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Twee maal mooi

Lisa en dennis in Taipei

Thuis bij ...
aad van der Helm Oh Oh VeLO
en verder: Wist u datjes, de Trainer spreekt, 
de Jeugdpen en nog veel meer ...



2

Voorwoord van Marte, 
Imre en Daniëlle
 
Na een topseizoen voor Van Zundert 

Velo, met een landskam-
pioenschap en de beker, 
begint nu alles weer 
opnieuw. 

Zo ook voor de Match 
Point. Stilstand is achter-
uitgang en daarom houdt 
dit nieuwe seizoen voor 

de Match Point veel verandering in. 
De redactie heeft Koos zien gaan en 
Daniëlle en Marte zien komen. Nu 
gaat Ed ons binnenkort ook verlaten, 
maar heeft Imre ons versterkt. 

Niet alleen de samenstelling van de 
redactie is veranderd. Er zijn een ook 
aantal nieuwe columns bijgekomen, 
waar andere columns, zoals ‘Biels’, 
plaats voor hebben gemaakt. ‘De 
trainer spreekt…’ en ‘Thuis bij…’ zijn 
een aantal van deze nieuwe columns. 

Een nieuw seizoen, een nieuwe in-
steek en nieuwe kansen. Wij hebben 
er in ieder geval zin in!

Colofon
Frequentie: elke 2 maanden
Oplage: 400
Redactie:  Joyce, Ed, Marte, 
 Daniëlle, Imre & 
 Patricia
Lay-out: Jeroen
Advertenties: Gerard v Zundert    
 06 - 55153568

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

13-14 november Regiokampioenschappen senioren (bij DKC)
20 november  Amersfoort – van Zundert VELO
27 november  Van Zundert VELO – Amersfoort
11 december  Van Zijderveld – Van Zundert VELO
18 december   Van Zundert VELO – Duinwijck
20 – 21 december Westlandtoernooi jeugd bij BC Mix (Naaldwijk)

agenda

www.lucasonderhoudsdiensten.nl

Even een korte introductie van de nieuwe redactieleden… Imre Wijers is 20 
jaar, woont in Scheveningen en speelt sinds vorig seizoen bij VELO. Naast de 
Match Point is ze actief als PR medewerkster, kampleidster en organiseert ze 
het clubtoernooi. 

Marte Suijkerland is 23 jaar en is als vijfjarig meisje begonnen met badmin-
ton bij VELO. Na vijf jaar kampleidster geweest te zijn, vond ze het tijd voor 
een nieuwe uitdaging: de Matchpoint. 

Net als Marte is Daniëlle Reith 23 jaar oud en speelt ze vanaf haar vijfde bij 
VELO. Zij was tot vorig kamp ook kampleidster, maar nu vindt ze het tijd voor 
haar bijdrage aan de Matchpoint.

3 nieuWe redacTieLeden

Met spoed gezocht: mannelijke aanvulling voor onze redactie.

Gewenst profiel:
Gespierd, gebruind, sportief en creatief met tekst. We zoeken iemand die 
stevig in z’n schoenen staat en opgewassen is tegen 5 pittige dames. Hoffe-
lijkheid stellen wij zeer op prijs, evenals humor en een vlotte babbel.

Kunt u zich vinden in dit profiel? Mail uw CV en sollicitatie naar 
matchpoint@velo-badminton.nl 

VacaTure maTcHpOinT
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De huwelijksklokken luiden op de vrijdag avond … als Chantal van Luijk op 19 november in het huwelijksbootje stapt 
met Ronald … Andre van Mierlo onlangs 70 jaar is geworden … dit hem er niet van weerhoudt om op vrijdag te blijven 
badmintonnen … hij hierbij onlangs voor de tweede keer een shuttle in zijn oog kreeg … er stemmen op gaan om voor 
hem een Edgar Davids bril aan te schaffen … wij een nieuw redactielid hebben mogen verwelkomen … dit Imre Wijers 
is … Cock Diemel in het ziekenhuis heeft gelegen … hij een ontsteking aan zijn hart had … hij hiervan nog herstellende 
is … deze shuttles geslagen worden in de nieuwe hal … die prima bevalt … maar nog wel wennen is … in de afgelopen 
maanden kreeg het VELO-complex wel wat voor zijn kiezen … na de sloop van de vertrouwde kantine (slik) … en het 
heien van onze heipalen … volgde er veel regen … diepe plassen en modder maakten een trieste indruk … maar inmid-
dels zit de vaart er weer in … via de nieuwe tijdelijke ingang kom je bij de kantine … veel leden deze links laat liggen 
... dit jammer is omdat het een hele gezellige kantine is geworden … stiekem misschien wel gezelliger is dan de oude 
kantine … dit alleen maar hoop geeft voor de nieuwe kantine … wat sommigen misschien niet weten dat er in de oude 
hal ook nog drie baantjes zijn …  en als we bij de netten kunnen, kan daar ook nog gespeeld worden ook … sommige 
competitieteams spelen daar zelfs dit seizoen hun wedstrijden … in het eerste competitieweekend meende ik dat de 
teams 2 en 3 een vrij weekend hadden … ze speelden wat onderlinge partijtjes, maar wel wat fanatiek … blijken ze 
in dezelfde poule (1e divisie landelijk) te spelen … de punten bleven dus sowieso in de VELO-hal … met 15 teams in 
de competitie draaien we trouwens weer volop … dus zaterdagmiddag (of vrijdagavond) mogen de suppor-ters weer 
massaal op komen dagen … bij team 1 is dat zaterdagavond 19 uur … inmiddels (2-10) hebben Myke en 
Russell hun debuut gemaakt in de eredivisie … maar met de Europacup hadden ze , met Sergio en Jim – al 
meegedaan in VELO’s eerste team … dat was trouwens in Zwolle een sfeervol weekje met een luidruchtige 
VELO-schare … na 2 simpele overwinningen werd het tegen de Russische kampioenen een lange, lange 
avond … met strijdlust en mentaliteit sleepte Dennis er een knappe winst binnen … de halve finale haalden 
we echter niet … nog even foutje herstellen … Heren 1 werd in het voorjaar géén kampioen, alleen het 
vierde team kreeg die eer …. in september overleed oud-voorzitter en oud-secretaris Piet van Loenen … 
zijn begrafenis was op de dag af precies 3 jaar later dan zijn zoon Richard … bizar maar waar … naast een 
stukje in het VELO-nieuws en de website, gaf onze voorzitter bij de uitvaartdienst nog eens aan wat Piet 
voor VELO heeft betekend …. verder wordt er in de hal gelukkig weer veel gesport en gelachen … waardoor men na 
afloop wel eens zijn schoenen vergeet … helaas is een oud redacteur ook zo zijn trainingspak (zwart, Yonex) kwijtger-
aakt … dus even alles checken vóór je een bakkie gaat halen in de kantine … het Westland jeugdtoernooi valt dit jaar 
op een maandag en een dinsdag … gelukkig wel in de kerstvakantie, dus alle jeugd kan meedoen … en ook de ouders 
zijn welkom in Sporthal de Pijl in Naaldwijk … de acties gaan natuurlijk door … fancy fair … speculaaspoppen …. alleen 
voor de Golden Earring hebben we dit jaar te weinig plek … King King, de vrouw van Dicky Palyama, begin december 
gaat bevallen van een nieuw badmintontalentje  …  ook de vriendin van Michel Kersch zet rond deze tijd een nieuw 
talentje op de wereld … Anita Liu tijdens de competitie ineens haar trainingsbroek kwijt was ... En dat zij even later 
haar mannelijke tegenstander in een wel heel strakke trainingsbroek zag lopen … Theunissen etenswaren haalt uit 
tassen die op die van hem lijken … Fierljeppen aan Ciraar Slaats niet besteed is? Zo bleek tijdens het trainingsweek-
end … Sten van Nieuwkerk, onze geweldige nieuwe speaker, nog druk bezig is met het uitbreiden van zijn line up-
teksten … De banen in de nieuwe hal wel heel dicht op elkaar liggen ... Dit ondervond Ciraar tijdens een training, toen 
hij onverwacht geraakt werd door een loeiharde slag van Bart R. uit R. … Franklin Telwin de regels van het Bakschema 
van team 4 niet helemaal begrepen heeft, aangezien hij de eerste competitiewedstrijd zelf gekochte soesjes mee-
bracht … Douchen voor badmintonners tegenwoordig een uitdaging is: het is een kwestie van zoeken naar een kleed-
kamer die leeg is, waar het licht het doet, waar warm water uit de douche komt en waar je niet de knop ingedrukt 
hoeft te houden om water te blijven 
krijgen … De jeugdcommissie en 
de kampleiding (waarschijnlijk) 27 
november iets leuks met de jeugd 
gaan doen … 28 en 29 mei 2011 het 
clubtoernooi wordt gehouden (not-
eren dus!) … Marte eindelijk weer 
mag badmintonnen na een lang-
durige blessure … Team 8 gewoon 3 
shirtsponsors heeft … Lennart, Myke, 
Jim en Russel mee hebben gedaan 
aan de Danish Junior Cup 2010 … 
Lisa, Ginny, Rikkert, Dennis, Dicky, 
Maartje en Jim mee hebben gedaan 
aan de Yonex Dutch Open 2010 
…  Frank heeft meegedaan aan de 
Europese Politie Kampioenschappen 

WisT u daTJes
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Ginny Severien, wie kent 
haar niet. Al jaren een 
vaste waarde bij VELO 
1. Won vorig seizoen 
alles wat er te winnen 
viel. Met VELO won ze 
de beker en werd ze 
landskampioen door zelf 

het winnende punt binnen te slaan. 
Ginny geeft niet snel op, Ginny is 
een strijder. En strijden dat doet ze. 
Ze moet wel, want Ginny heeft sui-
kerziekte. Kortom, ze moet heel erg 
op haar gezondheid letten. Mireille 
Kap was afgelopen seizoen vaste 
waarde van VELO 9 waarmee zij 
promotie maakte. Dit seizoen speelt 
Mireille voor het eerst hoofdklasse 
met VELO 8.

TWee maaL mOOi
Mireille heeft een eigen schoon-
heidssalon. Zij let juist heel erg op 
de gezondheid van anderen. Een 
mooie reden om deze 2 toppers van 
VELO eens bij elkaar te brengen.

Ginny geniet zichtbaar 

van deze behandeling

We hebben afgesproken op 30 juni 
bij de salon van Mireille in de Voor-
straat in Poeldijk, Beauty Mi. Mireille 
heet ons hartelijk welkom in de salon 
maar verontschuldigt zich meteen: 
ze is nog niet klaar met de laatste 
klant, maar we kunnen alvast plaats 
nemen in de behandelkamer. “Wat 
ziet het er hier netjes uit” zegt Gin-
ny. “Echt een mooie salon” en Ginny 
gaat alvast in de behandelstoel zit-
ten. De Europa Cup in Zwolle is net 
voorbij en daarmee het seizoen. “Het 
is een lang seizoen geweest, eigen-
lijk net even te lang voor het mooie. 
Het is nu eind juni en als je bedenkt 
dat het seizoen al in september 
begonnen is dan is dat erg lang” zegt 
Ginny. “Ik heb dit seizoen veel gela-
ten voor een goed resultaat. Normaal 
speel ik veel meer toernooien dan ik 
dit seizoen gedaan heb maar omdat 
het zo’n lang seizoen is geweest heb 
ik bewust toernooien laten schieten. 
Ik moet zuinig zijn op mijn lichaam. 
Mijn suikerziekte maakt het me soms 
knap lastig”. Het is dan ook tijd voor 
een ontspannende gezichtsmassage. 

Maar voordat Mireille er is heb ik 
de afstandsbediening van de stoel 
in handen. “Hé, rustig aan met die 
stoel” zegt Ginny maar het is al te 
laat. Half opgevouwen zit ze in de 
stoel. Gelukkig is Mireille snel ter 
plekke om Ginny van mij te be-
vrijden. De behandeling kan begin-
nen.

“Zo Ginny, ik ga eerst je gezicht 
reinigen” zegt Mireille. “Daarna 
breng ik een verzorgende peeling 
aan op je gezicht”. Heel behoed-
zaam wordt het gezicht schoonge-
maakt. Ginny geniet zichtbaar van 
deze behandeling. “Daar was ik wel 
even aan toe zeg” aldus de gymjuf 
uit Rijswijk. Dan wordt de peeling 
aangebracht. In mijn ogen is de 
groene laag die op haar gezicht zit 
gewoon een laag drab. Ginny ziet er 
nu heel grappig uit. Ik grap nog dat 
ik de 2 komkommerschijfjes op de 
ogen mis maar mijn grap lijkt geen 
uitwerking te hebben. Hier wordt 
serieus aan de gezondheid gewerkt. 
“Ik ben ooit voor mezelf begonnen 
als schoonheidsspecialiste en kwam 
toen bij de mensen thuis. Daar ben 
ik na een jaar al mee gestopt toen ik 
dit pand kon huren. Bij de mensen 
thuis kom ik sindsdien niet meer, ze 
kunnen veel beter hier langs komen” 
aldus Mireille. Op de vraag hoe ze 
de afgelopen jaren haar badminton 
carrière heeft beleefd antwoordt ze: 
“Ik ben de laatste jaren eigenlijk 
alleen op de trainingen uitgedaagd. 
In de competitie ging het bijna als 
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vanzelf. Ik kan duidelijk hoger spelen 
maar was altijd een beetje bang om 
dat te doen. Nu ik volgend seizoen 
hoofdklasse ga spelen zal het toch 
wel anders worden. Ik heb nooit 
hoger gespeeld dan tweede klasse. 
Het zal voor mij wel even wennen 
zijn om zo hoog te spelen, ik heb me 
tot nu toe nog niet buitengewoon 
hoeven in-spannen om in de tweede 
klasse mijn partijtjes te winnen. Ben 
benieuwd of ik het hogere niveau 
aankan” zegt Mireille, terwijl ze de 
wenkbrauwen van Ginny behandelt. 
De eerste wedstrijd is inmiddels al 
geweest en Mireille laat weten dat ze 
alle partijen in 3 sets verloren heeft. 
Er zit dus nog wel wat verbetering in.

Ben benieuwd of ik het 

hogere niveau aankan

We zijn inmiddels al een uurtje 
verder en Ginny is al aardig onder 
handen genomen door Mireille. “Het 
is erg vervelend om suikerziekte te 
hebben en als je dan net als ik ook 
nog topsporter bent is het dubbel 
lastig. Je moet overal over naden-
ken. Hoe deel je je voeding in, welke 
wedstrijden speel je en hoeveel rust 
zit er tussen de wedstrijden. Het zijn 
allemaal zaken waar ik rekening mee 
moet houden. Vaak heb ik het idee 
dat ik daarin niet begrepen word 

door de referee als ik aangeef meer 
tijd nodig te hebben”, aldus Ginny. 
“Het ziet er vaak zo makkelijk uit 
bij mij maar vaak vergeten mensen 
hoeveel ik moet laten voor mijn 
sport. Deze gezichtsbehandeling 
komt dan ook heel mooi uit, kan ik 
wel gebruiken” zegt Ginny. Mireille 
haalt de peeling van het gezicht en 
vraagt hoe Ginny zich voelt. “Dit 
voelt echt heerlijk aan” aldus Ginny. 
Op de toonbank had ik een folder 
zien liggen over een zuurstof behan-
deling. Mireille geeft aan dat dit een 
nieuwe methode is voor huidbehan-
deling. “Ik heb voor iedere nieuwe 
behandelmethode een cursus nodig. 
Uiteraard haal ik alleen die dingen in 
de salon waar ik zelf wat in zie maar 
dit schijnt het helemaal te worden” 
zegt Mireille.

Mireille laat ons de nieuwe behan-
delmethode zien die gebaseerd is 
op zuurstof. “Heb ik al hele goede 
resultaten mee behaald, klanten zijn 
er gek op. Komt uit Amerika”, aldus 
Mireille. Ook Ginny krijgt een voor-
proefje van deze nieuwe behandel-
methode. We gaan naar een andere 
behandelkamer waar de apparatuur 
staat. Ginny mag in de stoel liggen 
en Mireille stopt een soort ampul in 
een pen. Er komt lucht uit de pen 
en de inhoud van de ampul wordt 
over de huid geblazen. Het ziet er 
een beetje uit als het gereedschap 
van een tatoeëerder. “Dit is een heel 

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

apart gevoel” aldus Ginny. “Na een 
paar behandelingen zie je er natuur-
lijk veel meer resultaat van dan dit 
proefstukje dat ik nu bij je gedaan 
heb” zegt Mireille. We zijn een paar 
maanden verder en volgens Mireille 
is de behandelmethode inmiddels 
heel populair geworden. “Ik doe bij-
na niets anders meer” aldus Mireille.

Het is tijd om afscheid te nemen 
van Mireille en haar schoonheidssa-
lon. Maar uiteraard kopen we eerst 
nog een paar lekkere verzorgende 
producten voor de huid. De zomer 
komt er aan en dan moet je de huid 
extra goed verzorgen, vooral met het 
oog op de zon met zijn UV straling. 
Inmiddels is de zomer 
natuurlijk allang voorbij 
maar de huid goed ver-
zorgen is in alle jaar-
getijden belangrijk, niet 
alleen in de zomer. Voor 
wie zich afvraagt waarom 
Ginny er zo stralend bij 
loopt tegenwoordig is het 
antwoord simpel: Beauty Mi.

Ook benieuwd naar de schoon-
heidssalon en de producten van 
Mireille? 
Kijk dan op www.beautymi.nl
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Mij werd zeer recent 
gevraagd of ik een nieu-
we column wilde gaan 
vullen in de Matchpoint.
Op zich natuurlijk hart-
stikke leuk om te doen, 
maar waar ga je het dan 
over hebben. Een onder-

werp als het nieuwe kabinet spreekt 
lang niet iedereen aan, behalve als 
we het over het aantal deelnemende 
dames hebben in dit kabinet. “Kwa-
liteit staat voorop” wordt er dan 
snel geroepen. Daar kun je dan toch 
weer je bedenkingen bij hebben. Wie 
bepaalt immers wat kwaliteit is en of 
dit van voldoende niveau is? 

Neem dan de tragiek van een top-
sporter als Yuri van Gelder. Ik heb 
hem ooit van nabij mogen aanschou-
wen en zijn ringoefeningen zien 
doen. Een opvallend klein ventje die 
net zo breed als lang is. Beresterk, 
sympathiek maar uiteindelijk ten 
onder gegaan aan de permanente 
prestatiedruk en het zijn van een 
BN’er. Je mag als buitenstaander 
concluderen, dat de begeleiding van 
Yuri tekort is geschoten buiten de 
sporthalactiviteiten. Je hebt als trai-
ner de activiteiten van een topspor-
ter buiten de sporthal natuurlijk niet 
in de hand. 

Toch vind ik dat je daar als trainer/
begeleider van een sporter, die je 
probeert optimaal te laten presteren, 
een verantwoordelijkheid in hebt. 
Je merkt toch als trainer dat spe-
lers en speelsters anders in hun vel 

de Trainer
spreekT...

zitten als er iets in de omgeving is 
gebeurd of hen iets persoonlijks is 
overkomen. 

“Waaraan zie je dat dan?” Tja, het 
zijn vaak kleine dingen tot een 
oogopslag aan toe. Belangrijk is 
natuurlijk hierin de vertrouwensre-
latie tussen speler en trainer. Hoe 
goed kent een trainer zijn spelers en 
andersom? Iedereen weet inmiddels 
wel of heeft zelf mogen ervaren, dat 
perikelen in de omgeving een top-
prestatie op de badmintonbaan beïn-
vloeden. De concentratie en focus 
zijn niet optimaal en pijntjes worden 
snel gevoeld. Het roken van een joint 
of veel drank verdooft wel tijdelijk de 
pijn en mogelijk verdriet, maar lost 
het nooit op. Gelukkig is het wat dat 
betreft nog allemaal vrij tam binnen 
onze sport. Helaas heb ik in mijn 
trainersloopbaan al meerdere talent-
volle spelers in de goot zien belan-
den door drugsgebruik zonder dat ik 
daar overigens direct bij betrokken 
was in de zin van begeleiding. Toch 
blijf je denken “What if …” Dat is dan 
ook het dilemma van ik denk iedere 
trainer. Wat zou er gebeurd zijn als 
……?

Zo kijk ik ook nog wel eens terug 
naar 2 seizoenen geleden toen Velo 1 
in de halve finale strandde. Heel veel 
leermomenten heeft dat Ciraar en 
mij in mijn eerste jaar bij Velo zeker 
opgeleverd. Blijkbaar moet het zo 
zijn, dat je eerst een heftige intense 
emotie als groep en als individu 
moet meemaken om daarna dubbel 
zo sterk terug te komen. Het kam-
pioenschap en de beker waren best 
heftig met veel emotionele ontlading. 

De deelname aan de Europacup te 
Zwolle was een ervaring op zich met 
ook geweldige prestaties en team-
beleving of moet ik zeggen clubbele-
ving, want vele supporters kwamen 
Velo aanmoedigen.

Een gezamenlijke prestatiebeleving 
is misschien nog wel waardevoller 
dan de prestatie op zich.

Edward

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

Uw tuin het hele jaar
in bloei, ook nu!

Tuinarchitectuur
Aanleg
Onderhoud

Voor advies & mooiste tuin-ideeën:
0174 - 298208

www.diemelgroenvoorzieningen.nl

0174 225 195

www.vmvnetwerknotarissen.nl

www.evsadvocaten.nl
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Kantoor en werkplaats:
Bovendijk 32 D

2295 RZ Kwintsheul

Telefoon (0174) 297193
Fax (0174) 296586

Loodgietersbedrijf
BEN OVERGAAG B.V.

Korte Spruit 9
2291 LD
Wateringen

06 - 43 85 43 45

info@stijlpro.nl
www.stijlpro.nl

Peters StijlproAls 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

Sterretje (Rick van Nieuwkerk)
“Zoek un wèf met maat meloen wat 
sexy kèkt.”

Elize (Diane Dat)
“Ik weâhrk in duh snackbar en hou 
van un feistje bouwen.”

Matsoe Matsoe (Aico van Gent)
“Ik leg straatjus an en hau van un 
lolletjuh.”

OH OH VeLO

Kaboutertje (Sigrid Matla) 
“Ik draag altèd hâuge hakken tèdens 
ut shuttelen.”

Little Princess (Marian Nijboer) 
“Ik hau van mu zelluf en van man-
nuh die alles voâh me doen.”

Sniper (Maurice van der Zwaan) 
“Ik vind mezelf eâhrg knap en ben 
altèd met me lichaam bezig.”

Jokertje (René Koehorst) 
“Ik zit vèf dagen in duh weik in duh 
spôhtschoâl en hep pieâhcings op 
plekkuh wâh duh zon niet schènt.”

Barbie (Tiny van Bruchem) 
“Ik hou van anabole mannuh en ik 
mot eâh lekkeâh uìt zien.”
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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







Hoe heet je? 
Ik heet Jesse Goes.

Wat is je geboorte-
datum? 
Ik ben geboren op 31 
mei 1997.

Wie zijn je ouders?
Dat zijn Thessa en Michel Goes.

Heb je broer/zussen?
Ik heb 2 broers, Bowy en Remy.

Heb je huisdieren?
Ik heb twee katten en een hond.

Op welke school en in welke klas 
zit je?
Ik zit in de tweede klas op het WVC.

Jeugdpen meT Jesse gOes
Wat zijn je hobby’s?
Mijn hobby’s zijn badmintonnen, met 
vrienden naar buiten, voetballen en 
atletiek.

Hoe lang zit je al op badminton?
Ik zit al vier jaar op badminton.

Waarom ben je op badminton 
gegaan?
Ik ben op badminton gegaan om-
dat mijn opa, moeder en broers op 
badminton zitten en het mij wel leuk 
leek.

Wat vind je het leukste van een 
training?
Ik vind eigenlijk alles wel leuk.

Wat vind je het vervelendste van 
een training?
Ik vind schaduwlopen het vervelend-
ste van de training.

Wie is je lievelingstrainer?
Ik heb drie lievelingstrainers: mijn 
moeder (Thessa), mijn opa (Henk) 
en Dennis.

Wat vind je van Velo?
Ik vind Velo een hele leuke club!

Denk je dat team 1 weer kam-
pioen gaat worden dit jaar?
Natuurlijk wordt team 1 weer kam-
pioen!
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Doe je nog andere sporten naast 
badminton?
Ja, ik zit ook op atletiek.

Waar kan je ’s nachts voor 
wakker gemaakt worden?
Je kan mij echt voor iets spannends 
en grappigs uit mijn bed halen.

Wat is je lievelingseten?
Mijn lievelingseten is een lekkere 
Italiaanse pizza.

En wat vind je echt niet lekker?
Het is heel gek, maar ik vind patat 
niet zo lekker.

Wat ligt er onder je bed?
Onder mijn bed ligt nog een bed die 
je kan uitschuiven.

Wat wil je later worden?
Ik wil later de baas van een fitness-
center worden.

Slechtste moment / grootste 
blunder?
Ik had een keer een banaan en ik 
was in gedachten toen kwam er een 
wielrenner voorbij fietsen en ik dacht 
zo van: het zou grappig zijn als ik 
mijn bananenschil voor hem gooi, 
maar ondertussen viel ik zelf over 
mijn eigen bananenschil!

Wat doe jij over 10 jaar?
Ik denk dat ik over 10 jaar ga trou-
wen en een kind heb en ik denk dat 
ik dan mijn fitnesscentre ga openen.

Wat is je beste eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik nooit 
opgeef en altijd mensen probeer te 
helpen.

Wat is je slechtste eigenschap?
Mijn slechtste eigenschap is dat ik in 
de ochtend HEEEL chagrijnig ben.

Heb je nog een levensmotto/lijf-
spreuk?
Mijn levensmotto is ‘Keep smiling!’ 
(altijd blijven lachen)

Heb je een stopwoordje?
Ik heb zoveel stopwoordjes, soms 

November
2 Lysanne Brizee
6 Shiani Sewray
11 Lotte Eijgermans
16 Chao Qin
22 Patrick van Laere
25 Jens Luiten

VerJaardagen Jeugd
December
3 Matthijs Buisman
12 Ivan Jager
13 Rinse Luidinga
13 Sanne Aalbers
16 Collin van Laere
19 Gijs Broch
24 Robin Kuijpers
27 Erik Ton
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zelfs zonder dat ik het merk. Een 
daar van is: jaa toch!

Wie zou jij nog eens willen 
ontmoeten?
Ik zou de mensen van ‘Oh oh Cherso’ 
wel willen ontmoeten.

Je favoriete muziek?
Ik vind House, Rap en Pop muziek 
het leukst.

Heb je een idool en zo ja wie en 
waarom?
Mijn idolen zijn mijn familie.

Wat is jouw droom voor later?
Mijn droom voor later is dat ik heel 
veel geld verdien met 
mijn sportschool.

Wie geef je de jeugd-
pen?
Ik geef de jeugdpen door 
aan Sten van Nieuwkerk.
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Lisa en dennis in Taipei
Lisa en Dennis hebben in 
september meegedaan 
aan de World Student 
Championship 2010 in 
Taipei. Dit is een hele 
ervaring geweest en 
natuurlijk willen wij als 
Matchpoint redactie hier 

het fijne over weten. Daarom heb ik, 
Imre, op een maandagavond na de 
training met Lisa en Dennis afge-
sproken in de nieuwe Velo kantine.
 
Laten we beginnen met waarom 
jullie naar het WK voor student-
en zijn gegaan…
Dennis: Is toch lachen…
Daarna serieus: De organisatie van 
het toernooi wilde dat zoveel moge-
lijk landen deelnamen aan het toer-
nooi. De hele nationale selectie zat in 
België voor een toernooi. Ik had Mar-
tijn een keer gesproken over mijn 
studie. Toen heeft hij Rob benaderd 
om te vragen of het ons leuk leek om 
mee te doen aan de World Student 
Championship in Taipei.

Hoe was de reis?
Lisa: Lange vlucht, lekker eten, veel 
films… We vlogen via Bangkok op 
Taipei en we zouden een planning 
maken voor onze reis, dat is er al-
leen niet van gekomen.
Dennis: De reis is me meegevallen.

Jullie kwamen aan en toen 
dachten jullie…
Samen: Het is fucking warm!
Lisa: Waar is mijn tas?!?!  De man-
nen (Dennis en Rob) hadden hun tas 
al redelijk snel, maar mijn tas kwam 
maar niet over de rolband. Uitein-
delijk kwam mijn koffer als één van 
de laatste koffers aangerold.

In een gepimpte touringcar wer-
den ze naar het hotel gebracht. Ze 
verbleven in een naar eigen zeggen 
‘fucking mooi hotel’, het Fuller-
ton. Gary Hetharia en Freek Cox 
waren scheidsrechter bij het toer-
nooi en Lisa, Dennis en Rob hebben 
vanaf dag één veel met deze twee 
halve garen (woorden van Dennis) 
opgetrokken.

De openingsceremonie was erg spec-
taculair, beetje jammer alleen dat 
ons Velo trio in hun kloffie naar deze 
happening is gegaan. 

Lisa was de vlaggendrager voor Ne-
derland. De organisatie heeft er een 
hele show van gemaakt met allerlei 
verschillende acts zoals de bekende 
Chinese draak.

Ons trio werd begeleid 

door hun ‘bitch’

De hele week werd ons trio begeleid 
door hun ‘bitch’. Deze bitch is echt 
een schat en deed werkelijk alles 
voor onze toppers, waardoor ze op 
woensdag gepromoveerd is van bitch 
naar Amy (haar echte naam). Wat 
zijn ze toch lief… 

Eén van die tripjes ging naar de 
kust, waar zogenaamd het goud uit 

Voor aan- en verkoop van uw woningVoor aan- en verkoop van uw woning

Kerklaan 12
2291CG Wateringen

 06 - 55153568
http://www.van-zundert.nl
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de bergen terecht kwam. Het enige 
wat Lisa daar zag was veel ‘Feye-
noorders’... 

Ons trio heeft ook veel marktjes 
bezocht. Op die markten maakten zij 
kennis met de soms wel een beetje 
bizarre Aziatische cultuur. Zo ook in 
de Snake Alley at Night waar bij-
voorbeeld slangen en schildpadden 
verkocht werden…

Ook het eten was niet altijd even 
lekker. Als voorbeeld noemen ze het 
banket na de sluitingsceremonie. 
Typisch Chinese gerechten als kip-
pensoep met de kop van de kip er 
nog in werden aan onze Westlandse 
boeren voorgeschoteld…
Lisa: Eerlijk gezegd vond ik het echt 
vies.
Dennis: Lies is de bekende Neder-
landse boer.

Toch wel apart dat de enige met 
Aziatisch bloed juist diegene 
is die het allemaal niet eens 
probeert.
Lisa: Ik heb wel het toetje op!

Als we over het toernooi beginnen 
te kletsen haakt Rob in en zetten we 
het gesprek met z’n vieren voort. 

Hij was ‘Bang-ladesh’

Vrijdag was de dag van het toernooi. 
Dennis begon tegen een volgens Lisa 
nogal ‘dooie’ Aussi. Hij won deze 
wedstrijd dan ook redelijk makkelijk. 
In de tweede ronde kwam Dennis 
zijn tegenstander uit Bangladesh niet 
opdagen (woordgrap van Rob: hij 
was ‘Bang-ladesh’). 
Op naar de derde ronde dus, maar 

niet voordat de mix van Dennis en 
Lisa werd verloren. 

Ook moest Lisa eerst nog haar singel 
spelen tegen een bouwvakker uit Tai-
pei. In het begin vond Lisa het lastig 
om haar tegenstander 
bij te blijven, Lisa had 
weinig vertrouwen in 
haar eigen spel. Daarna 
kwam ze wat meer in de 
wedstrijd. Alleen kon de 
bouwvakker toen vol-
gens onze mannen nog 
wel 1 of 2 versnellingen 
bijzetten. Lisa kon dat helaas niet, 
waardoor zij haar wedstrijd verloor. 
Zo ook in de derde ronde van Den-
nis zijn singel, de Japanner waar hij 
tegen moest spelen was iets te sterk. 
 
Badminton was dus niet zo’n suc-
ces, waardoor de Velo’ers samen met 
Freek en Gary op zoek gingen naar 
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andere talenten. Deze dachten zij te 
kunnen vinden in een karaokebar…
Rob: Freek zit erop.
Dennis: Je kreeg die microfoon niet 
uit zijn handen.
Lisa: Ik was aan het eind van de 
avond doof aan mijn rechterkant 
(daar zat Freek).

Ik vraag Lisa hoe het was om als 
enige meisje de hele tijd met vier 
mannen opgescheept te zitten…
Dennis schiet meteen in de verdedi-
ging: Één vrouw is anders ook heel 
lastig.
Lisa: Ze maken wel veel vrouwon-
vriendelijke opmerkingen, maar ze 
hebben zich goed aangepast, we 
hebben zelfs een dag geshopt!

Dat shoppen gebeurde in Taipei 101, 
het tot 2007 hoogste gebouw van 
de wereld. Prijzen als € 650,- voor 
een simpel vestje en € 600.000,- 
voor horloges zijn hier heel normaal, 

waardoor het trio hun ogen uitkeek. 
Rob begreep er helemaal niets van…
 
Aan alles komt een eind en zo ook 
aan het toernooi. Zondag hebben 
Lisa, Dennis en Rob naar de finales 
gekeken. Na de finales kwam de 
sluitingsceremonie. Deze was min-
stens zo spectaculair als de open-
ingsceremonie. De mooiste trucs 
met zwaarden en diabolo’s werden 
uitgevoerd.  

Toen ik vroeg om een omschrij-
ving in drie woorden van deze 
reis kwam het volgende eruit:
Rob: Gratis vakantie! Gezellig, 
verbazingwekkend toernooi, leuk 
om een keer zo’n toernooi mee te 
maken.
Lisa: Fantastische ervaring!
Dennis: Een snoepreisje die ik niet 
snel zal vergeten. Het was presti-
gieus, de bevolking in Taipei is… om 
te zoenen zeg maar!

Een snoepreisje die ik 

niet snel zal vergeten.

Daarna met z’n drieën, elkaar aan-
vullend: de organisatie was super, 
alles was tot in detail verzorgd, je 
werd echt in de watten gelegd, er 
werd voor alles gezorgd, je kon zelfs 
je kleding laten wassen en ga zo 
maar door…

Samengevat: een fantastische 
vakantie die ze niet snel zullen 
vergeten…
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THuis biJ ... aad Van der HeLm
In de nieuwe rubriek 
‘Thuis bij …’ bezoeken 
wij de cribs (voor de 
leken onder ons: huizen/
woningen/villa’s/hutjes 
op de hei) van bekende, 
onbekende, interessante, 
maar ook oninteressante 

VELO’ers. We zien ze vaak bij VELO, 
maar waar wonen zij eigenlijk? Hoe 
brengen ze de rest van hun leven 
door? Waar zijn zij als ze zich niet 
bij VELO bevinden? Wie zijn deze 
mensen? Lees het allemaal in ‘Thuis 
bij …’.

Maandagavond 4 oktober, 19.30 uur: 
fris gedoucht na een lekkere training 
zijn wij te gast bij de alombekende 
Aad van der Helm thuis, in Water-
ingen, op het door hem zelf bedachte 
Helmpad. Later zal blijken dat Aad 
niet alleen zijn eigen straat een 
naam geeft, maar ook een fervent 
quote-uitvinder is. 

Nu is hij ‘die man met 

die harde stem’

Wie is Aad van der Helm? Aad komt 
al jaren over de vloer bij VELO, hij 
begon te spelen ergens in zijn derti-
ger jaren, toen nog in de Veilinghal. 
Naast zijn vele jaren lidmaatschap 
heeft hij vele commissies geleid en 
is altijd betrokken geweest bij de 
badminton. Nu is hij ‘die man met 
die harde stem’.

Terug naar het Helmpad. Zodra we 
de grote tuin betreden neemt hij ons 
mee in zijn betoverende wereld van 
druiven, peren, appels en  tuinbo-
nen. We proeven wel vier verschil-
lende soorten druiven, zoals Aad 
zegt: ‘voor de lol’ en genieten van 
vers druivensap. Lol hebben we 
zeker; de pitjes mogen we op de 
grond spugen, want ‘geef de aarde 
wat de aarde geeft’. 

De druiventeelt is Aad z’n passie en 
hier besteedt hij vele uurtjes per 
dag aan. In een echte Westlandse 
druivenkas heeft hij wel acht soorten 
druiven netjes op een rij hangen. 
Voor elke tros een ijzerdraadje en 
gelukkig zegt Aad het zelf: ‘Ik ben 
ook gestoord hoor’. Dit jaar is de 
oogst alleen erg slecht. Helaas is de 
luchtvochtigheid zo hoog geweest de 
afgelopen tijd, dat Aad gedwongen 
is een groot deel van zijn kindjes om 
te persen tot druivensap. ‘Ik kon wel 
janken’.  Maar een klein lichtpuntje 
Aad: dit druivensap smaakt heerlijk, 
dat koop je niet in de winkel!

Na een rondleiding door de tuin ma-
ken we kennis met Toos, al meer dan 
vijftig jaar de trouwe wederhelft van 
Aad. Samen hebben zij vier kinderen 
en daarvan nu acht kleinkinderen, 
waar ze ontzettend trots op zijn. 
Terwijl wij een kijkje nemen in het 
huis en de wall of fame bewonderen, 
maakt Toos heerlijk ruikende gevulde 
speculaas volgens oud Hollands re-
cept (‘mogen we proeven??’). Terwijl 
zij in de huiselijke keuken staat, po-

seert Aad voor zijn eigen foto’s. Leuk 
voor in de Matchpoint.

Tijd voor koffie. Die wordt gezet en 
onderwijl vertelt Aad een en ander 
over zichzelf en hoe hij zijn dagen 
doorbrengt. 76 lentes jong is hij nu, 
geboren als peuter ‘ik ben nooit een 
baby geweest, ik woog ruim 12,5 
pond. Hiermee heb ik nog een aantal 
jaar het Nederlandse record voor 
zwaarste baby gehad, alleen is dat 
niet geregistreerd. De pastoor zei: 
Kijk uit, anders ploft ‘ie.’
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Als jongste in een gezin van tien kin-
deren heeft hij al vroeg geleerd hoe 
je aandacht krijgt. ‘Hoe dan, Aad?’ 
Jawel, door je stemvolume wat te 
verhogen. Nou, dat werkt zeker! Ook 
later in zijn rol als veilingmeester, 
raddraaier tijdens de Fancy Fair op 
VELO en badmintonsupporter komt 
dit goed van pas. Vele items zouden 
niet verkocht zijn zonder de stem 
van Aad en ook de prijzen op de Fan-
cy Fair zouden anders niet zijn opge-
haald. Hij heeft veel geld ingezameld 
met behulp van die stem. Ook was 
het eerste team geen kampioen 
geworden zonder de vocale steun 
van Aad. Dit seizoen moedigt hij ze 
weer aan en hij is onder de indruk 
van de debuterende Myke en Russell. 
‘Formidabel!’, zoals Aad enthousiast 
kan roepen.

Maar hij heeft niet alleen vrijwilli-
gerswerk gedaan. Aad was tuinder, 
van in ieder geval een hele kas vol 
tomaten. Hiermee heeft hij een groot 
deel van zijn tijd gevuld, waardoor 
hij nu van zijn heerlijk rustige huis 
kan genieten. Of is het er misschien 
iets TE rustig, Aad? Ja, voor hem 
mag er wel wat meer leven in de 
brouwerij komen. Daarom zit hij 
vaak op de brug aan de Heulweg te 
kijken naar nietsvermoedende voor-
bijgangers. Hier brengt hij vaak zijn 
vrije uurtjes door. 

Hoe ziet een doorsnee dag van Aad 
er verder uit? Rond een uur of ne-
gen staat hij elke dag op, hij vindt 
zichzelf nogal lui: ‘Ik heb een pistool, 
dat mag je wel opschrijven. Als je 
iemand tegenkomt die luier is dan 
ik, dan mag ik hem neerschieten.’ 
Dan een verplichte boterham met 
aardbeienjam, samen met koffie uit 
zijn favoriete minikopje, terwijl hij 
zo’n anderhalf uur de krant leest. In 
verband met zijn evenwichtsstoornis 
werkt hij daarna aan zijn conditie op 
de loopband, 18 minuten om pre-
cies te zijn. Ook voor de rest van 
zijn gezondheid is dit zeker gewenst. 
Tussen de middag wordt er brood 
gegeten en dan trekt Aad zich even 
terug op de bank voor een dutje. 
Daarna worden regelmatig de drui-
ven nagekeken en na dit dagelijkse 
klusje is het tijd voor een bezoek aan 
de familie. Trouw als hij is, bezoekt 

Aad al jaren de hele familie. Helaas 
is deze familie flink ingekrompen 
de laatste jaren, nu zijn er nog één 
broer en één zus over. Graag zou hij 
wat vaker onder de mensen zijn. Jeu 
de boules heeft hij over nagedacht, 
maar is er nooit van gekomen. De 
ballen liggen maar te liggen in de 
schuur. Dat doet hem denken aan 
zijn grasveld, jarenlang prijswinnaar 
van ‘mooiste gras van het Westland’.
Een ander tijdverdrijf in de middag 
is het doen van boodschappen. Bij 
de vraag hoe lang hij hier gemiddeld 
over doet, begint hij te grinniken: 
‘vraag dat maar aan mijn vrouw, ik 
neem altijd iets mee wat ze niet op 
het boodschappenlijstje heeft ge-
schreven.’ Ook praat hij misschien 
wel teveel met de kassameisjes, die 
hij graag uitdaagt zich vooral niet te 
gedragen. Dat hoort bij het leven, 
vindt Aad. 

‘Formidabel!’, zoals Aad 

enthousiast kan roepen.

Met de vers gehaalde boodschappen 
maakt Aad drie keer in de week een 
heerlijk maal, zo ook op de door hem 
beschreven doorsnee dag. De rest 
van de dagen kookt Toos. Tafeltje 
Dekje hoeft dan ook niet op de stoep 
te staan bij de Helmpjes. Koken is 
iets wat Aad graag doet. Vaak staan 
verse bonen of andere groenten op 
het menu. ‘Ik geef niks om vlees, ik 
hou van de jus’. Dus ook vlees moet 

erbij, al is het alleen maar voor de 
jus. Samen met Toos geniet hij dan 
van zijn heerlijk bereide diner.
Ondertussen is de avond in Aads 
doorsnee dag gevallen. Na ‘t avond-
eten kijkt hij tv, het liefst praatpro-
gramma’s. ‘Daar kun je tenminste 
iets van leren.’ We hadden nooit 
gedacht dat Aad nog iets te leren viel 
op dat gebied. Maar goed. Aangezien 
Aad een groot prater is, vroegen wij 
ons dan ook af of hij de televisiepro-
gramma’s van commentaar voorziet, 
maar dit is niet zo, ‘de tv luistert 
toch niet. ‘

Rond een uur of half twaalf gaat het 
licht uit in huize van der Helm en is 
het tijd voor een welver-
diende nachtrust.

Dan rest ons nog de 
vraag wat nou eigen-
lijk de moraal is in Aad 
zijn leven. Na alles wat 
hij heeft meegemaakt, 
waaronder ook de oorlog, 
is hij er wel achter met welk motto je 
het beste door het leven kunt gaan. 
‘Doe goed en zie niet om!’ past hij 
overal op toe. Goed doen vindt hij 
belangrijk, maar loop er niet mee te 
koop.

Met deze prachtige levensles beëindi-
gen wij ons gesprek met Aad, hoewel 
we nog uren door konden luisteren. 
Maar we verlaten het Helmpad niet 
voordat wij hem en Toos bedanken 
voor hun gastvrijheid. Tot ziens! En 
tot de volgende thuiswedstrijd.
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