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Voorwoord van Edwin
 
Het zal niemand ontgaan zijn, VELO 
is voor de achtste keer in zijn be-
staan landskampioen geworden! 

Op diverse sites staan 
uitgebreide verslagen 
met foto’s maar ook wij 
zullen uiteraard aan dit 
heugelijke feit aandacht 
besteden. Maar wel op 
een andere manier dan 
normaal: hoe hebben 

speler, coach en supporter deze dag 
beleefd. 

Ook zijn we meegereden met Hans 
en Mathilde Reith. Zij maken van 
iedere uit-wedstrijd van VELO 1 een 
gezellig dagje uit. Het lijkt al weer zo 
lang geleden maar in de Match Point 
natuurlijk ook een verslag van ons 
eigen internationale toernooi. 

Op redactieniveau is er ook iets 
veranderd. Koos Batist heeft aange-
geven, dat hij het na vele jaren in de 
Match Point redactie genoeg vindt. 
Wij danken Koos voor deze vele 
mooie jaren. Tevens zijn wij ver-
heugd jullie mede te kunnen delen 
dat Marte Suijkerland en Daniëlle 
Reith plaats willen nemen in de re-
dactie. Iedereen veel leesplezier!

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

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

12 -13 juni Carlton GT Cup - finale weekend (DKC, sporthal ’t Zandje)
19 juni  Dagje Drievliet (VELO Jeugd)
23-27 juni  EuropaCup landskampioenen (Zwolle)
3-10 juli VELO Badmintonkamp (Doesburg)
20 september Maandagavond 20:00 Algemene Ledenvergadering

agenDa

Na jaren in de redactie van de matchpoint te hebben gezeten heeft Koos helaas 
besloten om hiermee te stoppen.  Koos heeft jaren in de redactie gezeten en 
heeft er mede zorggedragen voor het verschijnen van tientallen matchpoints. 
Eerst nog de welbekende gele edities en sinds een jaar de nieuwe editie. Wij wil-
len Koos dan ook bedanken voor zijn inzet voor de Matchpoint.  Zijn opvolgers 
zijn ook al gevonden. Marte en Daniëlle staan te springen om ons te komen 
versterken.

Koos stopt eRmee

De laatste shuttles zijn geslagen in de oude hal … de huidige kantine gaat tegen 
de vlakte en word opgeknapt … omdat men toch wil blijven drinken komt de kan-
tine tijdelijk in de hal … er een klein deel overblijft om badmintion te spelen … dit 
volgens het bouw schema de nieuwe spelling lijkt te zijn…Koos dacht bij de laat-
ste thuiswedstrijd dat hij kon vliegen … resultaat de punt van een reclamebord 
in zijn been … dat goed was voor een bezoekje aan de huisartsenpost … reeds 
bestaande afkortingen ineens een andere betekenis krijgen … Z.Z.P. is een zelf-
standige zonder poen … of de afkortingen worden terplekke verzonnen … Z.Z.S. 
zelfstandige zonder secretaresse … alcohol maakt de mens blijkbaar creatief … 
waar een kampioenschap niet goed voor is … tijdens de wedstrijden van team is 
er 1 supporter die meer oog heeft voor de pasvorm van de rokjes dan voor de 
wedstrijd … hier hele discussies over zijn geweest in de Oase … het probleem was 
dat het rokje in kwestie te groot was … deze supporter is op zijn wenken be-
diend tijdens de finale … er was een ander rokje ... ... half mei zijn er geen tranen 
gevloeid, al namen we voor een tijd afscheid van onze vertrouwde hal ... na de 
zomer blijven daar 3 baantjes over ... waarmee we met de 9 banen in de nieuwe 
hal weer op 12 uitkomen ... in de sportieve omgeving waar we menig zweetdrup-
peltje hebben liggen, verrees in no-time een “sport-café”, met allerlei hokjes voor 
opslag en vergaderruimtes ... hulde voor deze bouwers ... ondertussen vermaak-
ten we ons in de Verburch-hal ... wel even wennen al dat groen, en die blauwe 
lijnen ... maar na de zomer mogen we in de nieuwe hal ... heb me laten vertellen 
dat daar de lijnen weer wit zijn ... voor de meeste leden onze tweede hal ... een 
handjevol leden beweert dat ze “vroeger” zelfs in een veilinghal heeft gespeeld ... 
dat is er nu één speler minder, want Theo Hofstede is onlangs definitief gestopt 
... hij had inderdaad nog op die Heulse veilingtegels gespeeld ... bij de vrijwil-
ligersbarbecue werd Henk Weijs in het zonnetje gezet ... hij ontving van onze 
voorzitter de speld als Lid van Verdienste ... voor inzet voor jeugd, als trainer en 
bestuurder, voor het internationale toernooi, voor veel meer ... hij heeft zelfs met 
een demonstratiewedstrijd aan de wieg van VELO Badminton gestaan ... (dat 
daarna begon in een gymzaaltje in Wateringen) ... opnieuw moet Aico van Gent 
bij die gelegenheid verstek laten gaan, maar zijn al toegezegde speld gaat hij 
nog opgespeld krijgen ... voor vrijwilligers bij VELO (en andere Westlandse clubs) 
is het goed te weten dat er bij eventueel geleden schade de gemeente Westland 
een verzekering heeft ...  binnen het bestuur zijn er trouwens vacatures ... met 
het vertrek van Wouter Müller en Hans Koekoek (die 2 petten droeg) zoeken we 
andere leden die een steentje willen bijdragen ... in deze tijd van nieuwbouw en 
verbouw is iedere creatieve inbreng sowieso welkom ... Bij de bekerfinale (12-
13 juni) hebben we dit jaar weer 2 teams, want ook VELO 2 haalde opnieuw 
het finaleweekend ... na de feestjes bij VELO 1 en 4 de voorjaarssuccessen ... 
Herenteam 3 (Aico, Arnoud, Ben, Cock, Hong Djien en Peter) ligt aardig op koers 
voor het kampioenschap ... al verloor het thuis met 5-3 van Schipluiden, na een 
week eerder uit met 8-0 gewonnen te hebben ... Heren 1 (Bart, Ferry, Jeroen, 

DItjes en Datjes



Mark, Raymond, Rob en Ronald) heeft 
het dit jaar moeilijk gehad ... op dit 
moment nog niet bekend welke plaats 
ze behaald hebben ... de vier recrean-
tenteams behaalden geen ereplaats ... 
maar ze hebben weer behoorlijk van 
zich afgebeten, zowel op de baan (ze 
hoefden even geen single te spelen) 
... als in de nabespreking onder genot 
van een drankje ... en wanneer begin-
nen we volgend seizoen ook al weer 
... eind augustus of begin september, 
houd dus onze website en het VELO-
Nieuws in de gaten ...

3

www.lucasonderhoudsdiensten.nl

De advertentie had er ongeveer zo 
uit kunnen zien: gezocht, speaker 
voor VELO 1, wel bespraakt, leeftijd 
niet belangrijk, in het bezit zijnde 
van een flinke dosis enthousiasme, 
geen moeite hebbende met het uit-
spreken van moeilijke spelersnamen. 
Je bent voor de wedstrijd bezig met 
het opbouwen van de spanning mid-
dels het laten horen van passende 
muziek, welke je zelf mag kiezen. 
Vlak voor de wedstrijd komt jouw ul-
tieme moment van glorie. Je laat de 
spelers hun positie innemen bij het 
net en stelt het aanwezige publiek op 
de hoogte van de spelers die gaan 
spelen, liefst een beetje enthousiast 
en met passie. Het gaat immers om 
jouw team, dat een wedstrijd gaat 
spelen, zij moeten presteren met 
de hulp van het publiek. Dat publiek 

BIeLs oveR De nIeuwe speaKeR
bespeel jij, je maakt ze warm voor 
de wedstrijd die komen gaat. Na de 
Yell van beide teams heb je nog een 
minuut of 4 voor de echte wedstrijd 
gaat beginnen. Die tijd vul je in met 
het draaien van dat ene ultieme, op-
zwepende nummer. Jij bent de poort 
van het succes van jouw team. Lijkt 
dit je wat, neem dan contact op...

De praktijk wijst natuurlijk uit dat 
het zo nooit gaat. Zelf zal ik wel 
een uitzondering zijn. In een Match 
Point van ergens begin  1997 stond 
een oproep voor een vervanger van 
Henny vd Nouweland. “Gevraagd 
Ladyspeaker” stond er. Ik had na 
een mislukt voetbalavontuur inclusief 
knie-ellende wel zin in deze uitda-
ging. En uitdagend was het moet ik 
zeggen. Eind jaren 90 was het nog 

niet zo goed geregeld als dat het nu 
is. Vanaf seizoen 1999-
2000 liep het wat beter, 
dankzij “de bende van 4”. 
Dat Rob Konings hierin 
een grote rol vervulde zal 
niemand iets verbazen. 
Hij legde het fundament 
voor de huidige gang 
van zaken. Ook voor het 
goed functioneren van de speaker. 
In al die jaren ben ik natuurlijk bij 
veel clubs geweest. Wat mij dan 
erg opviel was dat bij veel clubs het 
speakeren er een beetje bij gedaan 
wordt. De installatie is niet altijd 
goed, de spreker is niet enthousiast 
genoeg, er is altijd wel wat aan te 
merken. Ook ik heb wel mindere da-
gen gekend kan ik melden. Het VELO 
publiek stond er nooit bekend om dat 
ze al een half uur voor de wedstrijd 
aanwezig was. Het valt niet mee om 
voor 30 man publiek enthousiast te 
zijn, terwijl je weet dat een kwartier 
later de hal wel vol zit. Maar zoals 
met alles, het kan altijd beter…

Tja, die opvolging dan hè. Ik ben 
inmiddels scheidsrechter en zal op 
zaterdagavond niet altijd meer in de 
VELO-hal zijn. Gelukkig heeft er zich 
iemand bij me gemeld die mijn taak 
als speaker wil overnemen. Niet ge-
heel toevallig heb ik deze jongeman 
zelf ook al een jaartje in het vizier 
als mogelijke opvolger. De insiders 
weten wel over wie ik het heb, de 
rest nodig ik graag uit bij de eerste 
wedstrijd van het nieuwe seizoen. 
Het team blijft bij elkaar, spelen 
in de nieuwe hal met een nieuwe 
speaker. Ik ben reuze benieuwd!
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Hans en Mathilde Reith 
bezoeken al jaren trouw 
de uitwedstrijden van 
VELO 1. Die wedstrijden 
zijn vaak in de avond. 
Daar kun je natuurlijk 
rechtstreeks heen rijden 
maar Hans en Mathilde 

doen het anders: zij maken er een 
dagtrip van. Match Point ging mee 
op een dagtrip naar de uitwedstrijd 
tegen Amersfoort. Reith u mee?

Precies op het afgesproken tijdstip 
van 10 uur ’s ochtends staan ze voor 
mijn deur: Hans achter het stuur 
en Mathilde als bijrijder. “De hele 
achterbank is voor jou Ed” aldus 
Hans. Op de vraag waar de reis naar 
toe gaat komt een gevat antwoord: 
“Amersfoort natuurlijk!” Tja, die had 
ik ook kunnen verzinnen. Het is nog 
vroeg denk ik en kruip op de ach-
terbank. Rustig rijden we richting 
snelweg en ik waag het er voorzich-
tig op. Ik dacht aan kasteel Haar-
zuilens en ik heb het goed gedacht. 
Dat wordt onze eerste stop. “Lekker 
fotogeniek” zegt Hans.

Bij Woerden gaan we de A12 af en 
de dagtocht kan nu echt beginnen. 
Mathilde, getooid met ouderwetse 
kaart, leidt Hans vakkundig door de 
buurt. “Tom Tom daar doen we niet 
aan, dit is veel leuker” aldus Mathil-
de. Al snel doemt kasteel Haarzuilens 
voor ons op en we parkeren de auto 
bij het gelijknamige dorp voor een 
kop koffie met gebak. Geen haast 
vandaag, we hebben tijd zat.

Doen jullie dit vaker?
Hans: Ja, we gaan wel vaker op 
deze manier naar een uit-wedstrijd. 
Even gezellig de hort op, onderweg 
een kop koffie of een biertje en dan 
weer verder.

Gaan jullie ook als het regent?
Mathilde: Ja zeker, ook bij regen 
doen we dit hoor. Dan zoeken we 
gewoon iets waar we binnen kun-
nen zijn, of we lopen gewoon door 
de regen. Toen we laatst naar de 
uit-wedstrijd  in Culemborg gingen 
was het bijvoorbeeld heel de ochtend 
mistig. We hebben er nog een paar 
foto’s van, mooie foto van een land-
weggetje in de buurt van Reeuwijk.

Maken jullie buiten het badmin-
ton om ook nog trips?
Hans: Jazeker, wij gaan vaak een 
weekendje weg. Haarlem, Maas-
tricht, Breda, we komen er regel-
matig.
Mathilde: We gaan ook naar het 
buitenland. Rome is wel onze favo-
riet. Daar zijn we met onze dochters 
al een paar keer naar toe geweest.
Hans: Onze middelste dochter Na-
thalie heeft een half jaartje in Madrid 
gestudeerd. Zijn wij ook een aantal 
dagen naar Madrid geweest. Hele 
mooie stad trouwens, zaten we lek-
ker te ontbijten op het Plaza Mayor 
voor weinig. 
Mathilde: Via Nathalie wisten we 
natuurlijk waar we het lekkerste en 
het goedkoopste konden ontbijten. 
Het was stukken beter dan een stan-
daard ontbijtje in het hotel…

We gaan weer verder rijden. Als we 
bij de parkeerplaats zijn valt me op 
dat de Volkswagen Fox geen centrale 
deurvergrendeling heeft maar toch 
een vrij nieuwe auto is. “Dat is een 
nadeel van deze auto” zegt Mathilde. 
“Maar we mogen niet klagen hoor, 
het is maar een krijgertje namelijk. 
We hebben hem gewonnen via een 
wedstrijd van Albert Heijn Koornneef. 
Die gaf een paar jaar geleden voor 
ieder filiaal een gloednieuwe auto 
weg, in totaal 4 dus en wij waren 1 
van de gelukkigen” aldus Mathilde. 
“Is wel een luxe hoor, we hadden 
immers al 2 auto’s maar nu onze 
meiden een rijbewijs hebben is het 
wel lekker” zegt Hans.

We rijden nog even langs het huis 
van een kennis van Hans en Ma-
thilde. Die hebben alle luiken van het 
kasteel geverfd. De werkplaats staat 
in het dorp. Hun huis staat vlakbij 
het kasteel. Via de tuin loop je zo 
naar het kasteel toe. 

“Hoe smaller de weg, 

hoe beter het me is.”

Via Vinkeveen rijden we naar de 
Loosdrechtse Plassen. “Hè jammer, 
dit is niet de weg die ik graag zou 
willen rijden”verzucht Hans zich 
als we de N201 opdraaien richting 
Hilversum. “Hoe smaller de weg, hoe 
beter het me is” aldus Hans. “Deze 
weg is op de kaart vuurrood” berust 
Mathilde zich. “De wegen die we het 
liefste rijden zijn op de kaart wit, 
maar soms heb je nou eenmaal zo’n 
rood stuk nodig om weer op een wit 
stuk te komen” aldus Mathilde. Hij 
zal op z’n wenken bediend worden 
naar later blijkt… Voor de leken (en 
Tom Tommers) onder ons: vroeger 
had je een stuk papier dat je kon 
uitvouwen wat ze een wegenkaart 
noemde. Een rode weg is heel be-
langrijk en een witte weg is heel on-
belangrijk. Het is inmiddels lunchtijd 
en we stoppen in de buurt van Loos-
drecht voor een lekkere lunch.

Hoe zijn jullie elkaar tegen het 
lijf gelopen?
Mathilde: We kwamen elkaar wel 
eens tegen op toernooien. Toen was 

met Hans en matHILDe naaR een uItweDstRIjD:

ReItH u mee?
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er nog niets tussen ons maar we 
gingen wel leuk met elkaar om. Hans 
speelde toen nog bij Metro in Rotter-
dam en ik bij VELO. Hans kwam bij 
VELO spelen toen VELO promoveerde 
naar de hoofdklasse (huidige eredivi-
sie, red.). Toen zagen we elkaar wat 
vaker en ging het balletje rollen.

Dan zijn jullie zeker al bijna 25 
jaar getrouwd?
Mathilde: Dat hebben we al gehad, 
dat was 2 jaar geleden in 2008.
Hans, ik zie dat je een biertje drinkt 
bij de lunch. Je weet dat je nog moet 
rijden?
Hans: jazeker weet ik dat. Na 12 uur 
drinken we altijd een biertje, voor 
twaalven mag dat nog niet. Maar ik 
houd het in de gaten hoor.

“Mooi hè” mijmert 

Mathilde.

Na de lunch rijden we verder en we 
stuiten al snel op wegopbreking. Dat 
is het nadeel van die witte wegen, 
ze liggen wel eens open en dat staat 
niet altijd aangegeven. Gelukkig 
staan er veel huizen langs deze weg, 
dus rijden we over deze onverharde 
weg verder. Dan komen we weer op 
een echte weg. Die weg leidt ons 
naar het dorp Lage Vuursche. We 
rijden een stukje bos in en belanden 
prompt op een soort van fietspad. 
Dat is niet de bedoeling. Voor we 
keren zien we een hert voorbij schie-
ten. “Mooi hè” mijmert Mathilde. En 
dat midden in de Randstad…
Een klein kwartier later rijden we 
Amersfoort in. Ik kijk even snel op 

de klok, die 15.04 uur aangeeft. 
Zijn we niet wat aan de vroege 
kant, begin ik, memorerend aan 
het tijdstip. “Wacht maar af” zegt 
Hans, “Amersfoort heeft meer dan je 
verwacht”. We parkeren de auto bij 
de sporthal en gaan te voet richting 
centrum. Raar eigenlijk, je loopt bin-
nen 10 minuten zo het centrum in. 
Dat had ik zeker niet verwacht en ik 
laat me verbazen door de aanwezige 
grachten in deze stad. “De vetera-
nenkampioenschappen worden altijd 
hier in Amersfoort gespeeld. Als we 
daar dan waren liepen we ook altijd 
de stad in” aldus Hans. “We gaan 
straks eten bij de Italiaan waar we al 
jaren naar toe gaan”, vertelt Mathil-
de. Maar eerst lopen we een rondje 
langs de oude stadsmuur. “Leuk hè, 
die huisjes in de muur”, mijmert 
Mathilde. Het moet gezegd, Amers-
foort is een erg leuke stad. Zelf 
kende ik alleen de Koppelpoort maar 
dat is alleen maar omdat de trein er 
vlak langs rijdt. Het is ook nog markt 
in de binnenstad en voordat we 
naar de Italiaan gaan duiken we nog 
even een kroegje in maar daarna 
is het toch echt etenstijd. We gaan 
achter in de serre zitten, waar ook 
de eigenaar met een paar vrienden 
aan een wijntje zit. La Dolce Vita in 
Amersfoort, heerlijk toch!

Dus hier eten jullie altijd met de 
veteranenkampioenschappen?
Mathilde: ja, is een soort traditie 
geworden.

Hoe gaat dat kampioenschap?
Hans: We spelen het hele weekend, 
dan spelen we bijna altijd met een 
vast groepje, soms schuif je wel eens 
een klasse op.

Welke klasse speel je dan?
Hans: Ik ben nu 55 dus ik mag in de 
55+ spelen. Alleen niet in de dub-
bel want toen speelde ik met René 
(Kooke) en die is net iets jonger dus 
moesten we in de 50+ spelen. Kom 
je al die jonkies tegen haha.
En nog wat bereikt daar?
Hans: We hebben met de dubbel 
de finale gehaald, toen moesten we 
tegen een dubbel van net 50 dus die 
verloren we. Bovendien kreeg ik last 
van mijn heup.

Heb je daar vaker last van?
Hans: Ja altijd, ik speel altijd met 
pijn. Op woensdagavond speel ik 
nooit zo lang, als het niet meer gaat 
dan stop ik.

Heb je ook last met 
autorijden?
Hans: ja dan heb ik ook 
last maar ik moet zeggen 
dat het vandaag heel erg 
meevalt.
Mathilde: Ik speelde 
bij de veteranenkampioenschappen 
alleen de mix met René. Is altijd een 
leuk weerzien met alle bekenden.

We worden heerlijk verwend door 
de gastheer met lekkere pasta en 
een lekker wijntje. Had ik eerst nog 
het idee dat we tijd genoeg hadden 
toen we rond de klok van drie in 
Amersfoort arriveerden, nu komen 
we toch ernstig in tijdnood. Normaal 
gesproken had ik hier nog uren kun-
nen blijven zitten, we hadden nog 
ergens anders een afspraak dacht 
ik. Met lichte tegenzin sta ik op van 
mijn plek en drentel voorzichtig naar 
de uitgang. De wijn had duidelijk al 
een beetje zijn werk toen we met z’n 
drieën terug naar de hal liepen. We 
waren dan wel ruim een half uur te 
laat, gelukkig hebben we nog genoeg 
topwedstrijden kunnen bekijken.

Ben ik even blij dat ik een Bob heb 
denk ik, als ik nog eens een lekker 
biertje bestel. Roosterse BC is ge-
promoveerd naar de eredivisie, dat 
wordt vast een mooi uitje denk ik, 
terwijl ik nog maar eens een slok van 
mijn biertje neem...
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Voorstraat 49
2685 EJ  Poeldijk
0174-243585
 
info@beautymi.nl
www.beautymi.nl

Op 8 april jongstleden 
was het dan weer zo 
ver, de 11 editie van 
het jaarlijkse internatio-
nale toernooi van VELO 
stond op het punt van 
beginnen. Doordat de 
bond het veelbesproken 

sponsercontract met Yonex heeft 
afgesloten is er dit jaar sprake van 
de Yonex Dutch International even 
wennen een nieuwe naam voor een 
‘oud’ toernooi.

Eigenlijk begint het toernooi al 
een dag eerder. De VELO-hal moet 
namelijk worden omgetoverd tot 
een ware badmintonarena. Samen 
met de heren van SBT en een aantal 
sterke heren met spierballen wordt 
de container met spullen leger en de 
hal begint steeds meer te lijken op 
een badmintonarena. Na een dag op-
bouwen is alles klaar om de volgende 
dag van start te gaan.

De eerste dag van het toernooi staat 
altijd in het teken van de kwalifica-
tiewedstrijden. De kwalificatie 
bestond dit jaar uit minder partijen. 
Dit zal ongetwijfeld te maken hebben 
gehad met de Europees Kampioen-
schappen die een week later op het 
programma stonden. Nederlandse 
toppers zoals Judith Meulendijks, Jao 
Jie en de finalisten van vorig jaar; 
Dicky Palyama en Eric Pang, ont-
braken dan ook tijdens deze editie. 
De kwalificatie mocht dan wel minder 
gevuld zijn de resultaten voor de 
Nederlanders waren er niet minder 

om. Van de 4 plekken die er in het 
hoofdtoernooi te verdienen waren 
gingen er naar een Nederlander. 
Ditzelfde gold voor het mannen – en 
het gemengddubbel, hier gingen alle 
beschikbare plekken naar de Neder-
landers toe. 

Waar tot vorig jaar alleen kon 
worden overnacht in het kijkduin-
park, was er dit jaar een nieuwe 
locatie bijgekomen; het Sir Winston 
Hotel in Rijswijk. Een extra locatie 
betekent ook weer extra transport. 
Maar dankzij onze doorgewinterde 
transportmanager met haar zeer 
jonge assistent was dit ook weer 
tot in de puntjes geregeld. Zoals elk 
jaar gebeuren er weer gekke, raad-
selachtige zaken. Zoals een chauf-
feur die zijn bus niet open kreeg, 
misschien toch maar even goed 
kij-ken welke sleutel je meeneemt. 
Ach die kentekens lijken ook zo op 
elkaar. Tsja en als er veel mensen 
moeten worden vervoerd gebeurt het 
ook nog weleens dat je te laat bent. 
Maar als je om 17.15 op Schiphol 
moet zijn en je gaat pas om 17.30 
weg van VELO dan ben je zeker te 
laat, daar helpt zelfs te hard rijden 
niet meer tegen. Niet bekend is of dit 
de bekeuring heeft opgeleverd.

Dit jaar was er ook veel te doen over 
de entree-fee die de spelers dienen 
te betalen. Zo was er een speelster 
die kennelijk dacht dat het toernooi 
gratis zou zijn, ze had geen geld bij 
zich om het startgeld te betalen. 
Twee privé-chauffeurs hebben haar 

dan ook op de trein gezet. Wat ook 
vreemd is dat spelers kennelijk 
zonder pinpas door Europa reizen, 
heel vreemd. Of het verzoek om het 
startgeld in twee delen te mogen 
betalen. Al met al had Aad er een 
dagtaak aan gehad om er voor te 
zorgen dat iedereen netjes betaalde.

Terug naar het toernooi, daar draaide 
het uiteindelijk om in dit zonnige 
weekeinde in april. Ook hier waren 
mooie wedstrijden te zien en was er 
plek voor enige humor. Zo speelde 
Rachel van Cutsen in haar eerste 
ronde partij op baan 1 tegen een 
duitse ‘dame’.  Waar je wel heel goed 
naar moest kijken of ze wel mee 
mocht doen met de dames singel. 
Doordat de zon laag stond, moesten 

Yonex DutcH InteRnatIonaL 2010
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de ramen worden afgeplakt. Al snel 
ging het gerucht dat dit niet was om 
de zon tegen te houden maar om 
zgn. pottenkijkers buiten te houden. 

Rond half zes op vrijdag werden 
twee partijen gespeeld waar om 
verschillende redenen nog lang over 
na zou worden gesproken. Op baan 3 
was Eric Meijs bezig met een goede 
wedstrijd tegen Marcel Reuter en op 
baan 4 was Rachel van Cutsen, die 
als eerste was geplaatst begonnen 
met haar tweede ronde partij tegen 
Spela Silvester.

Het was hartverscheu-

rend om een droom te 

zien eindigen.

Rachel won de eerste game met 
21-10 en had een eerste stap gezet 
naar de volgende ronde, totdat het 
noodlot toesloeg. Een verkeerde 
beweging, een harde gil, voorbij was 
de kans om het toernooi te winnen. 
Het was hartverscheurend om te zien 
hoe hier een droom eindigde. Later 
bleek dat Rachel onder andere haar 
voorste kruisband en een binnen-
band van haar knie had afgescheurd. 
Op baan 3 had Eric de eerste game 
gewonnen en was goed op weg de 

tweede game, en dus de wedstrijd 
op zijn naam te gaan schrijven. 
Totdat Marcel Reuter last kreeg van 
zijn kuit, een blessurebehandeling 
volgde en het leek er op dat hij de 
strijd moest gaan staken. Maar niets 
bleek minder waar, tot verbazing van 
iedereen was hij ineens ‘genezen’ 
en kon doorspelen. Eric was van de 
noodgedwongen pauze en het feit 
dat zijn tegenstander leek te gaan 
opgeven zo van slag, dat hij de wed-
strijd alsnog verloor.

Ondertussen hadden spelers en 
wedstrijdleiding opmerkingen en 
klachten over de accommodatie. Zo 
wilde de delegatie van de Turkse 
spelers het liefst met het busje voor 
de bungalow opgehaald worden. 
Nadat bleek dat dat niet mogelijk 
was begonnen zij een soort charme-
offensief. Ze vonden dat ze te ver 
moesten lopen naar de receptie, al 
snel werden vele vrijwilligers hierop 
aangesproken en stonden zij bij-na 
elk uur bij de transportion desk met 
het verzoek om een bungalow dich-
terbij de receptie. Uiteindelijk met 
behulp van Generaal Henk is dit nog 
helemaal goed gekomen. Ook waren 
klachten gekomen vanuit de wedstri-
jdleiding, hun huisjes lagen niet bij 
elkaar in de buurt. Ze zaten nu zo 
ver uit elkaar, dit was niet goed voor 
het teamgevoel. Maar een van de 
opmerkelijkste dingen was dat men 
niet wist dat er zee in de buurt was.

Zondag finaledag, zoals verwacht 
waren de finales overbevolkt door 
Denen. Maar gelukkig hielden Eefje 
Muskens en Samantha Barning de 
Nederlandse eer hoog, zij stonden 
in de finale van het damesdubbel, 
tegen je raad het wel, twee Deense 
dames. In deze aantrekkelijke wed-
strijd trokken de Nederlandse dames 
aan het langste eind. Zij wonnen 
voor het eerst een Internationale 
Challenge Titel. In de heren-enkel 
finale stond onze dissident van 
verleden jaar, Scott Evans. Verleden 
jaar presteerde hij het om in de 
kwalificatie van de baan te worden 
gestuurd wegens onbeschoft gedrag. 
Deze vos heeft zijn wilde haren nog 
niet verloren want een 
half uur voordat zijn fi-
nale begon stond hij nog 
bij zijn hotel te wachten 
op de shuttlebus. Of dit 
er toe bij heeft gedragen 
dat hij de finale verloor, 
geen idee. Zijn tegen-
stander was net wat 
beter en won dan ook in twee games 
met minimaal verschil.

En nadat op zondagmiddag de 
laatste shuttle geslagen was en de 
hal werd opgeruimd, kon onder het 
genot van een drankje teruggekeken 
worden op een geslaagd toernooi. De 
wedstrijden zijn gespeeld, de win-
naars bekend, op naar volgend jaar.

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
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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

#

Het geheim van Mega Mindy, een goed bewaard geheim zal onthuld worden, want zeg nou zelf, wie heeft er iets ge-
merkt van een geheimzinnige sfeer? Wij niet. Maar hier in het kort het geheim van Mega Mindy. Opa en oma Fonkel 
hadden het zo goed voor elkaar: samen hadden ze de banen opgebouwd, de netten neer gehangen en de reclamebor-
den neer gezet. Plotseling verscheen de gemene Miss Volta, die samen met haar handlangers van van Zijderveld onze 
eigen kopman Dicky ontvoerde! De altijd trouwe agent Toby, die zoals altijd werd tegengewerkt door commissaris 
Migrain was snel ter plekke maar stond machteloos tegen een overmacht van Zijderveld. Gelukkig had opa Fonkel 
zijn camera bij zich en kon hij het boeventrio op film zetten. Het is Mega Mindy tijd! Mega Mindy kon de gemene 
Miss Volta snel tegenhouden en onze Dicky weer terugbrengen naar ‘t Zandje om voor ons mooie dingen te doen. En 
mooie dingen heeft hij gedaan want jullie weten hoe het uiteindelijk afgelopen is! En Mega Mindy? Tja, die komt af en 
toe nog wel eens voorbij...
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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
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D-Day voor VELO 
Door Ciraar Slaats

7 uur:  opstaan, kan 
vanavond misschien 
eindelijk weer normaal 
slapen, als de missie is 
geslaagd. Ontbijt, bakkie 

doen en alle trainingsspullen zoeken 
en broek kwijt, mijn baas (Marja), 
had hem goed verstopt (dit schijnt 
opgeruimd te heten), dus dat begon 
al lekker ontspannen!!!!
8.30 uur: dvd kijken van de vorige 
wedstrijd tegen Zijderveld met dank 
aan Patrick (de vader van Lisa) 
weer enkele dingen geanalyseerd 
met name richting de dubbels, daar 
moesten wij er minimaal een van 
winnen om het eventuele verschil te 

maken. We hadden er de hele week 
tijdens de training al over gefiloso-
feerd met elkaar. Tijdens het kijken 
ging inwendig de spanning aardig 
oplopen.

He he, ben altijd re-

laxed toch!!!!!! 

10.30 uur: ik ga naar de DKC hal, 
want thuis heb ik niets meer te doen 
en ik was ook niet erg gezellig meer, 
sorry familie Slaats. Tijdens de rit 
naar de DKC hal belt Rob nog of alles 
relaxed en rustig is. He he, ben altijd 
relaxed toch!!!!!! 
11.00 uur: kom de hal binnen, komt 

gelijk de referee naar me toe, dat ze 
voor 1 uur nog een meeting willen, 
gelijk gaan alle alarmbellen en denk 
ik “o, nee, weer verandering in het 
speelschema”. Gelijk Rob gebeld met 
de vraag of hij samen met Robin 
naar deze meeting wilde gaan, want 
met z’n tweeën sta je sterker. 
11.30 uur: bakkie doen in de 
kantine. O, nee, kom Anneke tegen 
(moeder van Dennis). Ze begint 
tegen mij, “kl…, he van Dennis”. Ze 
ziet een vraagteken op mijn voor-
hoofd. Dan zegt ze”o, je weet van 
niets”?. Nee, dus. Bleek Dennis de 
avond van te voren ziek te zijn ge-
worden. Nou, daar ging mijn rustige 
voorbereiding.
12.30 uur: team verzamelt aan de 
bar (waar anders?!). Bakkie doen, 

1 KampIoenscHap, 3 veRHaLen
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even slap ouwenhoeren, moet mijn 
koffie met twee handen vasthouden 
anders kreeg Dicky een koffie-
douche, sorry, mijn lichaam doet 
opeens andere dingen als normaal. 
Komt vast door de spanning.
13.00 uur: samen met Edward nog 
wat dingen en de tactiek doornemen 
i.v.m. de wedstrijden. Rob en Robin 
komen uit de meeting, alle zenuwen 
voor niets het speelschema blijft 
zoals normaal (gelukkig).
13.15 uur: uitwisseling teamop-
stelling. Een grote verassing bij 
Zijderveld. Iris 1e DE i.p.v. Yik Man. 
Daardoor werd de 2e DE wel iets 
makkelijker op papier. De dubbels 
waren zoals wij al voorspeld hadden. 
Dus van mij mocht het nu wel gaan 
beginnen.
14.00 uur: hè, hè eindelijk gaan 
we beginnen, wat was het inmiddels 
druk in de hal en een echt gekken-
huis (enorm bedankt alle supporters, 
zonder jullie was het niet gelukt dit 
seizoen). Ik coach mijn herendub-
bel: Dicky en Rikkert tegen Dave en 
Jorrit, moeilijke partij, omdat zij veel 
internationale ervaring hebben in de 
dubbel. Edward coacht de dames-
dubbel: Maartje/Ginny tegen Iris/
Samentha. Onze dames hadden een 
goede tactiek en die werd perfect 
uitgevoerd, petje af. Herendubbel 
eerste set ging echt goed, boven 
verwachting, zelfs twee keer game-
point, maar helaas twee keer de ver-
keerde keuze, dus verloren. Tweede 
set was een stuk minder, dit kwam 
door de spanning, ik heb Rikkert 
nog nooit zo wit gezien tijdens het 
spelen.  

Eerste damesenkel: Lisa tegen Iris, 
nou die kleine van ons heeft laten 
zien uit wat voor hout ze gesneden 
is, ze stond er vanaf het eerste punt. 

Drie sets gaan voor elk punt. Petje 
af, helemaal gesloopt maar wel ge-
wonnen. Yes, 2-1. 

Eerste herenenkel Dicky tegen Les-
ter, zat “relaxed” op mijn stoel. Dicky 
begon ook relaxed, iets te rustig 
vond ik, want Lester startte onwijs 
goed, maar tijdens het coachmo-
ment op de 11, zei Dicky dat hij op 
eigen tempo wilde blijven spelen om 
eventueel initiatief over te nemen 
met zijn eigen spel (tuuuurlijk). En 
daar geloofde ik gelijk ook in, maar 
toch eerst zien en dan geloven, maar 
hij maakte het wel waar. Na twee 
spannende sets, 3-1. Het begon erop 
te lijken, maar we moesten rustig 
blijven, we waren er nog niet. 

Herenenkel 2 Dennis tegen Dave. 
Zijderveld gokte erop dat Dave Den-
nis een beetje onder controle kon 
krijgen, om zodoende een punt te 
pakken. Nou Dennis mag van mij 
voor elke wedstrijd ziek zijn, als hij 
speelt zoals hij nu deed, dit was een 
van zijn beste singels van dit sei-

zoen. Klasse, pieken op het juiste 
moment heet zoiets. 4-1. 

Tweede damesenkel Ginny/Linda, 
onze routine ( 100%), tegen jeugd, 
begon lekker, “Ciraar, mijn suiker is 
te laag”, nou gelukkig in de wedstrijd 
niets van gezien, ze ging vanuit 
de startblokken alsof er een schot 
was gelost en ze was niet meer te 
houden. Hoog tempo, snelle- en 
harde slagen in no time, yes yes yes 
yes yes, 5-1. KAMPIOEN. 

Samen met Dicky en Edward wat 
vreugdesprongen gemaakt, wat een 
zalig gevoel was dat, eindelijk alle 
spanning weg. Samen met de rest 
van het team gesprongen 
en gehupst, heb hier en 
daar nog wat klappen 
en schoppen gekregen, 
maar dat staat op film, 
dus die rekening wordt 
nog wel verrekend.
Vanaf dit moment heb ik 
veel gemist, heb nog wel 
interviews gegeven, een bierdouche 
gehad en gedronken, maar het 
meeste is langs me heen gegaan. Ik 
heb samen met Edward nog wat zit-
ten napraten en onwijs zitten nage-
nieten met z’n tweeën, de missie was 
geslaagd, maar dit hadden we samen 
nooit verwacht bij de start van dit 
seizoen, maar met dit wereldteam 
kon het gewoon niet stuk (makkelijk 
praten achteraf, hè Gerard). 

Ik wil iedereen bedanken dat ik 
hiervan deel mocht uitmaken, spe-
ciaal team 1 en begeleiding, Gerard 
en Joke, T.C., VELO-supporters en 
sponsoren.

Tot hopelijk weer een “relaxed” vol-
gend seizoen.
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Mijn finaledag
Door Rikkert Suijkerland

Zaterdag 1 mei was 
het na maanden van 
voorbereiding eindelijk 
zover! De finale om het 
landskampioenschap 

tegen Van Zijderveld stond op het 
programma. 

Na een rustige Koninginnenach en 
-dag ging om 09.00 uur ’s morgens 
de wekker. Ik had afgesproken om 
samen met Dennis rond een uur of 
10.00 een goede bodem te leggen 
in de vorm van een pasta. Ondanks 
het vroege tijdstip ging de pasta er 
goed in en waren we allebei klaar 
voor de strijd. Om 12.00 uur werden 
we opgehaald door mijn vader om 
ons naar ’t Zandje te brengen. De 
binnenkomst in de hal was indruk-
wekkend: ’t Zandje was omgebouwd 
tot een heuse badmintonarena. 
Ciraar liep al te ijsberen door de hal 
en langzaamaan druppelde de rest 
van het team binnen. Na gezamenlijk 
nog een drankje gedaan te hebben 

begonnen we tegen 13.00 uur aan 
de warming up. Inmiddels waren ook 
de eerste supporters gearriveerd en 
de zaal vulde zich al snel! Leuk om 
te zien was dat er veel bekenden 
waren: familie, vrienden en collega’s.

Rond half 2 werden we bij elkaar 
geroepen voor de teambespreking. 
Ciraar benadrukte dat dit de wed-
strijd was waar we hele jaar voor 
gewerkt hadden. Elke wedstrijd 
moesten we benaderen als een finale 
op zich en alles geven om een goed 
resultaat neer te zetten. Uiteraard 
werd ons ook op het hart gedrukt af 
en toe te ontspannen en te genieten 
van de ambiance!

Na de laatste voorbereiding en 
begroetingen van bekenden werden 
we om 14.00 uur gevraagd ons klaar 
te maken voor de line-up. Voordat 
ik het goed en wel door had was 
de hal gevuld met slingers, con-
fetti en een enorm lawaai: de finale 
kon beginnen. Na onze yell en een 
laatste aanmoediging van het team 
gingen Dicky en ik de baan op voor 

de herendubbel. De wedstrijd verliep 
moeizaam. Nooit had ik het gevoel 
echt lekker in de wedstrijd te zitten. 
Toch bleven we knokken en hadden 
we in de 1e set een aantal setpoints. 
Helaas verloren we deze set met 25-
23. De 2e set ging minder en al snel 
keken we tegen een grote achter-
stand aan. We kwamen nog wel 
terug maar uiteindelijk moesten we 
de winst aan Van Zijderveld laten. De 
teleurstelling was groot. Ik had me 
meer voorgesteld van deze wedstrijd 
en heel erg gehoopt om het team op 
voorsprong te kunnen zetten. Direct 
na de wedstrijd kwam Ciraar bij me. 
Ik mocht even balen maar moest me 
focussen op de mix, daarin zou ik het 
hoe dan ook recht gaan zetten. Al 
snel geloofde ik hier ook in en ben ik 
me volledig gaan storten op het aan-
moedigen van mijn teamgenoten.

De voorsprong was 

daar en de titel kwam 

echt dichtbij.

Gelukkig werd de damesdubbel 
gewonnen! Daarna was het de beurt 
aan Lisa en Dicky. Dicky behaalde 
een redelijk eenvoudige winst en 
ook Lisa wist in een geweldige partij 
haar tegenstandster te verslaan. 
De voorsprong was daar en de titel 
kwam echt dichtbij. Vervolgens was 
het de beurt aan Dennis en Ginny. 
Gezien de kwaliteit van deze spelers 
bekroop mij het gevoel dat ik mis-
schien wel helemaal geen revanche 
kon nemen in de mix. Ergens vond 
ik dit jammer, ik had graag laten 
zien dat het ook anders kan, maar 
uiteindelijk was de titel het doel en 
hoe eerder we die binnen hadden 
hoe beter!
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Zowel Dennis als Ginny kwamen 
eigenlijk geen moment in de proble-
men en langzaamaan kropen onze 
supporters en het team richting de 
baan van Ginny omdat daar de bes-
lissing zou vallen. Het laatste punt 
werd fanatiek beleefd door iedereen. 
De shuttle lag nog niet op de grond 
of iedereen stond al op de baan! Ons 
doel was bereikt: de titel was bin-
nen!! De ontlading was enorm! We 
vlogen elkaar in de armen, Ciraar 
ging op de schouders, Dicky kreeg 
een bierdouche en Ginny nam de 
Cup in ontvangst! Het hele jaar had-
den we hier keihard voor gewerkt en 
dan is het geweldig dat de beloning 
ook daar is. Na vele felicitaties, een 
interview, een paar biertjes en een 
dopingcontrole ging ik met de bus 
terug naar VELO voor een diner en 
een receptie. Op een manier zoals 
dat alleen op VELO kan werd de titel 
gevierd. Na mooie woorden van de 
burgemeester, onze voorzitter, Dicky 
en Ciraar bleef het nog lang onrustig 
op VELO. Uiteraard hebben we deze 
geweldige dag afgesloten in de stad. 
Met het hele team en een flinke 
groep aanhang hebben we het feest 
tot in de late uurtjes voortgezet in de 
Paap. Al met al een geweldige afslui-
ting van een fantastische dag! 

Nu, twee weken later, kijk ik met 
een heel goed gevoel terug op deze 
geweldige dag. Het hele seizoen was 
eigenlijk een van de mooiste ooit. 
Ik mocht deel uit maken van een 
geweldig team. Altijd was er een 
goede sfeer, hadden we onderling 

een hoop lol, maar op 
de momenten dat het 
er op aankwam werd er 
ook altijd gepresteerd. 
Dit is voor mij de ideale 
combinatie! Niet alleen 
het team was geweldig 
dit jaar maar ook onze 
supporters. Ik denk dat we nog nooit 
zo’n trouwe groep supporters heb-
ben gehad die elke wedstrijd van de 
partij was. Voor het hele team was 
dit een geweldige stimulans om er 
vol voor te gaan!

Kosten noch moeite 

was gespaard om er ‘n 

feest van te maken.

Tot slot, de finale was geweldig! Niet 
alleen omdat we gewonnen hebben, 
maar ook omdat DKC er zo’n gewel-
dige happening van gemaakt heeft. 
Kosten noch moeite was gespaard 
om er een feest van te maken en ik 
moet eerlijk zeggen dat ik in al die 
jaren, met vele mooie wedstrijden, 
nog nooit in zo’n geweldige ambiance 
heb mogen spelen!

Op deze plek wil ik mijn team, 
onze supporters en DKC van harte 
bedanken voor het fantastische slot 
aan dit mooie (competitie)seizoen. 
Bedankt! Hopelijk kunnen we bij de 
beker, Europa Cup en volgend jaar 
weer op jullie steun rekenen.
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Mijn finaledag
Door Edwin van Mierlo

Zaterdagochtend 1 mei, kwart voor 
zeven gaat bij mij de wekker af. 
De normale tijd voor een doorde-
weekse dag. Maar dit is natuurlijk 
geen doordeweekse dag, dit is de 
dag der dagen. Eindelijk gaat de 
dag waar we met z’n allen naar toe 
hebben geleefd beginnen. Tot 7 uur 
blijf ik liggen en stap daarna onder 
de douche. Even een drink ontbijtje 
naar binnen en dan naar sporthal ’t 
Zandje in Den Haag. Een grote groep 
DKC vrijwilligers staat al klaar in de 
sporthal als ik rond de klok van 8 
arriveer. De bekende container van 

de bond staat al voor de 
deur en de mannen van 
Henk Ooms zijn al bezig 
met de voorbereidingen 
voor het uitladen. Ik 
krijg lachend te horen 
dat Henk er bijna per-
soonlijk voor heeft ge-
zorgd dat er geen stroom 

meer is in ’t Zandje: bij het lossen 
van de container stond de truck niet 
op de handrem en schoof langzaam 
tegen het elektriciteitskastje aan. 
Gelukkig stond er nog een betonpaal 
voor het kastje maar die kan het niet 
meer navertellen…

Als alles binnen staat worden de 
banen uitgerold. Dat gaat eigen-
lijk best snel. Om half 10 liggen de 
banen al, nu de hele inkleding van 
de banen nog. Tijd voor mijn eigen 
werkje, de spandoeken. Ik begin 
met de grote spandoeken achter de 
baan. Aan de zijkanten hang ik de 
spelersdoeken. Ik vraag me af of van 
Zijderveld eigenlijk ook spandoeken 
heeft. Zou wel zo leuk zijn als er ook 
wat van hun hangt want het lijkt zo 
wel een thuiswedstrijd van VELO…

Rond een uur of 11 is het tijd voor 
een kop soep. Het drinkontbijt is wel 
lekker handig maar zorgt er ook voor 
dat je na een paar uur weer trek 
hebt. Gelukkig heeft men bij DKC 
alles goed onder controle en is men 
net begonnen met het smeren van 
de broodjes. Ook de soep wordt net 
opgewarmd, zodat ik als eerste de 
heerlijke soep mag proeven. Na deze 
lekkernij wordt het tijd voor een 
ludieke aktie: samen met Niels van 
DKC ga ik met de auto naar het 
fietsviaduct over de A4 bij het ADO 
stadion. Gelukkig begint het net 

lekker te regenen zodat het oude 
spandoek van DKC met de tekst 
“Welcome to the hell of the Hague” 
lekker aan dit viaduct vast blijft 
plakken. Met ty-raps zetten we het 
doek vast en na een minuut of 10 
lopen we voldaan weer richting auto. 
Hum, een personenauto op het fiets-
viaduct belooft niet veel goeds en 
inderdaad, de agent kan onze aktie 
niet waarderen. Als een minuut later 
ook nog een politiewagen het viaduct 
op rijdt zie ik het even somber in: 
daar gaat mijn finale denk ik terwijl 
ik mezelf al in een politiecel zie zit-
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ten. Het blijkt mee te vallen, namen 
en ID worden gechecked. De agen-
ten leggen uit waarom ik geen span-
doek mag hangen, ik leg uit waarom 
ik het wel gedaan heb. De dame in 
uniform deelt nog even mee dat de 
hoogte van de boete door de officier 
van justitie wordt bepaald maar we 
mogen onze weg vervolgen. Helaas 
is mijn spandoek in beslag genomen. 
Twee minuten heeft het er in volle 
glorie gehangen en we hebben er 
niet eens een foto van… 

Eenmaal terug bij DKC is de hal echt 
prachtig geworden. Er staat zelfs een 
tekstkar bij het begin van de Schim-
melweg om iedereen welkom te 
heten en buurtbewoners met fluori-
derende hesjes wijzen iedereen de 
weg. Hulde voor DKC! In de kantine 
zitten onze spelers van VELO al. We 
zitten anderhalf uur voor de wed-
strijd maar er is nog niets dat lijkt 
op een tegenstander. Ik besluit naar 
VELO te rijden om daar de pendel-
bus te nemen naar ’t Zandje. Bij een 
kampioenschap hoort drank en drank 
hoort niet bij autorijden dus lekker 
met de bus. In de bus zit een vrien-
din van Lisa, die speciaal voor haar 
naar Den Haag is gekomen. Ik geef 
haar mijn vrijkaartje voor de wed-
strijd, ik kom er als opbouwer toch 
wel in is mijn commentaar.

Het is nu 20 minuten voor de wed-

strijd en enigszins verdwaasd loop 
ik door de sporthal. Kings had me 
iets gezegd over party poppers die 
hij had gekocht maar ze staan niet 
meer op de plek waar ze stonden. 
Gelukkig heeft Wouter zich erover 
ontfermd en kan ik op zoek naar het 
luchtalarm. Vlak voor de opkomst 
van de spelers kan ik hem laten 
horen. Zo, iedereen weet nu dat ik 
er ook weer ben. Ik besluit beneden 
te gaan staan en geef de regie voor 
deze sirene aan Mark. We staan bijna 
achter de van Zijderveld spelers die 
ik nog even voorzie van een paar 
oordoppen: ik ben de rotste niet en 
wil een mogelijke aanvaring met de 
tegenstander voorkomen, terug-
denkend aan Ruud en Koen in de 
Duinwijck hal. Maar ja, het hoort er 
allemaal bij heertjes… Ook de party 
poppers geven een mooi effect: baan 
1 ligt helemaal vol met rotzooi maar 
man, wat een mooi gezicht zeg die 
confetti in de lucht!

Ook de party poppers 

geven een mooi effect

Over de wedstrijd is al genoeg ge-
schreven. Die enorme ontlading na 
afloop was wel typisch voor VELO 
maar je wordt dan ook niet altijd 
kampioen. Voor een paar spelers was 

het sowieso de eerste keer maar jul-
lie hebben het allemaal verdiend. 

De vader van Dave Khodabux heeft 
wel interesse in mijn rode VELO-shirt 
en van mij mag hij hem hebben. 
Dave, het zal je goed staan denk ik 
terwijl vader Khodabux ermee weg 
loopt. De wisselbeker komt in mijn 
handen en ik verbaas me erover dat 
niemand hem opeist. Na hem in de 
kantine opnieuw gevuld te hebben 
ging ik naar de kleedkamer van VELO 
om de beker met bier te overhandi-
gen. Waar ik vooraf al rekening mee 
had gehouden gebeurt ook gewoon: 
Dennis en Rikkert zetten mij zonder 
pardon onder de douche en Dennis 
giet ook nog maar even 
de inhoud van de beker 
over mij heen. Ook mijn 
kampioenschap dus. 

Eenmaal terug op VELO 
wordt de beker getoond 
aan de nog aanwezige 
voetballers en stamgas-
ten. In de avond een echte VELO 
receptie met de nodige improvisatie: 
de microfoon heeft de geest ge-
geven en de voorzitter probeert met 
eigen stem boven het feestgedruis 
uit te komen. Het feest was er niet 
minder om. Deze achtste titel wordt 
gekoesterd binnen VELO. Onnodig 
te zeggen dat het nog lang onrustig 
bleef in Wateringen...
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 � 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, 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)


