. Helaas 
voor Alexander en BC Culemborg 

was het een tegenvaller. 
Een jaar schorsing, niet 
misselijk. Voor zijn club 
ook geen pretje: komend 
seizoen tegen degradatie 
strijden zonder steunpi-
laar Schekkerman. Ga 
er maar aan staan… Ik denk niet dat 
Culemborg zijn spelers betaalt om te 
spelen, als dat wel zo is dan is dat een 
meevallertje. 

Ik denk wel dat spelers van de 
eredivisie zich bewust moeten zijn 
dat zij zelf de sport kunnen maken 
of breken. Maar goed, badminton 
is geen wielrennen en zal dat nooit 
worden. Van een partypil ga je echt 
niet beter spelen maar wil de sport 
badminton zichzelf serieus nemen 
dan moet zij eens goed in de spiegel 
kijken. Een partypilletje draagt natu-
urlijk niet bij aan een professionele 
badmintonsport. 

Misschien moeten de spelers eerst zelf 
hun sport eens serieus nemen. Zeg 
nou zelf, tegen de veertig jaar oud, 
eredivisie spelen en dan nog heel dom 
tegen een schorsing aanlopen.

Biels oVeR Doping
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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

Het toernooi staat. Dat is 
al jaren zo, maar wat is 
toch het succes van VELO 
open Jeugdtoernooi, dat 
altijd op Pinksterzaterdag 
en 1e Pinksterdag wordt 
gespeeld. Match Point 
was er deze keer bij als 

vrijwilliger en zet alles eens op een rij.

Maar alles begint bij het organisato-
rische brein van Dick van Bruchem. 
Voortbordurend op de ervaring van 
eerdere jaren is hij al maanden bezig. 
De beschikbare toernooisoftware is 
een ontzettend mooi hulpmiddel, 
maar Dick heeft daarnaast zijn eigen 
toernooiplanner die hem helpt het 
programma voor de 2 jongste groepen 
op één dag te kunnen laten spelen. 
De maanden voorafgaand besteedt 
hij achter zijn PC vele uren aan in-
delen, meten en passen. Rekening 
houdend met officiële rankings wordt 
voorkomen dat (ouders van) kinderen 
zich verkeerd geplaatst weten. 

Natuurlijk blijft het daar niet bij. Een 
hele checklist moet ervoor zorgen dat 
alles tot in de puntjes verzorgd is, 

dat de internetlijntjes en geluidsma-
teriaal aangelegd zijn, dat alle toer-
nooimaterialen er zijn, dat de prijzen 
en aandenkens besteld en gehaald 
worden, dat de badmintonshop (van 
Peter Regeer) er is, dat er voldoende 
hulptroepen zijn, en heel veel meer. 

In 2008 zorgde de verbouwing van de 
kleedkamers nog bijna voor een show-
stopper. Een week vóór het toernooi 
begon men allerlei muurtjes weg te 
slopen, maar de daarbij optredende 
stofwolken zorgde voor zoveel hinder, 
dat spelen onverantwoord was. Dick 
stelde keihard dat de verbouw tijde-
lijk moest worden stilgelegd, en zo 
geschiedde. Ook dit jaar werd de hal 
door hem gecontroleerd, en op vrij-
dagavond gaf hij baan 12 nog even 
een flink sopje.
Al jaren lang is Leo Hazekamp be-
trokken bij het toernooi, en ook deze 
keer zorgde hij dat de prijzen op tijd in 
huis waren. Maar tijdens het toernooi 
kon hij er deze keer niet bij zijn, dus 
mocht ik hem vervangen bij de kassa. 
Samen met Mathilde kreeg ik een plek-
je in de kantine, bij de ingang van de 
hal. Een strategisch plekje, zo bleek. 

Vanaf 9 uur tot halverwege de middag 
hielden we alle nieuwkomers scherp 
in de gaten, zodat we alle (ouders 
van de) deelnemers op hun financiële 
verplichtingen konden wijzen. Ook 
daarin had Dick vooruit gedacht. Een 
complete lijst met bijna 200 namen 
met passende bedragen. Naast een 
fotostandaardje en wat snoep konden 
we de deelnemers verblijden met een 
exemplaar van de nieuwe Match Point, 
het stemde me trots. Om de zoveel tijd 
kwam de VELO-jeugd bij ons buurten, 
bijv. om te vertellen dat ze weliswaar 
verloren hadden, maar dan ook maar 
net aan. Natuurlijk werd er ook ge-
wonnen, zo ontving Mauro (Kepel) al 
rond half twee zijn eerste prijs (bij het 
herendubbel onder elf). 

Halverwege de middag werd mijn 
kassa verplaatst naar de wedstrijd-
tafel in de hal. NU is het gangpad in 
de hal al niet zo breed, en als daar 
nog eens zo’n 50 tot 100 spelers en 
ouders zitten, wandelen, rondhangen 
of supporteren, dan blijft er voor de 
wedstrijdtafel niet zoveel plek over. 
Toch konden we daar vijf man/vrouw 
kwijt. Vaste bezetting waren Joyce 
Steentjes en Dick van Bruchem, lange 
tijd bijgestaan door Renske en Tiny 
van Bruchem. 

Voor de gezondheid van de spelers 
was Reinier Moerland beschikbaar. 
Voor reparatie en nieuw materiaal had-
den René Kooke en Peter Regier in de 
kantine hun plekje ingericht. 

Achter de wedstrijdtafel was het eigen-
lijk een heel relaxed gebeuren. Het 
toernoooi lag prima op schema, 
en Dick straalde door dit resultaat. 
“Wekenlang ben je achter een scherm 
bezig, en op zo’n dag blijkt alles in 
eens te werken. Van heinde en verre 
komen er spelers, de hal is de hele 
dag propvol, vol strijd en gezelligheid. 
Ouders en spelers genieten zichtbaar. 
Als computerschema’s kloppen, word 

Velo Jeugdtoernooi:
zweten en zwoegen
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Oude Liermolenweg 1, De Lier
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Plein 2, Wateringen
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je daar wel blij van.” 
Ik ontfutsel Dick wat feitjes: deelname 
van 45 clubs, met als belangrijkste BC 
Almer (27), VELO (20), Orbiton (11), 
BC Mix (10), Duinwijck (10), Schol-
levaar (9) en Schollevaar (45). In 
totaal doen er bijna 200 deelne-mers 
mee; voor 20 anderen was geen plaats 
meer. Het aantal partijen is 460, geen 
kattenpis dus. Ieder half uur 12 partij-
en, maar Dick weet er soms wel eens 
13 in te plannen. Volgens dat strakke 
systeem worden spelers opgeroepen, 
soms op wel heel pakkende wijze: “Pak 
je spullen en je partner, en meld je 
aan de wedstrijdtafel”. Niet alleen voor 
de deelnemers  is het een sportieve 
strijd, ook voor die lui achter de tafel: 
met koffie, frisjes en dropjes kun-
nen ze de lange uren volmaken. Maar 
uiteindelijk gaan de magen knorren. 
Na overleg bestellen we pizza’s, die we 
samen met Peter en René oppeuzelen. 
De wedstrijdtafel wordt waargenomen 
door Renske en Tiny, die voor al dat 
lekkers had gebracht. 
De laatste uurtjes zijn geen probleem 
meer, en kort na 10 uur is de laatste 
pot gespeeld. Nog even troep (kapotte 
shuttles en lege bidons/flesjes) in de 
ruime afvalbakken en de banen even 
aanvegen, en naar huis. Einde dag 1. 

Dag 2 begint voor mij wat later, ik 
hoefde ook niet aan de slag. Dick heeft 
een aantal andere helpers, waaronder 
Mireille en MP’s Patricia. Daarnaast zijn 
er nogal wat VELO’ers die als teller hun 
steentje bijdragen. Als ik rond 2 uur de 
hal binnen stap zitten de halve finales 
er bijna op. Ik zie Myke en Russell 
de  mixfinale halen, Myke’s 3de finale. 
(N.B. in 2003 schreef Myke een stukje 
in Match Point, juist ja, over haar 
eerste VELO Open Jeugdtoernooi). 
Voor de finales werden 4 banen vrijge-
maakt, dus toch maar even de handen 
uit de mouwen, om wat zitplaatsen te 

creëren. Achtereen volgens werden 
de singles, de dubbels en tenslotte 
de mixen gespeeld, met daartussen 
steeds prijsuitreikingen. 
Finales zijn er om gewon-
nen te worden, maar als 
ze net verloren gaan, kan 
je er als kijker ook van 
genieten. De damesdubbel 
(Myke met haar oud-club-
genote Femke Bos werd 
met 24-22 in de derde set 
verloren) was zo’n partij. 
Mooi was de winst van de Franse ster-
spelers Sergio en Russell, die de winst 
pakte in een mooie herendubbel. Beide 
heren stonden als Nederlandse top-
pers in de herenenkelfinale A, waarbij 
Sergio de sterkste bleek. BC Velsen 
won de wisselbekers, met het beste 
resultaat (per aantal deelnemers).

Met het aflopen van het toernooi ging-
en de vrijwilligers weer in een hogere 
versnelling, om uiteindelijk in de bijna 
lege hal de troep (van anderen) op 
te ruimen, de apparatuur weer op te 
slaan en de snoeren weer te verwij-
deren. En oh ja, die doelen waren vrij-
dagavond buiten gezet, die moesten 
ook nog terug. En dan te weten dat 
het al 2 dagen prachtig weer was. De 
Van Bruchems wisten het al, relaxed 
shoarma eten in hun achtertuin. 
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Na kraakactie op het matje geroepen door de kolonel. Voor 
straf de hele week afwassen op badmintonkamp.

Deze Lucky Luke schiet 
met veren shuttles niet
 sneller dan zijn schaduw.



7

Tussen de glossy tijdschriften zal de 
nieuwe Match Point niet misstaan ... 
veel leuke reacties gehoord ... dat 
doet de redactie goed ... bij het open 
jeugdtoernooi werden ze gretig ge-
lezen door spelers en ouders ... helaas 
gaat Angela de MP redactie verlaten 
... na 8 jaar met veel steunpoints ... 
de eerste jaren met Korneel en zijn 
column “praatje” ... met veel prachtige 
interviews ... wie volgt/volgen haar 
op, that’s the question ... er is dus een 
vacature, en we hopen heel snel op 
versterking ... liefst 2 of 3 mensen, 
die het leuk vinden om een stukje te 
schrijven ... overigens wordt de familie 
Stoop weer uitgebreid ... op de barbe-
cue van de vrijwilligers was het goed 
toeven ... waarbij een enkeling daarna 
ook nog een shuttle ging slaan ... dap-
per hoor ... Speldjes van Verdienste 
gingen naar Rob Konings en Aico van 
Gent ... de laatste weet al enige jaren 
dit soort bijeenkomsten te ontlopen 
... want dat speldje lag vorig jaar al 
voor hem klaar ... Rob was er wel, en 
hij genoot van het eerste “gouden” 
speldje ... zelfs onze zaalopbouwer 
Youran (sedert het Internationale 
Toernooi) was er bij ... Ronald en 
Harold (doen vrijdagavondbardienst) 
waren er ook, zich geen zorgen ma-
kend over al bezig de voetbalwedstrijd 
tegen hun beide zonen ... Aad van Rij 
en onze voorzitter hadden onlangs 
ook hun vrijdagavonddienst ... met 2 
selectieleden aan de bar, die dat wel 
gezellig vonden ... ook is er nieuws 
over de knie van Jeanne (van Vliet) ... 
na al eerdere operaties wilde die toch 
niet ver genoeg buigen ... dus toch 

DiTJes & DATJes

maar weer onder het mes, en 2 dagen 
continue bewegen ... tot november 
blijft ze bij de donderdagploeg ... bij de 
dinsdag stopt Sandra (Mulder) van-
wege haar werk met de begeleiding 
... Joke van den Bos heeft toegezegd 
om Wil komend seizoen te assisteren 
... woensdagavondlid Jan Brekelmans 
heeft een nare ziekte en gaat in juli 
geopereerd worden ... zijn teamge-
noten hebben met een dagje Hoek van 
Holland laten zien dat ze achter hem 
staan, en zo zijn er velen binnen de 
recreantengroep ... de teamshirts zijn 
voor menigeen een punt van discussie 
... Chantal van Luijk zou daarin ook 
wel haar ideetjes willen inbrengen ... 
op onze website ook de prestaties van 
voetballend VELO Badminton kunnen 
lezen ... niet alleen op Koninginnedag, 
... maar nu ook tegen andere bad-
mintonteams ... volgende keer wel 
doorgeven aan MP, dan kan dat in onze 
agenda (voor de supportersschare) 
... al met al waren er dit seizoen niet 
veel kampioensteams ... toch was er 
opnieuw feest voor VELO 1 ... Heren 1 
dan wel te verstaan ... met de inge-
huurde kracht Ferry (DKC) was de 
geoliede machine van Bart, Raymond, 
Rob, Ronald en Jeroen voor de derde 
keer in successie kampioen geworden 
...  het is ook een van de weinige 
teams met een vaste groep supporters 
... ook recreantenteam 3 werd kam-
pioen, dus ook daar kon de vlag uit ... 
en dan natuurlijk de kampioenen bij de 
jeugd, de teams 2 en 8 ... Hartstikke 
goed ... een aantal oudgedienden gaat 
stoppen, om uiteenlopende redenen, 
altijd jammer ... Natalie Verhoeff is 

misschien wel 20 jaar het gezicht van 
VELO 1 en VELO 2 geweest ... Pas-
calle van Nielen heeft ook zo’n 10 jaar 
in VELO 2 gespeeld ... beide dames 
gaan hun kinders wat meer aandacht 
geven ... Arnold van der Meer is vooral 
bekend van baan 12 op de vrijdag-
avond, maar ook al zo’n 27 jaar lid ... 
een blessure speelt hem parten ... en 
Jasper van Bruchem stopt er ook mee 
... geen kans om woensdags te komen 
spelen ... tenslotte heeft Koen van den 
Noort nu echt afgehaakt ... na de pos-
ter van de vorige Open Dag hadden we 
hem niet meer op de baan gezien ... 
nieuwe leden melden zich 
ook al aan ... we kregen 
bericht van de geboorte 
van Lisa Beau, op maan-
dag 8 juni 2009, 3660 
grammetjes zwaar en 49 
cm kort ... Heidi en Ernst-
Jan van harte gefeliciteerd 
namens MP ... de organi-
satie van het Open Toernooi heeft het 
gebeuren netjes afgesloten met een 
etentje in de Lof der Zotheid ... daarbij 
was ook PR-man Piet de Ridder die een 
hele mooie website heeft, juist ja over 
badminton ... de competitiecontactper-
sonen (Aico en Elize) hebben drukke 
maanden gehad ... voor Elize vooral 
ook doordat de teams 1 (eredivisie) 
en de teams 2 en 3 (beide 1e divisie) 
van 7 naar 9 tegenstanders gaan ... 
de vorig jaar vernieuwde kleedkamer 
18 wordt nogal eens geteisterd door 
schoolgaande jeugd ... die zijn door de 
weeks te gast, maar kladden de boel 
aardig onder en slopen de banken van 
de muren ... dat worden vast geen 
zaalsporters ... de echte nieuwbouw 
gaat nu echt beginnen ... rond het 
VELO-complex zie je de werkzaam-
heden op gang komen ... we gaan een 
paar spannende jaren tegemoet, met 
ongetwijfeld nieuwe acties ... hou ze in 
de gaten via VELO nieuws & website ... 
via de WBF weten we de data van de 
Westlandtoernooien ... zie de agenda 
elders in dit nummer ... en in diezelfde 
agenda lees je ook wat er op maandag 
21 september is ... juist ja, de Alge-
mene Ledenvergadering, en al onze 
seniorleden zijn opnieuw welkom ...



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 
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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

Vroeger dan we gewend zijn van de sportochtenden ontmoetten we elkaar in 
de kantine van VELO voor het eerste bakkie koffie van de dag. Voor sommi-
gen van ons was het thuis een race tegen de klok geweest, want wat moet 
je in vredesnaam aan als je een dagje uit gaat met je dinsdagochtendgroep? 
Een rok? Nee, niet handig in de boot. Een blouse? Misschien te koud. Een 
truitje dan? Hmmm, misschien te warm. Parapluutje mee? Bah, zo’n gesjouw! 
De meesten van ons verschenen dan ook in een spijkerbroek,  een topje van 
dunne laagjes en een goede jas. 

Na een lange tramrit met lijn 16 of 17 arriveerden we bij Het Gouden Hooft 
in Den Haag. Een beetje vroeg, dus hup: nog een bakkie doen dan maar. 
Bij ons voegden zich drie Haagse gidsen van divers pluimage. We werden in 
drie groepen verdeeld en mijn groepje trof een hoogbejaard, lief mannetje 
dat ongetwijfeld veel van Den Haag wist, maar dat nu even kwijt was. Soms 
wist hij ineens niet meer hoe het ook alweer zat met de te noe-
men data, de namen van ons koningshuis en had hij geen idee 
waar we ook alweer naartoe gingen.  Ach, hij deed zijn best en 
met hier en daar een beetje hulp, belandden we rond half 1 bij 
restaurant Dudok. Daar was het verzamelen geblazen en werd 
ons een overheerlijke lunch voorgeschoteld. We konden ons war-
men aan een kop soep, een boterhammetje kroket en eentje met 
eiersalade. Smullen! Al gauw werd het tijd om naar de kade te 
wandelen waar ons schuitje lag aangemeerd. Nou, schuitje... zeg 
maar schuit. We pasten er allemaal in! Heel stilletjes voeren we weg in de 
superstille fluisterboot. Het fluisteren betrof alleen de boot, want zo rond de 
35 vrouwenstemmen, en een dappere man, kunnen er ook wat van hoor! De 
gids vertelde onderweg geanimeerd allerlei wetenswaardigheden over Den 
Haag. Zo leerden we dat je in Den Haag niet bukt als je onder een brug door 
gaat, maar dat je buigt of neigt... en we hebben heel wat keren gebogen en 
genegen! De ene brug was de andere niet en voor sommigen moesten we 
bijna op de bodem van de boot gaan liggen. 

De potten drop gingen geregeld rond en er begon zelfs een zonnetje te 
schijnen. Niets stond een kalm eindje varen in de weg. Behalve dan DE 
ZWAAN. DE ZWAAN? Een fikse, prachtige zwaan heeft ons een ongelooflijk 
eind gevolgd. Eerst vonden we het nog schattig, maar al gauw niet meer. Dit 
was niet zomaar een zwaan, deze had het op ons gemunt! Ging de kapitein 
harder varen, hij ging harder peddelen. Hield de kapitein even stil, stopte hij 
ook. En ineens maakte hij een uitval naar ons! Hij kwam met uitgerekte nek 
en wild geflapper van grote, spierwitte vleugels van ver op ons afdenderen. 
Het leek de reclame van de KLM wel. Maar gelukkig haakte hij na een poosje 
af en stonden we even later veilig weer met beide benen aan wal.

Na nog een drankje op een heerlijk terras op het water zetten we koers naar 
restaurant Le Connaisseur. Daar zaten we aan een hele lange tafel en moch-
t-en we een eigen 3-gangenmenu samenstellen. En dat voor maar 15 euro! 
We hebben gesmuld en veel gepraat en gelachen. Als we in VELO zijn worden 
we steeds gestoord door dat hinderlijke badmintonnen, maar hier konden we 
eindelijk eens onze gesprekken afmaken en elkaar wat beter leren kennen...

Dank je wel leidster Wil Zuijderwijk, je hebt het fantastisch geregeld!

meT z’n Allen in HeTzelfDe sCHuiTJe
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Afgelopen april was ze 
weer even terug op 
bekend terrein, de VELO-
hal in Wateringen, voor de 
Victor Dutch International. 
Jarenlang was zij een 
vaste waarde voor VELO 
1, totdat ze na het laatste 

kampioenschap voor een buitenlands 
avontuur koos. Genoeg reden voor 
Match Point om haar een paar vragen 
te stellen. Maar eerst naar de masseur, 
de inspanningen van de afgelopen da-
gen hebben duidelijk hun tol geëist.

Hoe is het met je? 
Heel goed, dank je wel. Ben net even 
lekker bij de masseur geweest, had ik 
wel even nodig.

Hij heeft je flink onder handen 
genomen, je bleef lang weg.
Dat klopt. Hij heeft me even helemaal 
los gemaakt. Gelukkig heeft Martin 
(ter Plegt, red.) alle tijd voor mij en 
anderen.

Ondanks je verlies van daarnet 
toch nog genoten van je tijdelijke 
terugkeer bij VELO?
Ja hoor, het is altijd mooi om hier 
weer te zijn. Allemaal bekende ge-
zichten. Het is voor mij toch een soort 
thuiskomen bij VELO, heb hier mooie 
jaren gehad. Het toernooi hier is altijd 
leuk om te spelen, het is goed geor-
ganiseerd. Bij de buitenlanders valt het 
toernooi ook in de smaak, ik word er 
wel eens over aangesproken. Ze weten 
dat ik hier gespeeld heb, vandaar…

Nog last gehad van de vloer?
Nee hoor, ik ben het wel gewend van 
vroeger. Waar ik nu speel hebben ze 
niet zo’n harde vloer, maar ik wen er 

Hoe is het nu met ...
Rachel van Cutsen ?!

makkelijk aan hoor, heb hier dan ook 
jaren zonder problemen gespeeld. 
Maar het blijft een minpunt.

Judith Meulendijks denkt daar 
anders over, zij doet niet mee van-
wege de vloer.
Ja, dat klopt. Maar het is heel begrij-
pelijk dat ze heel voorzichtig is, ze is 
immers een tijd geblesseerd geweest 
aan haar enkel. Ondanks dat er hier 
nu matten liggen blijft de ondergrond 
keihard. Daar verandert zo’n mat niet 
zo veel aan hoor…

Dan schuift Jürgen Wouters aan. Met 
hem had ik afgesproken dat hij hal-
verwege het interview even langs zou 
komen om samen met zijn vriendin 
wat vragen te beantwoorden. “De 
massage duurde erg lang, ik dacht dat 
het al mijn tijd was” grapt hij. Hij komt 
erbij zitten en luistert aandachtig naar 
zijn lief.

Hoe is het in Frankrijk?
Ja goed hoor, mijn club in Noord 
Frankrijk heet GSBA, dat staat voor 
Grande-Synthe Badminton. Ik spel het 
wel even, het is een lastige naam.

Over lastige naam gesproken, 
jouw naam zal ook niet bepaald 
makkelijk zijn voor de Fransen?
Ja klopt, ze hebben daar wel moeite 
mee. De Franse speaker geeft er vaak 
een mooie Franse draai aan. Mijn 
voornaam spreken ze meestal uit als 
Rachèl (dus zoals de vrouw van André 
Hazes red.).

Wanneer loopt je contract af?
Ik heb een contract voor onbepaalde 
tijd. We bepalen in onderling overleg 
hoelang het contract doorloopt. Geeft 

goede zekerheid. Bevalt me wel eerlijk 
gezegd.

Hoe zijn de supporters daar?
Ik denk vergelijkbaar als in Nederland. 
De meesten zijn erg fanatiek, dat 
herken ik wel van de supporters bij 
VELO. Ik hou daar wel van.

En de uitwedstrijden, gaan de sup-
porters daar ook naar toe?
Nee niet echt, de afstanden zijn 
gewoon te groot. Soms spelen we in 
Marseille, dat is niet te doen voor de 
supporters. Ik zou het wel leuk vinden 
hoor, maar zou jij voor één wedstrijd 
duizend kilometer in je auto stappen?

Hoe ga jij daar dan naar toe, bij-
voorbeeld naar Marseille?
Ik ga lekker met het vliegtuig, ik 
ga dan ook niet met het team mee, 
omdat ik uit Nederland moet komen. 
Dan word ik opgehaald en speel dan 
mijn wedstrijden. Ik ben de enige 
buitenlander in het team, omdat ze in 
Frankrijk maar één buitenlander per 
team mogen hebben.

Met het vliegtuig naar een wed-
strijd, dat is luxe. Klinkt als een 
lekker vakantiebaantje!
Nou, ik zie het niet als een vakantie-
baantje hoor. Het is echt wel serieus 
werken. Dat mag ook wel trouwens, 
ik word er niet bepaald slecht voor 
betaald dus daar mag ik best wel wat 
tegenover stellen. Gelukkig zijn ze erg 
tevreden over me, ze zien dat ik goed 
kan opschieten met al die Fransen.

Dan komt scheidsrechter Marcel 
Schormans even langs. Rachel schiet 
hem aan en zegt dat ze nu eindelijk 
wel eens een rode of zwarte kaart wil 
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ontwerpen
autobelettering
reklameborden

spandoeken
gevel- en lichtreklame

oude technieken
marmeren beelden & schilderijen

ontvangen.”Die zwarte gaat niet lukken 
maar die rode kun je zo krijgen”, aldus 
Marcel en hij toont haar zijn rode 
prent. “Nu mag ik hem zeker ook wel 
houden” grapt Rachel. Marcel lacht 
erom en stopt de kaart weer snel in 
zijn broekzak. “Er moet heel wat ge-
beuren wil jij zo’n kaart krijgen”, aldus 
de sympathieke Schormans.

Hebben jullie al trouwplannen?
Nee hoor, nog niet. Rachel en Jürgen 
kijken elkaar even aan en knikken 
allebei instemmend. We hebben er 
nog niet echt geld voor. We willen het 
namelijk groots vieren zonder na te 
hoeven denken wie we wel en niet 
moeten uitnodigen, we willen dat 
iedereen erbij kan zijn.
Jürgen: bovendien is de echte nood-
zaak voor het trouwen er niet. We 
hebben geen koopwoning maar een 
leuk huurhuisje in Arnhem. Tuintje 
erbij waar we lekker in kunnen zitten 
als het zonnetje schijnt. En samen een 
autootje.

Hebben jullie dan misschien een 
samenlevingscontract?
Nee hoor, is ook niet nodig joh, gedoe 
allemaal. We weten ook zo wel dat 
we van elkaar houden en mocht het 
onverhoopt toch mis gaan tussen ons 
dan hoeven we de auto niet door-
midden te zagen. Rachel en Jürgen 
moeten er zelf ook wel om lachen. 

Wat is jouw ambitie eigenlijk?
Ik wil heel graag naar de Olympische 
Spelen van 2012 in London, het liefste 
voor de single maar voor de dubbel 
vind ik ook niet erg hoor.

En een teamtoernooi zoals het WK 
voor teams, wil je dat ook willen 
winnen?
Dat zou op zich heel mooi zijn als dat 
gebeurd maar ik zie badminton toch 
als individuele sport. Daarom speel ik 
ook veel toernooien en is de competitie 
voor mij minder belangrijk. Ik weet 
dit klinkt heel egoïstisch, maar als 
topsporter moet je dat ook zijn anders 
haal je de top niet.

Maar je speelt wel competitie?
Ja natuurlijk, het hoort er gewoon bij 
ook al speel ik misschien liever een 
individueel toernooi. Maar wel het liefst 
bij een club met ambitie.

Hoe sta jij tegenover een terug-
keer naar VELO?
Gewoon vragen, ik sluit in de toekomst 
niets uit. Ze hebben mijn nummer en 
mijn telefoon staat aan hoor!

Uw tuin het hele jaar
in bloei, ook nu!

Tuinarchitectuur
Aanleg
Onderhoud

Voor advies & mooiste tuin-ideeën:
0174 - 298208

www.diemelgroenvoorzieningen.nl

Kantoor en werkplaats:
Bovendijk 32 D

2295 RZ Kwintsheul

Telefoon (0174) 297193
Fax (0174) 296586

Loodgietersbedrijf
BEN OVERGAAG B.V.

Het volgend seizoen be-
gint als de schoolvakanties 
voorbij zijn, in de laatste 
week van augustus. Alleen 
de selectie, die al in mei 
was gestopt, gaat al eer-
der in augustus beginnen. 
Hier de startdata: 

Selectie
Maandag 10 augustus 17.30-19.00
Woensdag 12 augustus 18.00-20.00
Donderdag 13 augustus 19.00-21.00

Woensdag jeugd
26 augustus 15-16.30 / 16.30-18.00

Donderdag jeugd 
27 augustus 17.30-19.00

Dinsdagochtend recreanten
25 augustus 9.00-11.30

Woensdagavond recreanten
26 augustus 20.00-22.30

Donderdagochtend recreanten
27 augustus 9.00-11.30 

Vrijdagavond recreanten 
28 augustus 20.30-23.00

nieuWe seizoen
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Open Dag
Het seizoen begon met een werve-
lende Open (mid)Dag op 6 septem-
ber. De middag werd druk bezocht en 
mede door de aantrekkelijke acties 
leverde dit voor de gehele vereniging 

nogal wat nieuwe leden 
op, zo ook bij de jeugd. 
Een fantastisch begin!

Trainingen
Op de woensdag zagen 
de kinderen vertrouwde 
gezichten van trainers 
Thessa, Henk, Marianne 

en Daniëlle. Op donderdag stonden 
er vier nieuwe gezichten voor de 
groepen: Dave, Franklin, Wouter en 
Joriene. 
Zoals beloofd in de vooruitblik van een 
jaar geleden is er meer nadruk komen 
te liggen op het technisch beleid bin-
nen de jeugd. Deelname aan de com-
petitie werd voor verschillende trai-
ningsgroepen verplicht gesteld, het-
geen tevens gold voor deelname aan 
diverse toernooien.  

Extra training 
Ook dit seizoen heeft een aantal 
jeugdleden gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om extra training te 
volgen op zaterdagochtend bij BC 
Voorburg. Veelal dezelfde jeugd heeft 
ook een groot deel van het seizoen op 
maandagavond mogen proefdraaien 
bij de jeugdselectie. Deze initiatieven 
komen absoluut ten goede aan het 

niveau. Zoals het er nu naar uit ziet, 
zal er volgend seizoen wederom een 
groep kinderen extra gaan trainen in 
Voorburg. Lees je dit en gaat het bij 
je kriebelen, geef je dan op via e-mail 
jc@velo-badminton.nl !

Toernooien
Dit resulteerde in wederom een grote 
groep deelnemers aan het West-
land Jeugdtoernooi welke dit jaar 
plaatsvond in de Westlandhal te 
’s-Gravenzande. Fantastisch was na-
tuurlijk om te zien dat VELO Badmin-
ton daar met de belangrijkste prijzen 
ervandoor ging. Naast verschillende 
eerste, tweede en derde plaatsen (zie 
MP nr. 2) werd in de eerste klasse 
zowel bij de meisjes als de jongens 
de eerste prijs behaald. Tot november 
2009 lopen de kampioenen van het 
Westland (Anita Liu en Erik Ton) dus 
bij ons rond!

In februari werd met een groepje 
jonge jeugd meegedaan aan het tra-
ditionele Haasje toernooi bij BC Delft 
waarbij Veda en Mila Diemel in hun 
klasse de eerste prijs behaalden.
Ook bij de Regiokampioenschappen 
was VELO goed vertegenwoordigd. 
In sporthal ’t Zandje bij DKC werden 
in de diverse klassen zowel eerste, 
tweede als derde prijzen behaald. 
Eerste prijs winnaars, Treffer Tjie, Erik 
Ton en Rinse Luidinga, Edward Wang 
en Marjan de Jong. 

Tot slot is er aan het eind van het sei-
zoen altijd nog ons eigen VELO Jeugd 
toernooi. Traditioneel sterk bezet en 
ook tijdens dit toernooi de nodige suc-
ces door met name onze oudere jeugd 
Myke Halkema, Sergio Kepel en Russel 
Muns. 

Competitie
Voor de competitie werden er zeven 
teams in de jeugdcompetitie en twee 
in de opstapcompetitie ingedeeld. 
Team 2 en 8 werden kampioen, team 
3 werd tweede en team 4 derde. Al 
met al een aardig resultaat. 

De jeugdcommissie kijkt terug en vooruit.



13

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

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

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

Verzekeringen
Hypotheken

Financieringen
Administraties







Verzekeringen
Hypotheken

Financieringen
Administraties







Jan Barendselaan 64
2685 BV Poeldijk
Tel 0174 - 247591
www.snsregiobank.nl

Sparen en Beleggen
  Verantwoord lenen
   Eigentijdse hypotheken

ingedeeld. VELO Badminton zal altijd 
een vereniging blijven waar iedereen 
welkom is om op zijn/haar niveau te 
komen badmintonnen. Echter kinderen 
die enthousiast en meer dan gemid-
deld gemotiveerd zijn om badminton 
te leren spelen zullen intensiever 
begeleid worden. Deelname aan toer-
nooien zal nog meer gestimuleerd 
worden. Deelname aan de competitie 
zal verplicht worden gesteld. Voor 

het samenstellen van de teams is de 
verhouding jongens en meisjes in het 
ledenbestand erg belangrijk. Er zal 
naar worden gestreefd om elk lid op 
het juiste niveau in te delen.  Wees  
niet bang voor de competitie, het is 
leerzaam maar vooral erg leuk!

Naast deze technische zaken blijft er 
continue aandacht voor de wijze van 
communiceren en informeren. 

Rondom de thuiswedstrijden van Team 
1 zijn er grootse plannen, echter dat 
zal in de loop van het seizoen wel 
duidelijk worden.

Tot slot
Wij wensen iedereen een fijne vakantie 
toe met enorm lekker weer. En vooral 
niet badmintonnen zodat 
jullie allemaal eind augus-
tus  weer snakken naar 
een racket en shuttle.

Evenementen
Op 13 december is de jaarlijkse feest-
avond georganiseerd in combinatie 
met het opluisteren van de thuiswed-
strijd van Team 1. Afgelopen seizoen 
is er steeds meer jeugd komen kijken 
naar Team 1. Dit heeft mede bijgedra-
gen aan de sfeer in de VELO hal. 
Op de woensdag is op 3 december 
Sinterklaas gevierd waarna een dag 
later de donderdag een Sinterklaas 
toernooitje organiseerde.
Traditioneel in januari is het ouder/kind 
toernooi  georganiseerd. Opvallend is 
dat dit toernooi met het jaar drukker 
wordt bezocht. Hier zijn we erg blij 
mee, want het is elk jaar weer erg leuk 
om te zien hoe enthousiast kinderen 
met hun vader of moeder op de baan 
staan.

Dan pas ‘n blik vooruit!

Aan het technisch jeugdbeleid zal  ko-
mend seizoen nog meer vorm worden 
gegeven. Dit zal direct merkbaar zijn 
in de groepsindeling waarin de jeugd 
nadrukkelijker op sterkte zal worden 
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Het weekend van 2 en 3 mei werd in 
Barendrecht de finaleronde gespeeld 
van de Carlton Cup 2009, de badmin-

tonbeker. VELO 1 was als 
eredivisieclub automatisch 
geplaatst voor deze eind-
ronde. Van de 16 teams 
hadden 8 teams zich 
geplaatst via de nodige 
voorrondes, en daarbij zat 
ook VELO 2! Het toer-
nooi ging over 4 ronden, 
waarbij geen van de 

teams geplaatst was. En daarmee kon 
er in iedere ronde een kraker worden 
geloot, en zo geschiedde ook. 

VELO 1 begon met zo’n kraker, een 
uiterst lastige klip. Als we die pot 
zouden winnen, dan kwam die finale er 
best wel. Een finale tegen VELO 2 zou 
mooi zijn, want zij speelde in de an-
dere helft, maar ze moesten beginnen 
tegen landskampioen Duijnwijck. Ook 
voor hen was de eerste wedstrijd dus 
een hele pittige en de VELO-reserves 
gingen het dan ook niet halen. 

VELO 1 moest beginnen tegen BC Van 
Zijderveld. Daar hadden we nog een 
appeltje mee te schillen. In de play-
offs hadden de Amstelveners ons in 
hun hal verrast, en het gelijke spel in 
Wateringen kon daar niets meer aan 
veranderen. De ploegen waren beide 
zeer gemotiveerd en het werd een 
uitzonderlijke mooie en lange wed-
strijd. Omdat er voor gekozen was 
alle partijen op één baan af te han-
delen, duurde de strijd tegen Zijder-
veld veel en veel langer dan al die 
andere matches in de eerste ronde. 
De kwartfinales stonden gepland om 
16.00, maar toen waren wij nog bezig 
met de 4e partij, die we uiteindelijk 
zouden winnen, en daarmee Zijderveld 
met 3-1 op de broek hebben gegeven. 
In de winstpartijen zat die van Edwin 
Ekiring tegen Lester Oey, een mooie 

revanche voor de play-off nederlagen. 
Lester was er behoorlijk ziek van, 
buiten zagen we hem een tijdje gedes-
illusioneerd rondlopen. 

Na deze winst kon de moraal niet 
meer stuk. Een korte pauze later stond 
Almere in de kwartfinale op het pro-
gramma. Nou, dat werd 3-0 in minder 
dan een uur. We mochten op zondag 
terugkomen…

Zondagmorgen in Barendrecht. BC 
Smashing moest kunnen, maar het 
liep nog niet helemaal gerust voor de 
aanwezige supporters. Dat Rikkert en 
Dennis van een gelegenheidskoppel 
(met ex-VELO 1 speler Jürgen Wou-
ters) moesten verliezen, spaarden ze 
hun energie soms voor de finale? Het 
werd uiteindelijk 3-1 voor VELO 1, dus 
weer geen mixen. 

De finale van de beker, die eigenlijk 
ook de finale voor het clubkampioen-
schap had moeten wezen. Het publiek 
werd niet teleurgesteld. Een wedstrijd 
die verrassend voor ons leek te ein-
digen, want we stonden echt met 2-0 
voor. Ogenstrelend was de winst van 
Dennis en Rikkert, die de Nederlandse 
dubbelkampioenen weer eens te 
grazen namen (volgend jaar op de NK 
opnieuw, hè?) en de tweede winst ging 
naar het VELO-vrouwendubbel Ginny 
en Lisa. Met Edwin in bloedvorm zou 
het toch moeten kunnen om het derde 
punt te pakken. Spijtig genoeg had hij 
in de voorafgaande ronde toch te veel 
van zich zelf gevraagd, en speelde een 
sluimerende blessure hem parten in 
de pot tegen Koen Ridder. Ook in de 
andere partijen kwamen we te kort, en 
Duijnwijck zou met 3-2 de NBB beker 
(de Carlton GT cup) pakken. 

Robbie bedankt!
Bij de prijsuitreiking nam Rikkert Suij-
kerland het woord tot de hal en werd 

Rob Konings bedankt voor zijn 10 (!!) 
jaar als teammanager van VELO 1. 
Hoogtepunten daarin waren de 3 
landskampioenschappen en de beker-
winsten. Maar zeker ze belangrijk is de 
inspanning die Rob achter de scher-
men heeft geleverd, om de belangen 
van VELO in de eredivisie zo goed 
mogelijk te behartigen. En tenslotte 
droeg Rob in al die jaren zijn steen(tje) 
bij voor de juiste teamspirit, oh zo 
belangrijk in het VELO-gebeuren. 
Namens de spelers kreeg Rob uit 
handen van Dennis van Daalen de Jel 
een mooie ingelijste fotocollage met 
allerlei hoogtepunten van deze 10 jaar 
voor VELO 1. Rob nam de lijst dank-
baar in ontvangst en ik weet zeker dat 
ie momenteel een mooi plekje heeft 
gevonden in Casa Kings. Rob, het gaat 
je goed, we zullen je nog vaak zien bij 
VELO 1 maar dan in de rol als sup-
porter. 

De prijsuitreiking werd verricht door 
de wethouder sport van de gemeente 
Barendrecht, Bas Nootenboom, die 
twee dagen lang als toeschouwer de 
wedstrijden bijwoonde. Er was zater-
dag zeer veel publiek en ook op 
zondag viel het beslist niet tegen. The 
Flying Shuttle had voor een vlekkeloze 
organisatie gezorgd, met een spet-
terend feest. Zoals een toeschouwer 
opmerkte: “volgend jaar weer!’’

eindelijk weer een finale!
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Wilt u adverteren 

in de Match Point?

Neem dan contact 

op met Gerard van 

Zundert

0174 - 294534

kom kiJken
Het speelschema voor ons eerste team 
is bekend. Vanaf 19 september kun je 
weer genieten van topbadminton. De 
eerste wedstrijd is uit tegen Victoria. 

Op 26 september kun je van onze 
eerste thuiswedstrijd genieten. Dan zal 
Smashing onze tegenstander zijn.

Zet de speeldata vast in je agenda zo-
dat je het team ook kunt ondersteunen 
in hun weg naar het kampioenschap 
en uiteraard kunt genieten van top-
badminton in onze eigen VELO hal! :-) 

Met de komst van Dicky en het sterke 
team dat er al was, belooft het een 
mooi jaar te worden. 

Het team van Van Zundert 
VELO zal er komend sei-
zoen als volgt uitzien:

Heren                        
Dicky Palyama                    
Dennis van Daalen de Jel            
Rikkert Suijkerland                

Dames
Lisa Malaihollo
Ginny Severien
Maartje Verheul

Coaches:
Ciraar Slaats 
Edward van den Heuvel

Manager
Robin Albersen

Internet: http://bit.ly/CG0X9

DiCky nAAR Velo
Van Zundert VELO is trots te melden 
dat Nederlands beste badmintonner, 
Dicky Palyama, komend seizoen gaat 
uitkomen voor de club uit Wateringen. 
Badminton icoon Mia Audina (nog 
steeds lid) is jaren lang voor VELO 
uitgekomen, nu heeft de club het weer 
voor elkaar een grote naam in de sport 
aan zich te verbinden. De 31 jarige 
speler uit Nieuwerkerk aan de IJssel, 
huidige nummer 17 van de wereld, 
was jarenlang de kopman van rivaal 
BC Amersfoort en heeft het afgelopen 
jaar in Frankrijk competitie gespeeld.

De 9-voudig Nederlands kampioen 
heeft na het mislopen van de Olympi-
sche Spelen de draad weer opgepakt 
en heeft weer zijn plezier terugge-
vonden in de badminton sport. De 
resultaten van het afgelopen half jaar 
zijn hier het levende bewijs van: o.a. 
winnaar van het Russian Open, Polisch 
Open en het Dutch International. Dicky 
Palyama wilde graag terug komen in 
de Nederlandse competitie en vindt het 
een eer en uitdaging om uit te komen 
voor Van Zundert VELO.

Van Zundert VELO was in principe op 
zoek naar versterking naast Edwin 
Ekiring, aangezien de Oegandees niet 
altijd gebracht had wat er van hem 
verwacht werd. Maar met de komst 
van Dicky Palyama zijn de plannen 
herzien en is er voldoende kwaliteit 
aanwezig. Daarom zal er geen plek 
meer zijn voor Edwin Ekiring en heeft 
van Zundert VELO hem ook geen 
nieuw contract aangeboden.

De doelstellingen van VELO badmin-
ton zullen met de komst van Dicky 
Palyama voor het komende seizoen 
bijgesteld gaan worden. Trainers, 
medespelers en de nieuwe manager 
zijn enthousiast en zien uit naar zijn 
komst en zullen met veel motivatie het 
nieuwe seizoen aanvangen.
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vastgoed@van-zundert.nl 
http://www.van-zundert.nl

Tel. 0174 - 22 19 40
Fax 0174 - 29 86 87

Kerklaan 12
2291 CG Wateringen

 � Voorzitter Gerard van Zundert 0174 294534 voorzitter@velo-badminton.nl
 � Secretaris Eugénie Lipman 0174 292757 secretaris@velo-badminton.nl
 � Penningmeester Hans Koekoek 0174 270511 penningmeester@velo-badminton.nl 

 & Lid Jeugd Commissie 
 � Technisch directeur Rob Konings 06 26106999 rob@velo-badminton.nl 

 & Vice-voorzitter 
 � Lid Techn. Commissie René Koehorst  tc@velo-badminton.nl
 � Vrijwilligerscoordinator Henk Weijs 06 20863536 henk@velo-badminton.nl
 � Algemeen lid Wouter Müller  wouter@velo-badminton.nl
 � Redactie Matchpoint Koos Batist 0174 292087 matchpoint@velo-badminton.nl
 � Redactie VELO-nieuws Dick van Bruchem 0174 295569 velonieuws@velo-badminton.nl
 � Redactie Website Jeroen Zwaan 06 41057796 jeroen@velo-badminton.nl
 � Ledenadministratie Koos Batist 0174 292087 ledenadministratie@velo-badminton.nl 

 � Regiocompetities Aico van Gent 06 41428383 regiocompetitie@velo-badminton.nl
 � Bondscompetitie Elize van ‘t Riet 06 24414260 bondscompetitie@velo-badminton.nl
 � Jeugdcompetitie Thessa Goes 06 25463176 jeugdcompetitie@velo-badminton.nl 

 � Hoofdtrainer Ciraar Slaats 070 3202106
 � 2e trainer Edward v/d Heuvel
 � Hoofdtrainer jeugd Dennis Tjin-Asjoe 06 20563320
 � Trainers donderdag Dave Macaree, Wouter Ris, Franklin Telwin, Jorienne Vijverberg
 � Trainers woensdag Thessa Goes, Henk Weijs, Daniëlle Reith, Marianne Diemel
 � Trainers recreatie Karel Tokroma (woensdag), Arless Tjin-Asjoe (vrijdag)
 � Trainers dinsdagochtend Wil Zuijderwijk (0174 624204), Joke van den Bos (0174 298580)
 � Trainers donderdagochtend Jeanne van Vliet (06 10616555), Dorette Veenman (0174 297786) 

 � VELO kleding Voor info bij Henk Weijs of Rob Konings
 � Shuttles Veren - René Kooke (0174 248505) || Nylon - Henk Weijs (070 3943598)
 � Rackets Voor rackets in alle prijsklasses: René Kooke (0174 248505)


