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Voorwoord van Joyce
 
De eerste shuttles zijn al weer lang 
geslagen dit jaar, tijd dus voor de 
eerste Matchpoint van 2010. Een 

jaar dat heel erg mooi 
kan gaan worden . Zo 
kunnen we dit jaar de 
langverwachte nieuwe 
hal in gebruik gaan 
nemen. Daarnaast staat 
ons eerste team al het 
gehele jaar op de eerste 

plek, hopelijk kan men dit volhouden 
en staan we op 1 mei met de beker 
in de hand.

Voor dit nummer zijn we op pad 
gegaan met Ruben, Imre, Veerle en 
Thomas. Een viertal Wijers - broers 
en zussen - die allen een verleden 
hebben bij DKC en nu op één na al-
len bij VELO spelen.  Ook hadden we 
een interview gehouden met Wouter 
Müller, eerst spelend als woensdag-
avondrecreant en later in de selectie 
(en de laatste jaren zelfs bestuurslid 
was), die vorige maand afscheid nam 
van VELO. Ook komt in dit nummer 
het clubtoernooi aan bod. Na een 
tijd geen eigen VELO toernooi te 
hebben gehad komt er op 29 en 30 
mei eindelijk weer een clubtoernooi. 
Natuurlijk schrijf je in!!

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

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

31 maart – 3 april Halve Finales Eredivisie
8 t/m 11 april   Yonex Dutch International (in VELO-sporthal)
Donderdag 8 april Uitje van de donderdagochtendgroep
Zaterdag 1 mei  Finalewedstrijd Kampioenschap van Nederland 
   (één wedstrijd in sporthal ’t Zandje te Den Haag) 
30 en 31 mei  VELO Clubkampioenschappen
30 mei   Sponsorloop t.b.v. nieuwbouw (sportcomplex VELO)
31 mei   Vrijwilligersbarbecue (als afsluiting clubtoernooi)

agenDa

Het leukste en gezelligste toernooi van het jaar is natuurlijk een clubtoernooi.  De 
leukste en gezelligste vereniging van het land is natuurlijk VELO Badminton. Een 
VELO Badminton clubtoernooi is dan een topcombinatie, zou je zeggen… Toch 
is het de laatste jaren niet helemaal meer gelukt om zo’n toernooi te organi-
seren. Omdat wij dit heel jammer vinden, zijn wij op het idee gekomen om zelf 
dit toernooi te gaan organiseren. Het toernooi vindt plaats op 29 en 30 mei en 
er zal gespeeld worden in de categorieën A, B en C. Het is dus een toernooi voor 
de HELE club, voor de jeugd, de senioren én de recreanten. De kans is groot dat 
we al in onze nieuwe hal terecht kunnen! Om het allemaal nog leuker te maken, 
hebben we het toernooi gecombineerd met de sponsorloop, die zaterdagmiddag 
buiten op het VELO-complex wordt georganiseerd. Zondag zullen dan de halve 
finales en de finales gespeeld worden om te zien wie de echte clubtoppers zijn. 
Om het weekend goed af te sluiten zal na de finales de vrijwilligersbarbecue 
plaatsvinden, waar ook niet-vrijwilligers (tegen een kleine vergoeding) van kun-
nen genieten!

Wouter, Rick en Imre

HeT CLUB-TOernOOI kOmT eraan!

Wil je volgend seizoen meedoen aan de senioren competitie, die loopt van sep-
tember 2010 tot en met januari 2011, kijk dan op website van VELO-Badminton 
en houdt het VELO-nieuws in de gaten. Ook als enthousiaste jeugdspeler of als 
recreant, kan je meedoen. Nadere informatie kan je ook krijgen bij Aico van 
Gent, Koos Batist of Rob Konings. 

meeDOen meT COmpeTITIe 2010-2011?

Van 8 tot 21 maart kunnen de leden van Rabobank Westland via de website 
www.westland.rabobank.nl een stem uitbrengen op hun favoriete vereniging of 
stichting. Hiervoor krijgen ze 5 stemmen. Je mag 2x een stem uitbrengen op 
dezelfde vereniging. Hoe meer stemmen voor VELO Badminton, des te hoger het 
sponsorbedrag dat we als club ontvangen. Dus heb je een rabobankrekening in 
het Westland, stem op VELO Badminton!! En vertel het je buren, je ouders, je 
kinderen of je vrienden, dat ze ons kunnen sponsoren, door op ons te stemmen.

raBOBank CLUBkaS Campagne

ontwerpen
autobelettering
reklameborden

spandoeken
gevel- en lichtreklame

oude technieken
marmeren beelden & schilderijen
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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

www.lucasonderhoudsdiensten.nl

Voor wie het nog niet in de gaten 
heeft, onze nieuwe hal begint aardig 
vorm te krijgen. Een aantal maanden 
geleden al is de hele constructie om-
hoog getakeld en het dak is inmid-
dels ook al dicht. Laatst vroeg er ie-
mand aan mij hoe het met de nieuwe 
hal zou zijn. Toen ik vertelde dat de 
contouren al zichtbaar zijn kreeg ik 
een verbaasde blik als antwoord. Oh 
ja, waar staat die hal dan? Iedere 
week kwam ze er drie keer langs 
maar het was haar niet opgevallen. 
Ik moet toegeven dat het buiten al 
vroeg donker is en de nieuwe hal 
nou niet bepaald in de spotlights 
staat maar de contouren zijn zelfs in 
het donker goed zichtbaar…

In de regio Westland wordt op hoog 
niveau gesport. Bij Quintus wordt al 
sinds mensenheugenis tophandbal 
gespeeld door zowel de mannen als 
de vrouwen. De vrouwen zijn recent 
zelfs twee jaar op rij landskampioen 
geweest. Bij die kampioenswedstrij-
den bleek de Van der Voort hal in 
Kwintsheul steeds te klein voor het 
talrijk aanwezige publiek. Ik heb 
er zelf ook gestaan, de sfeer was 
prachtig, de hal gewoon te klein. 
Sinds vorig jaar september heeft het 
Westland zelfs een eredivisieclub die 
zaalvoetbal speelt. Event Plaza FCW 
speelt in sporthal de Pijl in Naaldwijk 
zijn wedstrijden. Het gaat nog niet 
top daar in Naaldwijk maar de plan-

nen zijn er wel voor een lang verblijf 
in de eredivisie. Persoonlijk vind ik 
sporthal de Pijl met zijn houten vloer 
niet de ideale plaats voor een eredi-
visieclub. Ons eigen VELO Badmin-
ton speelt als sinds 1979 op eredi-
visieniveau en is sindsdien al 7 keer 
landskampioen geworden. Ook VELO 
verdient een betere hal dan waar we 
nu spelen. Ik mis bijvoorbeeld de 
tribunes en de topsportvloer.

Ooit is er wel eens gesproken over 
een gezamenlijke hal voor VELO en 
Quintus. Die hal zal wel altijd een 
utopie blijven, Wateringen en 
Kwintsheul zijn altijd al als water en 
vuur geweest. Bovendien hebben 
Quintus en VELO beiden dezelfde 
sporten binnen de vereniging waar-
door een fusie bijna onvermijdelijk 
zou zijn. Dat dus nooit, geen fusie 
tussen Quintus en VELO, dat is ge-
woon ondenkbaar. Van mij hoeft er 
ook geen fusie te komen maar een 
Westlandse topsporthal zou me erg 
mooi lijken. Een hal met vaste tri-
bunes en verwisselbare speelvelden. 
Tophandbal, topzaalvoetbal en 
topbadminton in één hal op de grens 
van Wateringen en Kwintsheul. Het 
is nu nog een droombeeld maar wie 
weet is de tijd er ooit rijp voor. Tot 
die tijd blijven we gewoon in onze 
eigen vertrouwde VELO hal spelen. 
En wie weet voelt onze nieuwe hal 
wel aan als een topsporthal!

BIeLS Over TOpSpOrTHaL

Na een weer zeer ge-
slaagd kamp vorig jaar is 
de kampcommissie inmid-
dels weer druk bezig met 
de voorbereidingen van 
het VELO Badmintonkamp 
2010. Het kamp zal dit 
jaar plaats vinden van za-
terdag 3 juli t/m zaterdag 
10 juli. We hebben weer een nieuwe 
locatie gevonden en wel in Doesburg 
(in de buurt van Arnhem). Uiteraard 
willen we heel graag dat jullie ook dit 
jaar weer meegaan. In het inschrijffor-
mulier vinden jullie nog meer informa-
tie en ook waar je je kan inschrijven. 
Hopelijk zijn jullie allemaal weer van 
de partij! 

Inschrijfformulier downloaden: 
http://tinyurl.com/kamp2010

kamp 2010
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Als ik dit schrijf, gaat 
over twee maanden in 
Wateringen de Yonex 
Dutch International 
beginnen. Achter de 
schermen wordt er, 
zoals gebruikelijk, al 
weer hard gewerkt om 

de organisatie weer vlekkeloos 
te laten verlopen. Het toernooi 
zal donderdag 8 april van start 
gaan en ’s zondag op 11 april 
hoopt de organisatie aan het 
eind van de middag een zeer 
geslaagd toernooi achter de rug 
te hebben. 

Het draaiboek met bijna 90 actie-
punten, van inschrijfformulier tot aan 
dankwoord medewerkers, is op chro-
nologische volgorde al weer door-
genomen en taken zijn verdeeld. Ook 
dit jaar zullen er weer een aantal 
verbeteringen doorgevoerd worden. 
De geslaagde 2009 ‘Wall of Fame’ 
met alle prijswinnaars van voor-
gaande jaren zal dit jaar nog een 
professionelere uitstraling krijgen. 
De internet mogelijkheden worden 
beter, fysiotherapie ruimte wordt 
aangepast, hotel voorziening wordt 
uitgebreid,  etcetera, etcetera. 

Dit jaar zal het toernooi voor de 
laatste keer in de verouderde VELO-
hal gehouden worden, misschien dat 
de spelers al in de nieuwe hal tijdens 
het toernooi kunnen inslaan, echter 
vanwege de vorst is er wat achter-
stand opgelopen met de bouw en we 
houden er dan ook geen rekening 

De YOnex DUTCH 
InTernaTIOnaL

mee dat er van deze mogelijkheid 
gebruik gemaakt kan worden. Verder 
is er vanwege het Badminton Neder-
land/Yonex contract de hoofdsponsor 
nu het Japanse bedrijf Yonex gewor-
den en er zal dan ook met Yonex 
shuttles gespeeld gaan worden. 
Verder zal het toernooi een Yonex 
uitstraling gaan krijgen. 

De organisatie hoopt op eenzelfde 
spelersbezetting als vorig jaar, 
alhoewel de kans klein is dat Jan O 
Jorgensen weer van de partij zal zijn. 
Deze Deen, die vorig jaar in de halve 
finale van Eric Pang verloor, is door-
gestoten naar de absolute Wereld 
top. Vorig jaar hadden wij 23 Deense 
deelnemers aan het toernooi en 
natuurlijk jammer als Jan niet komt, 
maar de andere Denen zijn sterk ge-
noeg om het toernooi op te fleuren.  
De meeste andere Europese landen 
zullen ook wel weer van de partij 
zijn, echter duidelijkheid omtrent 
de inschrijving is er nog niet. Men 
wacht tot op het laatste moment met 
inschrijven om zodoende ‘No Show’ 
boetes te vermijden. 

Vanuit Nederland hoopt de organi-
satie natuurlijk op de komst van 
de 5 Nederlandse toppers (Yao Jie, 
Judith Meulendijks, Eric Pang, Rachel 
van Cutsen en titelverdediger Dicky 
Palyama). Verder ga ik er vanuit dat 
Badminton Nederland alle selectie-
spelers naar hun eigen Internation-
ale toernooi zal sturen.  
  
Vanuit de bond heeft het toernooi 
weer een perschef toegewezen 
gekregen (Ted van der Meer), die 
met zijn ervaring de landelijk pers 
met berichtgeving zal voeden. Ook 
zal het toernooi voldoende aandacht 
krijgen in het digitale badmintonblad 
Clear en op de www.badminton.nl. 
Aan de wedstrijdtafel zal er ook een 
nieuw gezicht te zien zijn. Ger Tabe-
ling is de nieuwe wedstrijdleider, die 
deze functie heeft overgenomen van 
Bart Los. 

De coördinerende rol voor de public 
relations zal dit jaar wederom bij Piet 
Ridder liggen en dit betreft de uit-
nodigingen aan de pers, bestuurders, 
genodigden, sponsoren etcetera. De 
publieke belangstelling viel vorig jaar 
ondanks alle uitnodigingen toch weer 
wat tegen. Aan de toernooibezetting 
heeft het niet gelegen, de inschatting 
is dat het toernooi qua sterkte bijna 
gelijk aan die van de Dutch Open 
geweest is. Misschien dat de plaats 
Wateringen ietsjes afschrikt, echter 
tijdens de laatste vergadering werd 
ik erop geattendeerd dat de hal op 
100 meter van Haags grondgebied af 
ligt en ja ‘The Hague’ is natuurlijk op 
alle gebieden een stad met wereld-
faam.  

Er wordt in ieder geval actie geno-
men om tijdens de finaledag de hal 
met publiek vol te krijgen.  De 11e 
editie van de Yonex Dutch Interna-
tional wordt hopelijk weer een groot 

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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succes, aan de organisatie zal het 
in ieder geval niet liggen. Hopelijk 
wordt het toernooi door vele bad-
mintonsupporters uit Nederland 
bezocht zodat het toernooi met zijn 
toekomstige nieuwe en gerenoveerde 
hal de komende jaren kan uitgroeien 
tot een begrip in de badmintonsport 
tot ver in Europa en de rest van de 
badmintonwereld. 

Tot ziens bij de Yonex Dutch Interna-
tional op 8 t/m 11 april in de VELO 
Sporthal te Wateringen.

Piet Ridder
PR Yonex Dutch International

http://www.dutch-international.nl 

HeLp jIj OnS?
Natuurlijk hebben we veel hulp nodig 
om het toernooi succesvol te laten 
verlopen. Velen geven zich ieder jaar 
weer op om te helpen, hartstikke 
fijn. Maar op elke dag, van woensdag 
bij de opbouw, tot zaterdag bij en 
na de finales zijn helpende handjes 
welkom. Zoals lijnrechters, waarvan 
we er dagelijks zeker 15 personen 
nodig hebben, maar ook zijn allerlei 
andere klussen. Natuurlijk wordt er 
op de dagen dat je meehelpt gezorgd 
voor je natje en droogje. Ook wordt 
er een T-shirt of sweater ter beschik-
king gesteld voor de herkenbaarheid, 
deze is na afloop van het toernooi 
voor jou. 

DITjeS & DaTjeS

Opgave bij Mathilde Reith, per e-mail 
via hansreith@planet.nl
Of via onze website:
http://tinyurl.com/dutchinternational

De bouw van de nieuwe hal schoot 
zo lekker op, het stalen geraamte 
was vanaf de parkeerplaats al goed 
te zien … ging het ineens serieus 
winteren … in de oude hal konden 
de mannen wel doorgaan … met de 
hoogwerkers werden buizen aan de 
zoldering gemonteerd … en daarna 
kwamen de verwarmingspanelen 
… horizontaal, zodat een shuttle 
zomaar verloren kan gaan … nog 
iets wat weg is, juist ja Heineken 
… het Heineken VELO Huis maakt 
plaats voor drie andere merken, 
Jupiler, Hertog Jan en Dommelsch 
… en voor velen viel dat niet eens 
tegen … lekker dicht bij de tijdelijke 
“noodkantine”, die in de andere helft 
van de hal komt … hoewel sporten 
gezond is, hebben de sporters soms 
wel eens problemen met hun lijf … zo 
merkte sportbeest Dick van Bruchem 
in een verre uitwedstrijd dat het 
lichaam ging protesteren … na een 
rustpose speelt Dick inmiddels zijn 
partijtjes weer … en dan Lien van 
der Hoeven - nu 75 lentes jong – 
werd op een najaarsdinsdagmorgen 
plotseling onwel … ze werd naar het 
ziekenhuis gebracht, waar ze geope-
reerd werd en een hele tijd moest 

blijven … inmiddels is ze weer thuis 
waar ze verder moet aansterken … 
beterschap Lien!! … Ooit gehoord  
van het W.R.N? … het  woensdag-
avond recreanten najaarsuitje …. 
14 man sterk en met trainer Karel 
verkenden ze in januari Delft in een 
fotopuzzeltocht … bowlden talrijke 
spares en strikes bij elkaar in het 
Karrewiel en leerden van de “spider-
pan” eten … de website geeft de ins 
& outs … begin januari was er weer 
een onderling toernootje … deel-
nemers kregen vooraf een bidon, 
dus iedereen had prijs … maar liefst 
67 deelnemers, waar 72 het maxi-
mum is … Westlandtoernooi met 18 
VELO’ers, maar niemand van ons 
in de A-poule (sterkte 4e divisie en 
hoofdklasse) … wel 8 recreanten in 
de D-poule … en door Eveline, Talat, 
Erik en Hong-Djien wel 4 eerste 
plaatsen … competitie voor meeste 
teams weer voorbij … helaas twee 
teams gedegradeerd … die promo- 
veren volgend seizoen weer … an-
dere teams netjes gehandhaafd of 
zelfs knap 2de of 3e … bij team 13 
speelde Balt toch nog een wedstrijd 
mee … VELO 1 doet het uitstekend 
… halve finales in de Paasweek … 

en de finale op 1 mei in 
de DKC-hal in Rijswijk 
… hun rode outfit staat 
dit jaar garant voor wat 
agressiever inzet om te 
winnen … en shirtspon-
sor Grondvest heeft inmiddels zo’n 
shirt, gesigneerd met de namen 
van heel VELO 1 … wil je trouwens 
weer meehelpen met ons Interna-
tionale toernooi … geef je snel op 
bij Mathilde Reith of Henk Weijs … 
en de voorjaarscompetities zijn al 
volop bezig, 10 jeugdteams, waarvan 
3 zogenaamd opstapteams … en 
3 mannenteams … en nog eens 4 
recreantenteams met een mix van 
woensdagavond en donderdagmor-
gen … weekend 30 en 31 mei wordt 
TOP … clubtoernooi (is weer terug) … 
en buiten de sponsorloop (half uurtje 
geld verdienen voor de nieuwbouw) 
… en zondag de vrijwilligersbarbecue 
(maar anderen mogen aansluiten) 
… planning is dat we rond die tijd 
in de nieuwe hal (9 banen) terecht 
kunnen … maar er blijven 4 banen in 
de bestaande hal beschikbaar … en 
last but not least: onze eigen Edje is 
geslaagd voor het theorie en prak-
tijk examen en mag vanaf heden op 
de scheidsrechtersstoel belangrijke 
beslissingen nemen
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Match Point sprak met 
Wouter Müller, die 
vanaf januari geen 
lid meer van VELO is. 
Vanwege zijn studie 
kwam de geboren 
Groenlo’er (daar waar 
Grolsch begonnen 

is) in Delft en vandaar bij VELO 
Badminton. Ondanks zijn reuma-
tische pijntjes wist hij na enige 
tijd de selectie te halen en menig 
succesje mee te pikken.

Velen kennen hem van de organisa-
tie van diverse toernooien bij VELO. 
Sommigen kennen hem (nog beter) 
door het kolonistenspel. Daarnaast 
was hij enige jaren bestuurslid, en 
sinds anderhalf jaar namens VELO 
afgevaardigde in de Bondsvergade-
ring, iets wat hij nog een tijdje wel 
zal doorzetten. Want sinds januari is 
Wouter geen spelend lid meer. 

Hoeveel jaren heb je badminton 
gespeeld?
Ik ben begonnen met badminton in 
1987. Tussendoor heb ik als gevolg 

van fysieke ongemakken helaas wel 
een aantal keer één of meerdere 
seizoenen niet kunnen sporten. In 
totaal heb ik denk ik nu zo’n 18 jaar 
gebadmintond.

Hoeveel jaar speelde je bij VELO?
Ik denk dat ik sinds 2001 bij VELO 
speel, maar weet het niet helemaal 
zeker. Ook bij VELO heb ik 2 sei-
zoenen nauwelijks gespeeld, waar-
onder dit seizoen.

Heb je jouw ambities behaald?
Gelukkig heb ik nog niet al mijn am-
bities behaald. Daar heb ik ook nog 
wel even de tijd voor. Voor wat be-
treft badmintonnen zijn mijn ambi-
ties wel een beetje verschoven in de 
loop der jaren. Mijn oorspronkelijke 
ambitie om de beste badmintonner 
van de wereld te worden is natuur-
lijk niet behaald…maar dat was 
misschien meer een droom dan een 
ambitie. Sinds mijn rentree in 2001 
(toen ik bij VELO begon na een paar 
jaar niet gesport te hebben) speel ik 
dan ook voornamelijk voor de gezel-
ligheid; alhoewel ik het natuurlijk wel 

leuk vindt om competitie te spelen 
en lekker te trainen.

Waarom ben je verhuisd?
Omdat ik graag weg wilde uit de 
randstad, om in een wat (in mijn 
ogen) mooiere omgeving te kun-
nen wonen. Dat betekent voor mij 
dan ook vooral dat ik in het week-
end makkelijk het bos in kan lopen. 
Daarnaast vind ik een bijkomend 
voordeel dat ik wat dichter bij familie 
in de buurt woon.
Tot slot ben ik op dit moment bezig 
om met een aantal collega’s een 
vestiging van ons bedrijf op te zetten 
in het midden/oosten van Nederland. 
Overigens was dat niet zozeer een 
reden om te verhuizen, maar was 
mijn wens om te verhuizen meer een 
reden om ook het werk wat die kant 
op te verschuiven.

Ga je daar ook badmintonnen?
Ja, daar ben ik net weer mee begon-
nen. Dit seizoen heb ik ook nauwe-
lijks kunnen spelen helaas, maar 
inmiddels heb ik weer 2x getraind. 
Vanaf volgend seizoen hoop ik ook 
weer competitie te spelen.

Wat  is het grootste verschil tus-
sen het Oosten en het Westen 
van het land qua mentaliteit van 
de mensen?
Volgens mij is het verschil niet zo 
heel groot, en bestaat dat verschil 
vooral tussen stedelijke en landelijke 
gebieden. Arnhem is een stuk groter 
en stedelijker dan Delft (en zeker 
dan het Westland) waar ik hiervoor 
woonde.

Volg je ons eerste team? Wat zijn 
je voorspellingen?
Ja, dat volg ik nog wel. Zo ben ik de 
wedstrijd tegen Smashing (in Wij-
chen) en de wedstrijd tegen Culem-

WOUTer mÜLLer:
 van OOST naar WeST

en Weer TerUg
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borg geweest. Ik verwacht dat ze 
gewoon kampioen worden; dan kom 
ik nog een biertje op het kampioen-
schap drinken.

Denk je ooit weer terug te keren 
naar het Westen?
Dat weet je natuurlijk nooit. Ik 
verwacht het niet direct. Overigens 
keer ik nu natuurlijk terug naar het 
oosten, en was mijn verblijf in het 
westen meer een uitstap.

Wie is je favoriete badminton-
speler/speelster?
Ik haal het meeste plezier uit bad-
minton als ik zelf op de baan sta.

Wat is de grootste blunder die 
je hebt begaan op badmintonge-
bied?
Heb ooit een keer een shuttle heel 
hard onder mijn oog gekregen terwijl 
het spel stil lag. Mijn dubbelpart-
ner sloeg de shuttle net richting de 
andere kant omdat de tegenstander 

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

Kerklaan 12
2291CG Wateringen

 06 - 55153568
http://www.van-zundert.nl

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 Stijlpro

Voorstraat 49
2685 EJ  Poeldijk
0174-243585
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moest serveren toen ik me om-
draaide. Dat was niet echt handig.

Wat stond er in je laatste smsje?
‘Vodafone Voicemail. U heeft 1 nieuw 
bericht van … bel 1233. U kunt ook 
+31654501233 bellen.’

Welke bijnamen krijg of kreeg je 
altijd?
Ik krijg eigenlijk nooit bijnamen van 
mensen volgens mij. Of ik onthoud 
ze niet.

Wat is je meest memorabele 
badmintonmoment?
Dat zijn natuurlijk de clubtoernooien 
bij VELO, die ik een tijd georgani-
seerd heb. Was erg leuk om te doen, 
en ook leuk dat nu weer andere 
mensen bezig zijn om dat te orga-
niseren.

Hoe ziet het leventje van Wouter 
er over 10 jaar uit?
Dat weet ik niet. Ben ik ook niet zo 
mee bezig. In ieder geval badminton 
ik dan nog.

Aan welke VELO-speler wil je de 
groeten doen?
Aan Ben Nijboer, waarmee ik regel-
matig achter de kan-
tinebar heb gestaan. 
Hopelijk blijft hij dat nog 
even doen en is er na 
24 februari een goede 
vervanger voor mij.
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Een gebrek aan mijn status als 
vader, nooit meegedaan aan het 
Ouder-Kind toernooi. Met dat 
gevoel stapte ik op woensdag 20 
januari de VELO-hal binnen. Het 
is binnen VELO een toernooi met 
een oude en leuke traditie. 

Het begint natuurlijk met je vader 
over te halen mee te spelen. Wil of 
kan die je vader niet, dan maar aan 
je moeder vragen. Je hebt mazzel als 
één van die twee zelf ook een shut-
tleraar is, want dan ga je misschien 
wel winnen. Soms is het wel erg leuk 
om je opa te vragen, of je oma, want 
die zijn eigenlijk ook goed en eigen-
lijk nog niet zo oud als het lijkt. En 
als die allemaal niet mee kunnen 
doen, dan maar een oom of tante 
vragen, want daar heb je ook wel 
eens op de camping mee geslagen. 

Voor de MP verslaggever was het 
bar koud in de hal, maar de jonger-
ouder koppels hebben daar geen 
last van. Alleen begeleider Sam hield 
lang zijn muts en winterkloffie aan, 
hij speelde als invalvader ook mee. 
De muziek schalde de hele middag 

door de hal; dj (die-tsé) Henk leefde 
zich flink uit. Als extra taken, ver-
zorgde hij de warming-up en mocht 
hij iedere 10 minuten toeteren om 
de partijtjes op gang te brengen, of 
plots te laten stoppen. 

De echte regie lag bij trainster Thes-
sa, die de deelnemers in 4 groepen 
had ingedeeld. Logisch, want er zijn 
jeugdspelers die nog maar 3 of 4 
maanden lid zijn, en anderen die al 
heel wat jaren ervaring hebben. Ook 
met de sterkte van de vaders/moe-
ders wordt wel een beetje rekening 
gehouden, al is dat soms best lastig. 
Voorop staat de lol, want pas over 
een jaar krijg je weer de kans om je 
vader/moeder mee te laten doen. 
Het leuke is dat de vaders/moe-
ders best fanatiek kunnen worden. 
Sommigen hadden jaren niet meer 
geshuttled, voor anderen was het 
precies een jaar geleden. Maar ze 
deden allemaal hun best, en hielpen 
de jonkies naar beste vermogen. De 
ouders wisten immers ook dat de 
hoofdprijs een appeltaart is! 

Vier taarten waren er te winnen, 

maar in twee groepen was daar nog 
een finalepartij voor nodig, waarmee 
er twee net-niet-winnende-koppels 
waren, die wel even genoemd 
moeten worden. In groep 2 was dat 
Brian met zijn vader Ronald Wie-
ringa, in groep 3 haal-
den Xander Fasol met 
zijn moeder Caroline 
de finalewedstrijd. Voor 
de moeders en oma’s 
waren de vaders net een 
beetje te sterk. Feit is 
dat vaders graag win-
nen, en zeker niet willen 
verliezen. 

Tegen zes uur verzamelden Thessa 
en Marianne de hele groep rond zich. 
Alle deelnemers kregen een lekker 
blok chocola, iedereen dus prijs! 
Maar de appeltaarten gingen naar 
vier apetrotse koppels, te weten 
Grace Hofman met haar vader Erik, 
Ramona Schurs met vader Ed, Sanne 
Aalbers met haar vader Sjoerd en 
Bram Kemmere met vader Pierre. 
Nog 10 maanden, dan is het toernooi 
der toernooien er weer. De ouders 
kijken er al naar uit.

OUD(er) geLeerD – jOng(er) geDaan
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Na de bakbeurt- en 
de ‘waar lunchen we 
voor welke wedstrijd’-
verdeling, waren Tim 
van Nieuwkerk, Michel 
Kersch, Rob Theunis-
sen, Imre Wijers en 
Daniëlle Reith klaar 

voor weer een nieuw seizoen. 
Een seizoen waarin wij gewoon 
lekker zouden spelen en zouden 
handhaven in de tweede divisie. 
Niemand had anders verwacht…

 Het begon wat rommelig, zoals 
vaker in het begin. 5-3 winst, 6-2 
verlies, 4-4 gelijk. Echter was dit 
bij de andere teams ook het geval, 
waardoor al gauw elk weekend een 
totaal verschillende poule-stand 
ontstond. En zo ontstond ook lang-
zaam het voorzichtige besef dat er 
misschien, wellicht, wie weet, wel 
een kampioenschap in zou zitten dit 
seizoen! Dus knokten we door, met 
in ons achterhoofd het volgende 
beeld: kampioen!

Toen was daar het weekend van 
23 en 24 januari, waarin de laatste 
wedstrijden gepland stonden. Met 64 
punten stonden wij bovenaan, maar 
op de voet gevolgd door The Flying 
Shuttle ’57 met 63 punten en TFS 
Barendrecht met 61 punten. Ook 
DKC had met 60 punten nog moge-
lijkheid de titel te pakken. Nu bracht 
het toeval, dat onze laatste wed-
strijd tegen TFS ’57 stond gepland! 
TFS Barendrecht won haar laatste 
wedstrijd met 8-0, waardoor ons de 
schone taak stond om zondag met 
minstens 6-2 te winnen. 

Ook de TC en Ciraar stonden voor 
een schone taak: het bepalen van 
de opstelling van dat weekend… 
Makkelijker gezegd dan gedaan. 
Na een week overleg en gepuzzel 
(Ciraar heeft drie nachten niet kun-
nen slapen) werd de knoop doorge-
hakt. Het hele seizoen hebben we 
maar twee invallers nodig gehad. Dat 
er voor de eerste keer dit seizoen 
versterkt moest gaan worden, was 
redelijk snel duidelijk. Alleen dat 

daardoor Michel alleen zou mixen en 
dat Tim en Rob helemaal niet mee 
zouden doen, was wel even slikken. 
Zeker omdat zij het hele seizoen 
uitstekende prestaties hadden 
neergezet en we deze positie hele-
maal zelf hadden bereikt. Toch kon 
het niet anders; er moesten zeker 6 
punten gepakt worden. En natuurlijk 
in goed overleg gingen we zo het 
weekend tegemoet. 

Vol goede zin en positieve spanning 
verzamelden wij ons die zondag-
ochtend in Rotterdam bij Rob thuis, 
voor een heerlijke brunch. Sergio 
Kepel, Steven van Zanten en Veerle 
Wijers waren bereid gevonden ons 
te vergezellen en wellicht naar de 
overwinning te helpen. Na wat sand-
wiches, broodjes en sinaasappelsap 
vertrokken we naar het zuiden, waar 
om kwart voor twee de wedstrijd 
kon beginnen. Hoewel alles zich in 
Bergen op Zoom afspeelde, kon de 
hal doorgaan voor die van VELO: 
zo’n 15 man en vrouw had de reis 
ondernomen voor een geweldige 

veLO 4: OnverWaCHTS kampIOen In TWeeDe DIvISIe
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support en coaching. En die had-
den we nodig ook! Na de redelijk 
gemakkelijke damesdubbel van 
de zusjes Wijers en de iets minder 
gemakkelijke dubbel van Sergio en 
Steven, stond de teller op 0-2. Ja, 
voor ons. Steven pakte in een soms 
moeizame, maar mooie overwinning 
de eerste herenenkel en Imre knokte 
keihard voor het vierde punt, dat 
zij in een slopende driesetter bin-
nenhaalde. Sergio was daarna aan 
de beurt, tegen een heer met een 
door hem gevreesd voordeel: hij was 
2 meter lang. Toch wist hij hier het 
vijfde punt te behalen. De laatste 
damesenkel, die van Daniëlle, werd 
verloren in weer een slopende drie-
setter. 1-5! 

BOEM! Daar lag de 

shuttle, op de grond.

Dus moesten de mixen de uitslag 
gaan bepalen. Veerle en Steven 
hielden het spannend, door er een 
driesetter van te maken. Op de an-
dere baan hadden Daniëlle en Michel 
ondertussen de eerste set gepakt, 
waardoor de kans op het zesde punt 
steeds groter werd. Toen kwam het 
moment van het eerste matchpoint 
van Daniëlle en Michel… Die kon 
niet worden benut… 20-18, 20-19… 
Maar BOEM! Daar lag de shuttle, 
op de grond van de tegenstanders. 
Kampioen!! Het punt was binnen! 
Na een grote teamhug stormde de 

hele VELO-menigte de 
baan op voor de felicita-
ties. Champagne kwam 
tevoorschijn en we 
vierden de overwinning. 
Dat de mix van Veerle 
en Steven verloren ging, 
deed er niet meer toe. 
Team 4 is kampioen. Hoe onver-
wacht, maar hoe geweldig. 

In een spannende strijd werd af-
gelopen zondag de 6-2 overwinning 
gehaald tegen Flying Shuttle ’57. 
Bovenstaande tabel met de door ons 
gevisualiseerde eindstand was wer-
kelijkheid geworden! En hij spreekt 
boekdelen, want zo spannend was de 
competitie voor team 4 dit jaar. 

We willen graag iedereen bedanken: 
van moeders en vriendinnen die met 
lunches en brunches meehielpen, 
tot Ciraar en Edward die ons van de 
nodige coaching en training voorza-
gen. Marjon, Russell, Veerle, Steven 
en Sergio, bedankt voor het invallen 
en natuurlijk onze aanmoedigers en 
de TC, dankjewel!

Eindstand 2e divisie afdeling 3 

1 Van Zundert VELO 4 70
2 TFS Barendrecht 2  69
3 DKC 2   65
4 TFS’57 2   65
5 Conquesto 1   59
6 BC Invictus 3   56
7 BV De Bever 1  33
8 Amersfoort 4   31
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De familie Wijers. 
Vader Ton, moeder 
Sylvia en hun 4 kin-
deren Ruben, Imre, 
Veerle en Thomas. 
Nog niet zo heel lang 
geleden met z’n allen 
verhuisd van Spijke-

nisse naar Scheveningen. Een 
mooi huis aan zee, veel ruimte 
en nog meer ruimte voor mooie 
avonturen. 

Vader en moeder Wijers waren niet 
geheel onverdienstelijk in hun sport. 
Blijkbaar hebben ze de genen goed 
doorgegeven zoals blijkt uit het feit 
dat alle 4 de kinderen een aardig 
potje kunnen shuttelen. Alle vier 
hebben voor DKC gespeeld. Ruben 
en Veerle spelen al een tijdje voor 
VELO, Imre maakte afgelopen jaar 
de overgang naar Wateringen. Alleen 
Thomas speelt nog voor DKC. Of hij 
ook nog naar VELO gaat? Lees maar 
snel verder…

De oudste van het stel. Speelt in-
middels voor het vierde seizoen 
bij VELO en is een vaste waarde 
in de eerste divisie. Af en toe 
mag Ruben invallen in het eerste. 
We spreken Ruben in Culemborg 
na zijn gewonnen partij.

Hè hè, eindelijk gewonnen.
Ja man, werd ook wel eens tijd zeg.

Smaakt dit naar meer?
Ja natuurlijk, ik wil wel vaker 
meedoen met team 1 maar ik moet 
ook reëel zijn. Alleen als er iemand 
geblesseerd is zal ik spelen.

Even leek het er op dat je de 
winst tegen Arjan liet glippen.
Gelukkig niet zeg, daar zou ik dan 
echt ziek van zijn geweest.

Baal je dan als je verliest?
Ja man, daar ben ik wel een paar 
dagen ziek van. Zeker als je een 
partij verliest die je eigenlijk al bijna 
op zak hebt zoals deze. De eerste 
set verloor ik onnodig, de tweede 
won ik ruim en in die derde set leek 
het allemaal goed te komen, wordt 
het toch weer 20-20… Nou ja, ik heb 
gelukkig gewonnen. Anders was het 
weer 7-1 geweest als ik mee had 
gedaan en wist iedereen wie er niet 
gewonnen had…

Baal je dan net zo erg als Feye-
noord verliest?
Nee eigenlijk niet. Als Feyenoord ver-
liest ben ik een dag niet te genieten 
maar de dag erna is het weer voor-
bij. Zal wel komen omdat je daar zelf 
toch minder invloed op hebt.

Ben je nog steeds zo fanatiek 
voor Feyenoord?
Het wordt al wat minder hoor. 
Vroeger sloeg ik echt geen wedstrijd 
over, thuis en uit maar tegenwoordig 
ga ik alleen naar thuiswedstrijden. 
Mijn vriendin is niet zo’n Feyenoord 
fan en ik wil met haar ook leuke 
dingen doen.

Bevalt het je bij VELO?
Ja prima, ik speel nu al 4 jaar bij 
VELO en ik moet zeggen dat com-
petitie op zaterdagmiddag me prima 
bevalt. Dan kan ik zaterdagavond of 
zondagmiddag naar Feyenoord. Dat 
laatste kon natuurlijk niet bij DKC. 
Kon daar sowieso niet verder groe-
ien. VELO 1 is voor mij niet zo reëel 
eigenlijk, het is moeilijk om erbij te 
komen.

Als DKC promoveert naar de ere-
divisie en ze vragen je?
Tja, weet ik nu nog niet hoor. Ik heb 
wel het gevoel dat ik het aankan. 
DKC is voor mij dan wel de enige 
optie hoor! Maar laat ze eerst maar 
promoveren, dan zien we wel verder.

Studeer je nog eigenlijk?
Nee man, ik werk al weer 2 jaartjes 
op kantoor bij mijn pa, een 9 to 5 
baan. Ik wilde vroeger altijd piloot 
worden en heb daar ook testen voor 
gedaan, maar ik ben daar niet voor 
geslaagd. Maar dit is ook goed hoor.

En de toekomst?
Ja, wie zal het zeggen. Mijn vriendin 
Anke komt uit Brabant. Ik zie mijzelf 
daar nog wel eens gaan samenwo-
nen met haar. Dan ga ik lekker daar 
competitie spelen. Maar dat is nu 
nog niet zo ver hoor.

Samen In SCHevenIngen

rUBen
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De op een na jongste. Speelt 
voor het tweede seizoen bij VELO 
en inmiddels vaste waarde van 
team 2. We spreken haar na de 
thuiswedstrijd van haar team 
tegen van Zijderveld 3. Nou ja, 
thuiswedstrijd…

Vandaag dik verloren met 1-7. 
Baal je dan?
Ja natuurlijk baal ik dan. Je wilt 
toch je wedstrijden winnen. Helaas 
vandaag niet gelukt maar het had 
net zo goed 4-4 of 5-3 voor ons kun-
nen zijn. We hebben 4 drie setters 
nét aan verloren…

Een thuiswedstrijd in ’t Zandje. 
Voelde het als een thuiswed-
strijd?
Nou eerlijk gezegd niet. Ik speel mijn 
thuiswedstrijden liever gewoon in de 
VELO-hal. Maar ja, onze competitie 
loopt nog iets langer door dus was 
het voordeliger om met DKC de hal 
te delen in plaats van in een lege 
VELO-hal te spelen. De scheidsrech-
ters hebben het ook laten afweten…

Ja Edje, jij had toch wel voor ons 
kunnen scheidsrechteren?

Volgende keer … goed?
Oké, hou ik je aan!

Even wat anders: je hebt het NK 
met Rikkert gespeeld. Waarom?
Hij heeft me gevraagd. Ja, als hij je 
vraagt zeg niemand toch nee …haha.

Jullie zijn regiokampioen?
Ja dat klopt. Dat is ook de reden dat 
Rikkert mij gevraagd heeft. Hij vindt 
dat de regiokampioen ook het NK 
moet spelen. Nou ik vind het prima.

Jullie hebben zelfs het hoofd-
toernooi gehaald.
Ja dat klopt. We speelden eerst op 
vrijdag kwalificatie, die wonnen we 
en toen stonden we in het hoofd-
toernooi op zaterdag. Jammer dat 
we toen verloren. We moesten tegen 
Lotte Jonathans en Jorrit de Ruiter, 
geen schande om van te verliezen.

Rikkert en Lisa verliezen wel 
eens. Moet de coach jou maar 
eens met Rikkert laten mixen?
Misschien hadden ze allebei een off-
day. Kan wel eens gebeuren hoor, wij 
hebben net ook dik verloren. Maar ik 
speel graag met hem hoor, dus van 
mij mag het hihi. Maar als ik eerlijk 
ben denk ik dat Lisa een stuk beter 
is als ik. Ligt misschien ook aan de 
tegenstander. Nu gaat het misschien 
even wat minder maar let op, in de 
play-offs spelen ze weer de sterren 
van de hemel.

Is team 1 halen voor jou een 
reële optie?
Denk dat het heel moeilijk voor mij 
zal worden om team 1 te halen. Ik 
zou het wel heel graag willen hoor 
maar als VELO een speler tekort 
komt halen ze toch meestal ergens 
anders een betere vandaan. Heb ik 
geen probleem mee hoor. Ik heb het 
goed naar mijn zin bij VELO.

veerLe

Je bent ook uit de nationale se-
lectie gezet. Waarom?
Ze vonden mij niet goed genoeg 
meer. Ik vond het echt super balen 
toen ik het hoorde. Al mijn vriendin-
nen zitten in de selectie. Maar het 
is wel een stuk relaxeter nu. Ik hoef 
nu niet meer, het heeft me wel wat 
meer rust gegeven. Gelukkig ben ik 
het contact met mijn vriendinnen uit 
de selectie niet kwijt geraakt.

Zie je jezelf nog eens bij DKC 
spelen?
Lastige vraag hoor. Ligt eraan wie er 
trainer is, hoe het team eruit ziet. 
Maar ik blijf nu nog lekker bij VELO 
spelen. VELO is goed voor me dus 
waarom zou ik er weg gaan.

Je vader zit in de TC 
van DKC. Koude oorlog 
bij VELO - DKC?
Ja, altijd haha. “Maar 
onze vader is wel stiekem 
voor zijn dochters hoor”, 
vult Imre aan, die al 
een tijdje aan het mee 
luisteren is. “Schrijf ook 
maar op dat Veerle nog 
nooit van Ruben heeft verloren”. 
Waarvan akte.

Je bent de enige van de vier 
die nog vrijgezel is. Nooit een 
vriendje gehad?
Oh jawel hoor, maar nu even niet. 
Komt wel weer. Vroeger nam ik wel 
eens verkering omdat ik het zielig 
voor die jongen vond om nee te 
zeggen. Ik heb 1 keer gezegd dat 
mijn vader het niet goed vond. Nu 
ben ik wat kieskeuriger en wacht ik 
rustig af op wat komen gaat haha.
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De jongste van alle 4. Zijn com-
petitie is inmiddels ook voorbij. 
Speelt als enige nog bij DKC. 
Maar voor hoe lang nog? We 
spreken deze jongeman thuis in 
Scheveningen.

Even met de deur in huis vallen: 
wanneer speel jij bij VELO?

Ga je ook nog serieuze 
vragen stellen dan? Ik 
blijf lekker bij DKC. Al 
bieden ze me een zak 
geld dan ga ik nog niet 
weg. Er ligt hier een 
goede toekomst voor 
me.

Wat zijn de plannen dan?
DKC moet terug in de eredivisie. Als 
dat gebeurd moet de F-side weer 
terug komen, daar wil ik voor gaan 
zorgen samen met Mark (Caljouw) 
en jou (Edje dus).

Grote plannen dus. Ben jij dan lid 
van team 1?
Het eerste jaar niet, denk ik. Ik ben 
nog jong en stroom later in. Maar 
eerst moet DKC kampioen worden. 
Dan kan wel met de huidige selectie, 
denk ik. Robbert de Keijzer kan nog 
wel een jaartje mee. Hij kan mooi 
met Jim Middelburg de kar trekken.

Maar met het huidige team 
kunnen jullie toch geen potten 
breken in de eredivisie?
Dan halen we toch gewoon Dennis, 
Ginny, Ruben en Veerle terug…

Ga jij nog serieuze antwoorden 
geven?
Oké, nu staan we quitte.

Ik zie Soraya niet in je lijstje 
staan. Ze is nu toch jouw vrien-
dinnetje?
Ja dat klopt. We zien wel, op mijn 
lijstje stonden dan ook voornamelijk 
VELO spelers natuurlijk. Maar wie 
weet komt ze ooit wel terug bij DKC.

Hoe ken je haar?
Ik ken haar al van het steunpunt. Ik 
vond haar wel leuk en vroeg haar 
verkering toen ik 9 was. Tot mijn 12e 
hebben we verkering gehad en toen 
ging het uit. Nu hebben we al weer 
3 maandjes wat met elkaar. Ik vind 
haar nog steeds erg leuk.

Kom je echt niet bij VELO spelen?
Haha, nee Edje, schrijf maar op dat 
ik altijd bij DKC blijf spelen. Mijn 
broer en zussen hebben altijd gezegd 
bij DKC te blijven spelen. Ze spe-
len dan nu wel voor VELO maar ze 
komen nog wel een keer terug hoor, 
let maar op…

In het ´t Zandje, de thuishaven 
van DKC ondervragen we Imre, 
de een na oudste van het kwar-
tet, ook degene die het laatste 
bij VELO is gaan spelen. Werd 
prompt kampioen met team 4.

Waarom heb je er net als je 
broer en je zusje voor gekozen 
om de overstap van VELO naar 
DKC te maken?
Ik wilde op een hoger niveau spelen 
en trainen, ook kon ik bij VELO vaker 
trainen dan bij DKC. Dit jaar speelde 
we 2e divisie, maar onlangs zijn we 
gepromoveerd naar de 1e divisie. 

Hoelang heb je bij DKC gespeeld?
Drie seizoenen voor DKC, daarvoor 
heb ik bij de Ritte gespeeld.

Je speelt sinds kort bij VELO, wat 
is nu het grootste verschil?
Bij DKC heerst er meer een familie-
gevoel als bij VELO, het is daar 
gezelliger als bij VELO.

Heb je het dan wel naar je zin bij 
VELO?
Natuurlijk heb ik het naar mijn zin 
VELO, maar bij DKC spelen mijn 
vrienden en dat is toch iets anders.

Er komt weer een VELO clubtoer-
nooi, mede dankzij jouw inzet…
Samen met Wouter en met Rick 

THOmaS

hebben we besloten dat er weer een 
clubtoernooi moet komen. 

Waarom eigenlijk?
Het is raar dat er bij een club als 
VELO geen clubtoernooi was. Het 
is toch het leukste toernooi van het 
jaar, vele leden van verschillende 
sterktes en teams doen mee. Dat is 
gewoon gezellig.

Dus jullie zijn nu druk bezig met 
de voorbereidingen?
Klopt, zijn druk bezig met vergade-
ren en regelen. Er komt namelijk 
best wel wat kijken bij het regelen 
van zo’n toernooi, we zijn nu druk 
bezig met het maken van flyers.

En wanneer zal dit spektakel 
plaatsvinden?
In het laatste weekend van mei, 29 
en 30 mei. Dus iedereen zet deze 
datum in je agenda en hou hem vrij 
en schrijf je in.

Kun je je eigenlijk al inschrijven?
Via toernooi.nl kun je je inmiddels 
inschrijven.

Nog een vraag, zie je jezelf nog 
een keer terugkeren naar DKC?
Geen idee, ik heb het nu naar mijn 
zin op VELO, maar je weet nooit wat 
de toekomst brengen gaat.

Als je nog niet genoeg hebt van de 
familie Wijers, dan kun je op onze 
site alle foto’s van de shoot zien:
http://tinyurl.com/wijers
http://tinyurl.com/wijers2

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

Dat kan!

De vier edities per jaar kunnen bij u op de mat liggen 
voor een abonnementsprijs van € 15,95 per jaar.

Vul naaststaande bon in en stuur deze naar 
BadmintonInfo, Postbus 140, 8080 AC Elburg, of fax 
hem naar 0525 68 31 84. U kunt zich ook direct op 
www.badmintoninfo.nl online opgeven.
 
De enige voorwaarde is dat u minimaal een jaar 
abonnee wordt van de BadmintonInfo.

U abonneert zich tot wederopzegging. Dus u kunt elk 
moment van het jaar opzeggen!

Ja, ik abonneer me graag op de 

Naam:  ......................................................................................

Adres:  ......................................................................................

Postcode en woonplaats:  .......................................................

Telefoon:  .................................................................................

e-mailadres:  ............................................................................

Bankrekeningnummer:  ..........................................................

  BadmintonInfo
  BadmintonInfo

#



Voor aan- en verkoop van 
    uw woning, taxaties of hypotheken

   kom naar uw makelaar van zeer goede huize(n)!
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vastgoed@van-zundert.nl 
http://www.van-zundert.nl

Tel. 06 - 55153568
Fax 0174 - 29 86 87

Kerklaan 12
2291 CG Wateringen

 � Voorzitter Gerard van Zundert 06 55153568 gerard@van-zundert.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
 � 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)
 � Leiding dinsdagochtend Wil Zuijderwijk (0174 624204), Joke van den Bos (0174 298580)
 � Leiding donderdagochtend Ton Vis (0174 294328), 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)


