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Clubnieuws van VELO Badminton

Lang leve DE heredivisie

Astris van der Knaap
in Dubai
Stuur je kopij naar:

De jeugdpen
met Niels

Buurman & Buurman

En verder: KEES, woordzoeker en nog veel meer ...
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agenda
1 oktober 2011		
8 oktober 2011		
22 oktober 2011
29 oktober 2011
28 - 31 oktober 2011
1 - 6 november 2011

Voorwoord
Het seizoen is net weer begonnen.
De eerste wedstrijden zijn inmiddels
weer achter de rug. Zodoende is het
ook weer tijd voor de eerste Matchpoint. Eentje waar weer een aantal
dingen is veranderd ten
opzichte van de laatste
Matchpoint.
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Zo hebben we afscheid
genomen van Imre maar
we hebben hier Erwin
voor in de plaats gekregen. Ook zien we de
column van Edward van den Heuvel niet terug, hiervoor zien we iets
nieuws terug genaamd “Kees”. In zijn
column geeft Kees zijn eigen kijk op
het badminton.
We gaan terug in de tijd met een
oude bekende, Astrid van der Knaap.
Zij is niet meer woonachtig in Nederland maar was tijdelijk even terug in
Nederland, een perfect moment om
met haar af te spreken.
En er is aandacht voor het eerste
team van VELO dat afgelopen seizoen wel - en niet voor de eerste
keer - kampioen werd.
Veel leesplezier.
De redactie

Colofon

Frequentie:
Oplage:
Redactie:

elke 2 maanden
400
Joyce, Marte, Erwin

Lay-out:
Advertenties:

Daniëlle & Patricia
Jeroen
Gerard v Zundert
06 - 55153568

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

19:00 Almere - Van Zundert VELO
19.00 Van Zundert VELO - DKC
19.00 Van Zundert VELO - Duinwijck
19.00 Van Zundert VELO - Roosterse
WK onder 19 teamtoernooi met 4 VELO spelers
WK onder 19 individueel toernooi

wist je datjes
Wist je dat ... de Matchpoint met zijn tijd mee gaat … nu ook een twitteraccount
heeft ... dit velomatchpoint heet ... de eerste shuttles van het seizoen al weer
geslagen zijn ... de redactie van Matchpoint ook weer klaar is voor een nieuw
seizoen ... wij dit seizoen versterking krijgen van Erwin ... Danielle en Marte hun
werkzaamheden voor de Matchpoint voorbereiden in de Boogaard ... dit was tijdens een ontbijtje op de zondagochtend ... het jaarlijkse trainingsweekend weer
heeft plaatsgevonden … dit succesvol is verlopen ... VELO nu beschikt over hal 1
en hal 2 ... deze groen en blauw zijn ... dat VELO zelf voor de lijnrechters moet
zorgen tijdens de competitiewedstrijden van team 1 ... hier teamploegendiensten
voor zijn samengesteld ... Wikipedia weer eens heeft bewezen niet altijd even betrouwbaar te zijn ... VELO 1 volgens hen in 2011 landskampioen en bekerwinnaar
is geworden ... wij dit wel heel graag wilden ... maar dit helaas niet waar is.

VELO clubkleding & Victor spullen
Per heden kan de VELO clubkleding gepast en aangeschaft worden in de winkel
van de leverancier. 100%voetbal aan de Herenstraat 90 te Wateringen heeft
voortaan de clubshirts, de korte broeken, rokjes en andere artikelen op voorraad
in de winkel. Dus U hoeft niet meer via Henk Weijs te bestellen, U kunt voortaan op eigen gelegenheid en wanneer het u uitkomt het gaan aanschaffen.
Per heden hebben we ook de mogelijkheid om rackets, shirts en andere zaken
van VICTOR met grote korting via VELO aan te schaffen. De sponsor VICTOR is
niet alleen goed voor ons eerste team, maar laat de gehele club meegenieten van
hun sponsoring. De rackets kunnen worden getest en liggen in principe altijd op
VELO, meer info via René Kooke (rene.kooke@kabelfoon.nl).
Prijslijst op internet:
tiny.cc/9ytt3

Bardiensten gezocht
Het afgelopen jaar hebben we een tijdelijke kantine in onze sporthal gehad. De
bar was daar kleiner en het assortiment in de keuken beperkter. Dat betekende
dat we met een kleinere barbezetting konden volstaan. De nieuwe kantine is nu
opgeleverd en ziet er heel fraai uit. In onze nieuwe kantine beschikken we over
royalere barfaciliteiten. Dat betekent dat we een ruimere barbezetting nodig hebben. Vanuit Velo-badminton zijn er dus ook nog mensen nodig die een steentje
willen bijdragen. In ieder geval gaat het om de volgende dagen en data:
Doordiensten eens in de zes weken van vrijdag 17.00 uur tot 20.00 uu
(1 persoon, maar mag afgewisseld worden over de verschillende dagen):
Zaterdagochtend bardienst eens in de vier weken van 8.30 uur tot 13.00 uur (1
persoon, maar mag afgewisseld worden over de verschillende zaterdagen).
Zaterdagmiddag keukendienst eens in de vier weken van 13.00 uur tot 18.00 uur
(2 personen, maar mag afgewisseld worden over de verschillende zaterdagen)
Lijkt het je wat en kun je op bovenstaande dagen en tijden: aarzel dan niet om je
op te geven om zo de nieuwe kantine goed te laten draaien. Je kunt je via
voorzitter@velo-badminton.nl aanmelden.

Het was weer ‘n mooi clubtoernooi

0174 225 195
www.vmvnetwerknotarissen.nl
www.evsadvocaten.nl

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

Op 28 en 29 mei vond het mooiste
toernooi van het jaar plaats, ons
clubtoernooi. Waar de recreanten het
een beetje lieten afweten, daar hadden de jeugdleden zich wel massaal
ingeschreven. Na twee dagen badmintonnen, wat werd onderbroken door
de jaarlijkse bbq voor de vrijwilligers.
Door het ontbreken van een kantine
was de scrumpy bereid voor ons een
buffet te bereiden. Na twee dagen spelen waren de clubkampioenen bekend:

HD A
1 Wouter Ris & Steven van Zanten
2 Raymond van Ruijven & Rikkert
Suijkerland

HE A
1 Dennis van Daalen de Jel
2 Rikkert Suijkerland

DD A
1 Suzanne Slaats & Wendy Slaats
2 Myke Halkema & Melissa van Tusschenbroek

HE B
1 Sten van Nieuwkerk
2 Jim Molenkamp
HE Jeugd
1 Sam Willemsen
2 Brain Wieringa

Nederpel

Schoenmakerij en Sleutelservice

Alles op het gebied
van schoenenonderhoud!
Herenstraat 72 - 2291 BJ Wateringen
Telefoon 0174 - 29 63 16

Peters Stijlpro

Korte Spruit 9
2291 LD
Wateringen
06 - 43 85 43 45
info@stijlpro.nl
www.stijlpro.nl

HE Jeugd 2
1 Ivan van Marrewijk
2 Maurice Annaars
DE A
1 Myke Halkema
2 Marjan de Jong
DE Jeugd
1 Saskia Haverkamp
2 Imogen Kampschuur
DE Jeugd 2
1 Amber Cassa
2 Annabel van Steen

HD Jeugd
1 Mauro Kepel & Sam Willemsen
2 Jochem Schoonewille & Tom Ungerer
HD Jeugd 2
1 Paul Jansen & Ivan van Marrewijk
2 Maurice Annaars & Mees Jansen

DD Jeugd
1 Saskia Haverkamp &
Imogen Kampschuur
2 Linda de Hilster & Melanie Kop
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DD Jeugd 2
1 Jolijn Bensink & Fleur Weerdernburg
2 Marieke Buisman & Amber Cassa
GD A
1 Russell Muns & Talat van Nispen
2 Joey Muns & Wendy Slaats
GD B
1 Jim Molenkamp & Saskia Haverkamp
2 Cock Diemel & Marrianne Diemel
GD Jeugd
1 Sam Willemsen & Imogen Kampschuur
2 Mauro Kepel & Susanne Zwinkels

Astrid van der knaap
in Dubai
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Astrid van der Knaap is voor veel
VELO-mensen een bekende naam.
Astrid speelde van 1982 tot 1994 bij
VELO, waarvan ongeveer zes jaar in
VELO 1. Ze was goed, heel goed zelfs.
Niet alleen werd ze meerdere malen
kampioen met VELO, maar ook kampioen van Nederland in het damesen-

Uw tuin het hele jaar
in bloei, ook nu!

Tuinarchitectuur
Aanleg
Onderhoud

kel. Ze stond zelfs nummer acht op
de wereldranglijst. Astrid speelde zo’n
7 jaar als professional. In die tijd zat
ik als klein meisje op de tribune naar
haar te kijken en werd besmet met
het badmintonvirus. Zo goed als Astrid ben ik helaas nooit geworden. Dat
zal ik ook niet meer worden, want op
je 28ste ben je tenslotte zo’n beetje
bejaard in de badmintonsport. Maar
het enthousiasme voor badminton is
wel door haar aangewakkerd. Toen ik
hoorde dat Astrid - momenteel woonachtig in het buitenland - voor een
aantal maanden in Nederland bivakkeerde, vroeg ik haar om een interview. Samen met Erwin sprak ik haar
in de net vernieuwde, maar nog niet
helemaal gereed zijnde VELO-kantine
over haar herinneringen aan VELO
en haar sportcarrière, haar leven in
Dubai en haar werk in de televisiewereld.

“Mijn hart lag toch
meer bij montagewerk”

Voor advies & mooiste tuin-ideeën:
0174 - 298208
www.diemelgroenvoorzieningen.nl

Astrid woont momenteel in Dubai,
een kleine, maar enorm ontwikkelde
stad midden in de woestijn van de
Verenigde Arabische Emiraten. We

vroegen haar hoe ze daar terecht is
gekomen. “Daar ben ik gaan wonen
vanwege mijn werk.” Ze legt uit:
“Tijdens mijn badmintoncarrière heb
ik altijd veel interesse gehad in de
camera’s langs de baan. Ik vroeg niet
aan de cameramensen wanneer het
werd uitgezonden, maar hoe het werd
gemaakt. Na een studie Informatica
aan De Haagse Hogeschool ging ik
werken voor het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport. Van
toenmalig staatssecretaris van Sport
Erica Terpstra kreeg ik de opdracht
om een documentaire te maken. Zo
deed ik voor het eerst ervaring op in
televisiestudio’s. Later deed ik ook
verslag bij Radio West van de Olympische badmintonwedstrijden. Ook de
NOS vroeg me als verslaggever, maar
mijn hart lag toch meer bij het montagewerk dan het verslaggeven. Dus
in het monteren heb ik me gespecialiseerd.” Ze werkte voor Big Brother in
Nederland. Toen er in Dubai een Big
Brotherhuis werd gestart, vroegen ze
Astrid om dat helpen op te zetten in
opdracht van MBC Television. “Deze
unieke kans greep ik met beide handen aan. Na 15 jaar werken voor MBC
ben ik gaan freelancen en dat doe ik
tot op de dag van vandaag met veel
plezier.” Als we haar vragen bij welke
Nederlandse programma’s ze zoal be-

trokken is geweest, noemt ze Ushi &
Van Dijk, Toffifee, Vakantietv, Boobytrap, Samenvattingen van de Champions League, promo’s voor Net5... Te
veel om op te noemen dus.
Als we haar vragen wat ze nog in haar
werk wil bereiken, zegt ze: “Ik ben
niet het type dat leeft volgens een
uitgestippeld pad. Dingen komen aanwaaien. Het loopt nu goed met mijn
werk. Ik heb een boek geschreven
over video-editing en daarmee heb ik
mezelf in die wereld als het ware op
de kaart gezet. En van het één kwam
het ander.” Het hoogtepunt in haar
werk noemt ze het MBC-programma
The Biggest Winner. Een realityshow
over wie het meeste afvalt. “Dat programma was een groot MBC-succes,
en de technische ondersteuning ervan
heb ik als freelancer helemaal vanaf
nul opgebouwd.”
We vragen haar of Dubai is aan te
raden als vakantiebestemming. Dat is
het, zeker voor een stedentripje. Het
klimaat is lekker, de stad is compact
en de mensen zijn tolerant. Er is
enorm veel te beleven. Zo staat er de
Burj Khalifa, het hoogste gebouw ter
wereld. Dit gebouw heeft een indoorskibaan, de prachtige Dubai Fountains
voor de ingang en het Dubai Aquarium & Underwater Zoo met het aquarium met ‘s werelds grootste glasoppervlak. Haar leven in Dubai bevalt
haar wel. Toch mist Astrid Nederland
wel een beetje. Met name haar hond

Rody, de frisse lucht en het strand.
We vragen haar of ze nog wel eens
een shuttletje slaat. “Eigenlijk niet.
Alleen vorig jaar een paar keer met
Rolf Monteiro, die toen ook in Dubai
woonde. Ik squash nu vooral. Sowieso
wordt er weinig gesport in Dubai. Alleen voetbal is daar een grote sport.
Ik volg het badminton in Nederland
niet op de voet, maar krijg af en toe
wel wat mee. Opvallend dat Martijn
van Dooremalen nog steeds bondscoach is. Ik vind het leuk dat Judith
Meulendijks nog steeds badmintont.
Zij speelde in mijn tijd al. Ik heb
eigenlijk geen contact meer met de
spelers van toen. Dat komt ook door
de afstand. Sommige mensen ‘spreek’
ik wel af en toe via Facebook.”

“Typisch de Nederlandse Badmintonbond”
We vragen haar wat ze ervan vindt
dat Dicky Palyama, Yao Jie, Judith
Meulendijks en Eric Pang vanwege
het hebben van privé-sponsoren
niet meer voor het Nederlands team
mogen uitkomen. “Typisch de Nederlandse Badmintonbond. Lex Coene
zou erover gezegd hebben: “Zijn ze
nou helemaal van God los?” Ik had
zelf toentertijd ook wat problemen
met de bond. Er was in die tijd helaas
maar weinig ruimte voor je eigen
mening bij de Badmintonbond. Ik was

voor hen misschien wat te mondig in
die tijd. Dat speelde mogelijk een rol
in waarom ik niet werd geselecteerd
voor de trainerscursus die ik wilde
volgen. In mijn tijd begon het sponsoren een beetje op gang te komen.
Yonex en Nike sponsorden het materiaal en de schoenen. En ik reed in een
leuk gesponsord Peugeootje. Dat was
echt heel wat voor die tijd,” lacht ze.
We gaan terug naar de tijd waarin
Astrid badmintonde. Op 8-jarige leeftijd begon ze bij VELO, waar ze maar
liefst 20 jaar heeft gespeeld. Toen ze
16 was, kwam ze in team 1. Ze put
uit haar geheugen: “Ik zat bij VELO in
een team met Uun Santosa, Dennis
Tjin-Asjoe, Jimmy Telwin
en Karin van der Valk.
Karin heeft mij als een
soort mentor onder haar
hoede genomen. Vooral
mentaal heb ik heel veel
van haar geleerd. Tijdens
de Aziatische Spelen trok
ik ook op met Eline Coene
en Erica van Dijk. Na Eline was ik de
2de in Nederland die professioneel
badminton ging spelen. Er zijn in die
tijd ook zoveel mensen geweest die
belangeloos veel tijd in me hebben
gestoken. Rob Kneefel, Lon Peeters
en Leo van den Nouweland sr. hebben
veel voor mij betekend.”
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We vragen haar welke wedstrijd haar
nog steeds bijstaat. “Mijn meest
memorabele wedstrijd was tijdens

Voorstraat 49
2685 EJ Poeldijk
0174-243585
Fotografie: Winny van Heijningen en Cindy van der Valk
(uit Dames 1 Zaterdag van Velo-voetbal)

info@beautymi.nl
www.beautymi.nl

de Swiss Open. Ik speelde tegen een
Chinese en moest van haar winnen
om me te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Ik speelde toen boven
mijn kunnen, als in een cocon. Toen
ik won, ging ik op de grond liggen
zoals Richard Krajicek deed toen hij
Wimbledon won. Altijd gedacht dat ik
dat nooit zou doen. Na die wedstrijd
ben ik nog een week ziek geweest
van de inspanningen. De Olympische
Spelen van 1992 in Barcelona waren
ook heel indrukwekkend om mee te
maken. Het waren de Spelen waarop
Ellen van Langen goud won op de 800
meter. Ik heb veel van de sfeer in het
Olympisch dorp kunnen genieten en
heb toen ook verslag gedaan van de
Spelen voor de NOS.”

Erelijst Astrid van der Knaap
1985/1988/1989/1990
1988/1991/1993/1994
1987 			
1992 			
1992 			

Nederlands kampioen Clubteams VELO
Nederlands kampioen Damesenkel
Winnares Damesenkel Belgian International
Winnares Damesenkel Swiss Open
Damesenkel Olypische Spelen Barcelona

Vragend naar het dieptepunt in haar carrière
antwoordt ze: “Dat was
toen ik geblesseerd
raakte tijdens het WK in
Indonesië. Ik brak toen
mijn middenvoetsbeentje
en was een periode lang uitgeschakeld. Ik was vreselijk in vorm en kon
dat niet laten zien door die blessure.
Dat was wel even slikken, hoor.”
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Natuurlijk willen we weten of ze - nu
ze toch in Nederland is - nog een
keertje komt kijken bij het eerste
team van VELO. Ze lacht: “Ik heb er
nog niet over nagedacht, maar wie
weet. Dan kan ik wel meteen de nieuwe hal zien.” We beloven haar te laten
weten wanneer VELO 1 thuis speelt in
de tijd dat ze nog in Nederland is.

• Nieuwbouw
• Renovatie
• Onderhoud
• Advies en ontwerp

“Je kiest de momenten
waarop je wilt pieken”
Ter afsluiting vragen we haar of ze
nog tips heeft voor onze jonge VELOtalenten. “Jawel. Luister wel goed
naar trainers, maar probeer vooral
voor jezelf uit te vinden wat JIJ nodig
hebt om verder te komen. Daarnaast
is het belangrijk dat je mentaal sterk
wordt, en piekt op de juiste momenten. Pieken kun je plannen. Je kiest
de momenten waarop je wilt pieken.”
En zo sprak onze eigen VELO-legende
Astrid van der Knaap.

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

Telefoon 0174 - 290792 • Fax 0174 - 290513
ontwerpen
autobelettering
reklameborden
spandoeken
gevel- en lichtreklame
oude technieken
marmeren beelden & schilderijen

Kees
Toen Kees vroeger badmintonde,
speelde je games tot de 15, verlengde je met 5 bij 13-13 en met 3 bij 1414, had je bij dubbelen een tweede
service, en kon je alleen scoren als
je geserveerd had. Kees was gestopt met badmintonnen, omdat zijn
spieren en pezen niet meer brachten
wat zijn hoofd van hen verlangde. Hij
verweet het niet zijn leeftijd, maar
wel die vermaledijde VELO-vloer.
Kees vervloekte de laatstgenoemde,
en zwoer stoer niet meer te spelen
zolang die vloer er lag. Hij deed dat
in het vertrouwen dat er toch nooit
een goede vloer zou komen. De kans
dat zij van VELO een goede vloer
voor wekelijks badmintonnen zouden
verkiezen boven een goede vloer
voor een jaarlijks carnavalsfeest of
concert van de Golden Earring achtte
hij verwaarloosbaar. Ongeveer net
zo groot als de kans dat Rikkert voor
Anusfoort gaat spelen.
Groot was dan ook zijn verbazing
toen Kees hoorde van de renovatieplannen voor het VELO-complex.
Zouden ze dan toch? Nieuwe hal? Met
nieuwe vloer? Echt? Kees geloofde
er niks van. Maar hij moest eraan
geloven toen zijn oude - nog steeds
actieve – badmintonmaten hem
aan zijn woord hielden. Er was een
nieuwe hal, en er was een nieuwe
vloer. En dus moest Kees weer aan de
badminton. Een Kees een Kees, een
woord een woord.
Nu is Kees iemand van rust en regelmaat. Van verandering wordt hij
iebel. Dat de tijd niet stilstaat, vindt
hij niet altijd even prettig.
In tegenstelling tot

Kees schreed de tijd voort. Badminton van nu is anders dan badminton
van toen. Maar Kees bleek flexibeler
dan gedacht. Hij speelt alweer ruim
één seizoen games tot de 21, stopt
pas bij een verschil van 2 punten, is
die tweede service al zowat weer vergeten, en scoort ook zonder geserveerd te hebben. Vanwege dat laatste
interesseert de toss hem alleen nog
maar als het zicht aan de ene kant
van de baan beter is dan aan de
andere kant. Scoren kan nu immers
altijd. Daar staat tegenover dat Kees
bij dubbels nog steeds niet weet wanneer hij aan service is of aan welke
kant hij moet staan. Maar verbetering
daarin is merkbaar. Medespelers hoeven hem steeds minder te corrigeren.
Kees vindt badmintonnen zowaar
(weer) leuk! Hmm… De Kees van rust
en regelmaat? Voelt zich ondanks
alle veranderingen thuis in de nieuwe
wereld van het badminton? Hoe dit te
verklaren? Zijn geheim?
Kees heeft weet van dingen die niet
zijn gewijzigd. Binnen het veranderde
badminton zijn er onveranderde vastigheden waaraan hij rust en regelmaat ontleent. Hij schreed voort waar
de badminton stilstond. Zo is VELObadminton nog steeds vele malen onbelangrijker dan VELO-voetbal. Toch
acteert VELO-badminton nog
steeds op een veel hoger

niveau dan welke VELO-afdeling
dan ook. Werden wij onlangs geen
tweede in de Champions League der
Badminton? Zo wordt de nationale
badmintonbond nog steeds niet voor
vol aangezien. Maar – ere wie ere
toekomt - daar doet zij dan ook haar
uiterste best en veel moeite voor. Hoe
kan het dat vier nationale toppers
vanwege sponsorgedoe niet voor
Nederland uitkomen? Het moet niet
gekker worden. Zo worden de Chinezen nog steeds wereldkampioen op
alle onderdelen, omdat ze nog steeds
‘s werelds beste zijn in terugslaan.
Het zoeken naar een Europeaan in
een WK-finale is als het speuren naar
een naald in een hooiberg. Al is de
schijnbeweging nog zo
fel, een Chinees achterhaalt de shuttle toch wel.
Ergerlijke zaken? Niet
voor Kees. Integendeel!
Zij zijn Kees’ geheim. Zij
geven hem de broodnodige rust en regelmaat in
zijn veranderde badmintonomgeving. Zij maken Kees kalm,
zorgen dat hij ’s nachts niet ligt te
woelen, en maken dat hij in korte tijd
slaap vat. Hij gedijt er wel bij. Welterusten!
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Jeugdpen met NIELS
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Hoe heet je?
Niels Willemsen
Hoe oud ben je?
12 jaar
Wie zijn je ouders?
Ton en Madeleine

Heb je broer/zussen?
1 broer: Silvin
Heb je huisdieren?
Nee
Op welke school en in welke klas
zit je?
Wateringse veld 1VT
Wat zijn je hobby’s?
Badmintonnen, tv kijken
Hoe lang badminton je al?
3 jaar
Waarom ben je op badminton
gegaan?
Het leek me leuk en Silvin zit er ook
op.
Wat vind je het vervelendste van
een training?
Warming up en push-ups
Wie is je lievelingstrainer?
Dave
Denk je dat team 1 weer landskampioen gaat worden dit jaar?
Natuurlijk

Waar kan je ’s nachts voor wakker gemaakt worden?
Cadeautjes

Je lievelingsnummer van dit moment?
Give me everything van Pitbull

Ben je verliefd? Zo ja, op wie?
Op iemand uit m’n klas.

Heb je een idool en zo ja wie en
waarom?
Arctic monkeys, want ze hebben
goede muziek

Wat ligt er onder je bed?
Zooi
Wat wil je later worden?
Geen idee.
Ben je bijgelovig, zo ja wat doe
je bijvoorbeeld?
Nee
Slechtste moment?
Smashes uit of in het net slaan.
Wat doe jij over 10 jaar?
22 zijn.
Waar kan je slecht tegen?
21-0 verliezen
Heb je een stopwoordje?
Ja toch
Naar welk land ga je het liefst
toe op vakantie?
Canada of Indonesië

Wat is jouw droom voor later?
Geen idee.
Leukste persoon die je dit jaar
hebt leren kennen?
Thomas uit m’n klas (beste vriend)
Heb je een bijbaantje?
Nee
Aan wie geef je de jeugdpen
door?
Lotte Eijgermans

Voor al
uw planten
en bloemen

Wie zou jij nog eens willen ontmoeten?
Geen idee
Je favoriete muziek?
Rock en top 40

Noordweg 46
2291 EG Wateringen
Tel 0174 - 293834

Westland
Florada
BLOEMEN EN PLANTEN

De velo badminton woordzoeker
Dit is een moeilijke puzzel voor als je even niet aan het badmintonnen bent.
Zoek de woorden die naast de puzzel staan. Ze hebben allemaal met badminton te maken en ze kunnen overal staan, op alle manieren: schuin, recht,
nerovetsrethca, ondersteboven, binnenstebuiten, noem maar op. Veel plezier!
De winnaar van de rebus uit de vorige Matchpoint is Casper Jager, het goede
antwoord was: deze matchpoint is de laatste van het seizoen. De prijs is mogelijk gemaakt door Regeer Sport.

S
E
T
S
E
E
R
R
E
P
F
X
R
G
S
I
K
A
A
E
E
V
M
A
K
U
O
A
V
O

P
K
F
A
I
G
O
E
Q
N
P
S
B
E
M
E
B
E
Q
R
I
E
I
Q
A
E
U
E
T
W

I
I
A
E
E
G
O
X
O
N
S
R
K
M
G
D
D
F
I
D
S
Z
L
Y
I
H
E
H
N
E

Z
P
P
V
R
Y
V
V
T
E
G
I
D
S
W
O
G
E
C
N
Z
R
E
L
G
V
O
E
V
A

N
W
R
I
R
A
M
F
T
E
A
M
O
R
E
C
B
T
E
A
H
E
R
K
O
R
G
W
G
P

L
M
C
N
C
I
H
D
D
I
A
E
L
D
O
I
E
A
E
T
X
C
S
G
I
I
E
S
O
S

N
N
O
L
I
X
E
N
H
L
R
M
N
R
O
P
R
I
J
S
F
H
E
J
S
R
R
C
Q
L

T
A
C
H
I
A
S
K
U
E
E
L
A
I
T
T
D
V
E
R
E
N
I
T
W
L
E
L
R
W

H
A
V
R
E
S
I
U
I
K
I
C
I
Y
E
D
R
D
F
N
I
X
V
N
S
Q
K
H
F
M

P
T
D
R
R
L
H
N
H
N
K
E
I
E
G
U
S
Z
W
E
E
Y
R
I
P
U
O
P
R
E

C
P
G
I
P
S
T
R
T
E
A
L
S
V
I
D
W
P
T
O
E
R
N
O
O
I
K
E
T
N

S
O
M
S
S
W
A
Z
T
T
I
S
A
T
R
I
N
E
O
Z
I
E
S
P
R
U
E
A
X
N

H
U
F
L
E
P
D
E
I
N
R
S
N
S
N
E
N
I
A
R
T
T
A
H
T
E
L
K
R
E

R
N
Z
E
Q
H
N
E
T
X
L
U
I
N
O
H
S
A
M
S
T
H
L
C
I
M
T
Q
C
G

A
S
D
C
O
A
P
C
E
F
W
F
E
X
F
L
I
J
N
R
E
C
H
T
E
R
T
N
E
D

N
N
L
A
N
W
S
S
S
E
B
N
T
B
N
E
H
C
A
L
M
E
O
A
F
R
U
S
G
E

P
R
L
E
C
S
F
K
U
O
Z
F
E
P
E
N
E
A
A
T
B
R
T
M
A
G
H
E
L
T

O
E
T
R
C
E
A
H
H
E
D
B
W
U
W
S
R
C
R
O
S
S
A
I
P
T
S
T
G
F

D
M
C
H
V
E
W
W
E
N
J
B
E
I
G
I
E
T
L
O
E
D
N
U
L
L
T
S
T
S

V
R
K
A
O
E
F
N
E
E
I
E
N
C
C
E
Q
N
I
N
D
I
V
I
D
U
E
E
L
N

G
A
I
S
Z
C
L
H
E
W
R
S
I
Z
W
F
R
E
N
E
N
E
O
T
H
T
Y
X
J
S

Z
M
I
V
F
L
E
O
E
U
T
T
E
S
C
F
N
G
T
G
B
H
E
S
A
C
E
E
N
E

E
I
L
F
E
E
R
E
D
D
S
P
J
L
D
S
H
E
S
M
M
C
T
L
M
I
E
E
P
P

E
X
T
C
O
A
F
A
B
A
D
M
I
N
T
O
N
W
Z
A
L
S
E
A
O
X
T
Z
E
T

N
G
F
E
O
R
T
G
L
H
E
X
A
R
R
E
E
E
A
E
F
K
N
G
N
E
F
S
S
B

T
K
Z
Y
L
A
G
P
G
C
W
H
Z
P
G
E
L
B
S
T
I
T
W
R
W
C
I
P
N
F

M
A
G
K
Q
L
C
H
H
S
K
E
R
A
K
N
E
O
G
I
L
L
E
Z
E
G
E
P
S
B

E
M
M
T
O
X
E
H
T
C
O
M
P
E
T
I
T
I
E
I
F
O
R
E
H
A
N
D
E
R

T
P
L
E
Z
I
E
R
A
H
D
E
N
N
I
S
L
R
S
U
F
D
K
E
C
F
X
I
G
N

verjaardagen jeugd
September
3 september
4 september
6 september
7 september
7 september
11 september
23 september
23 september
25 september
28 september
28 september

Tom Ungerer
Ivan van Marrewijk
Jolijn Bensink
Shawn Janssen
Ko Romen
Casper Jager
Olav Daniëls
Dave van der Drift
Cynthia Schuurman
Rhiannon Cassa
Mariëlle Zwinkels

Oktober
2 oktober 		
10 oktober 		
14 oktober 		
15 oktober 		
23 oktober 		
23 oktober 		
26 oktober 		
28 oktober 		
28 oktober 		

Roxy Jansen
Tamara Lous
Maurice Annaars
Sten van Nieuwkerk
Giorgo Bravo
Anita Liu
Eva Lamme
Mila Diemel
Veda Diemel
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racket
badminton
net
shuttle
ciraar
competitie
sportief
dennis
kamp
trainingsweekend
matchpoint
toernooi
wedstrijd
trainen
plezier
velo
sportcomplex
let
gezellig
team
individueel
nieuw
seizoen
genieten
scheidsrechter
teller
lijnrechter
coach
dubbel
mix
enkel
service
clear
lob
drop
drive
grip
backhand
forehand
smash
winnen
verliezen
teamgenoot
stand
uitslag
winst
prijs
plastic
veren
shuttlekoker
schaduwen
snelheid
bewegen
zweten
lachen
voetenwerk
techniek
cross
uit
in
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Lang leve de heredivisie
Het afgelopen seizoen
was niet succesvol voor
VELO 1. Tenminste wat
betreft de gemengde
competitie, de zogeheten
Eredivisie. In drie finales verloor VELO 1 van
aartsrivaal Duinwijck.
Zowel in de nationale competitie als
in de strijd om de nationale en Europese beker dolf VELO 1 het onderspit. Maar VELO 1 kende afgelopen
seizoen wél succes in de mannencompetitie, de zogeheten Heredivisie. En dat was niet voor het eerst;
dat kunstje flikt VELO 1 in de Heredivisie met vaste regelmaat. Matchpoint sprak met vier leden van dit
succesvolle mannenteam van VELO.
Onderstaand het verslag van een
boeiend vierkante tafelgesprek met
diehards Kings, Koos (niet Batist,
red.), Endymion en Jay. Zij namen
geen blad voor de mond en spraken
als euforische kampioenen vrijuit maar geenszins altijd even serieus over tal van onderwerpen.

10

Wat is er leuk aan het spelen in
de Heredivisie?
Koos: Dat je vaak kampioen wordt.
Kan je ook een keer zeggen dat je
kampioen bent geworden.
Kings: En dat je geen damesdubbel
hoeft te kijken. Of te tellen.
Endymion: Het is in ieder geval
makkelijker kampioen worden dan in
de gemengde competitie.
Koos: In de gemengde competitie
zijn de heren sterker dan in de herencompetitie.

Kings: Maar onze prioriteit ligt ook
wel bij de Heredivisie.
Endymion: Precies. Spelen in de gemengde competitie is onze warmingup voor het spelen in de herencompetitie. Je moet pieken op het juiste
moment, en dat is voor ons in de
Heredivisie. We trainen tijdens de
gemengde competitie ook keihard
door. Alles om maar tijdens de Heredivisie te kunnen pieken.
Koos: Absoluut. Het is een kwestie
van timing.
Jay: Teamgenoot Huls is zelfs gestopt met het spelen van de gemengde competitie. Hij zet komend
seizoen alles op de Heredivisie.
Endymion: Toch is het spelen van
gemengde competitie niet onbelangrijk.

“We zijn tenslotte al 6
of 7 jaar kampioen...”
Kings: Precies. Je hebt punten voor
de ranglijst nodig. Speel je te weinig, en zak je daardoor teveel op de
ranglijst, dan mag je geen herencompetitie spelen op het hoogste
niveau. Heredivisie dus.
Koos: Zeker. Dan moet je weer onderaan in de herencompetitie beginnen.
Kings: We hebben nu ook eigenlijk
een probleem. De meesten van ons
gaan in de komende gemengde competitie vierde divisie landelijk spelen. Dat is te hoog voor het mogen

spelen van herencompetitie. Hierdoor
mogen we straks misschien geen
Heredivisie meer spelen.
Koos: Dus prolongatie van onze huidige titel… Het is nog maar de vraag
of dat gaat lukken.
Kings: Maar we zijn bezig met het
zoeken naar de mazen in de regelgeving. Dat doen we, want zo belangrijk vinden we de Heredivisie.
Jay: We zijn tenslotte al zes of zeven
jaar kampioen...
Endymion: ...dus zo heel bijzonder
is kampioen worden voor ons niet.
Missen jullie de dames niet?
Kings: Nee, eigenlijk niet.
Endymion: Het enige wat we missen zijn de hapjes van de dames na
afloop van de wedstrijden.
Kings: Ho, ho. We hebben toch onze
eigen plankies warm? Eigenlijk was
dat juist heel goed geregeld dit jaar.
Koos: Zeker. Bij de Heredivisie
hebben we juist geïntroduceerd dat
er na de thuiswedstrijden plankies
warm beschikbaar waren. Ook voor
de tegenstanders, hoor. Nee, de
dames uit de gemengde competitie
helpen ons gewoon om op onze top
te komen.
Jay: Absoluut. Ze zitten in de ondersteuning. Ze zorgen voor ons.
Kings: Volgende week als we ons
teametentje hebben, zullen we ze
dan ook bedanken met een extra
drankje. Maar wel voor ons zelf. Dat
dan weer wel.
Klopt het dat jullie afgelopen seizoen twee sponsors hadden?

Koos: Ja, de kampioenschappen zijn
eigenlijk alleen maar mede mogelijk
gemaakt dankzij de sponsors Endymion en 3DJay.
Endymion: Precies. Zij gaven ons
die felle gele shirts. Daar schrokken
onze tegenstanders zo vreselijk van,
dat we bij wijze van spreken voor we
begonnen al met 3-0 voor stonden.
Kings: Vorig jaar was het echt
dramatisch. We hadden wel een
sponsor, maar de verstrekte shirts
waren dramatisch slecht. Het waren
gewone t-shirts die hij over had van
een gabberfeest.
Endymion: Maar hij heeft het ingezien, want dit jaar is er keihard
geïnvesteerd in poloshirts.
Kings: Absoluut. Hij heeft ook een
co-sponsor gevonden.
Jay: Beide sponsors waren ook zeer
tevreden met de resultaten.
Koos: Daarom heb ik ook hoge verwachtingen van het teametentje van
volgende week…
Hoe zat het met de shirtdiscipline? Werden de sponsorshirts ook
altijd gedragen?
Endymion: Tja, dat was helaas niet
goed bij iedereen.
Kings: Maar dat ligt ook een beetje
aan hoeveel shirts je krijgt. Als je
een wedstrijd gespeeld hebt, is zo’n
shirt kletsnat. Dan moet je natuurlijk van shirt wisselen. En als je dan
maar één shirtje hebt gekregen van
de sponsor… Maar ik ga er vanuit dat
we volgend seizoen weer een shirt
krijgen. Dan kunnen we nog eens
een keer van shirtje wisselen.
Endymion: Precies. De onderhandelingen daarover zijn in november.
Jay: De sponsors kijken ook naar
de persoonlijke ontwikkeling van
spelers. Ze kijken niet alleen naar
de resultaten. Om een voorbeeld te

geven: de sponsors hebben Kings en
Kees bewust een te krap shirt gegeven om ze te prikkelen om wat af te
vallen. En ze zijn ook behoorlijk wat
kilo’s kwijt.
Dus dat jullie vooral een lol-team
is maar schijn?
Endymion: Jazeker, er zit veel meer
achter.
Koos: Het gaat om samenwerken,
elkaar vertrouwen, elkaar wat gunnen...
Kings: Ik wil niet veel zeggen, maar
door de resultaten die wij halen…
Moet je kijken wat er nu hier bij
VELO aan gerenoveerd complex
staat. Ik bedoel, het één heeft wel
met het ander te maken.

“Het enige wat we missen zijn de hapjes van

Oude Liermolenweg 1, De Lier
Tel. 0174 - 511300, Fax 0174 - 510769
Plein 2, Wateringen
Tel. 0174 - 297741, Fax 0174 - 295993
http://www.santen-gasille.nl/

de dames”

Koos: Jazeker. Je denkt toch niet
dat wij in die oude hal wilden blijven
spelen?
Jay: Precies. Wij hebben onze wensen kenbaar gemaakt en onze eisen
gesteld.
Endymion: Zeker wat betreft de
accomodatie. Je moet natuurlijk wel
lekker een biertje kunnen drinken na
afloop van de training en de wedstrijd.
Kings: Zo vormen onze kampioenschappen uiteindelijk een stimulans
voor de gehele gemeente Westland.
De gemeente Westland zegt dat ze
topsport willen bedrijven, maar ze
laten het te weinig zien. Doordat ze
nu deze stap zetten, denk je: “OK,
de eerste stap is gezet.”
Maar het feit dat we
nog steeds een waardeloos plankie warm hier
hebben, steekt ons nog
steeds.
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Er zitten zeven spelers
in jullie team, terwijl
je er per wedstrijd maar vier nodig hebt. Invallers hadden jullie
dan ook zeker niet nodig?
Kings: Toevallig hoorde ik gisteren
van Koos (wel Batist, red.) dat er
dertien mensen mee hebben gedaan.
Endymion: En we waren met zijn
zevenen, dus we hebben zes invallers gehad.
Koos: Sten en Erik...
Kings: ... Kees, Dennis, Hans, Koen
en Koetje. We zijn hen erg dankbaar,
maar zij mogen ons ook dankbaar
zijn. Het is toch de jeugd die wij zo
nu en dan een kans geven om op
ons hoge niveau mee te spelen. Maar
niet iedereen grijpt die kans. Zo probeert Koetje het al jaren, maar die
zet het niet door.
Koos: In wedstrijden waarin het niet

APK - onderhoud - banden - uitlaten - autoverkoop
Willem III straat 15, Wateringen TEL: 0174-293010
Bezoek ons ook op internet: www.autowestland.nl

echt om de winst gaat, heb je een
mogelijkheid om invallers te laten
spelen en de jeugd een kans te geven. Dat doen we dan ook. Alleen de
topwedstrijden doe je zelf. Net zoals
ze doen bij VELO 1 in de gemengde
Eredivisie.
Endymion: Met 8-0 winnen is tenslotte voor niemand leuk. Dan kan
en moet je de jeugd inbrengen.
Koos: Maar als we er moeten staan,
staan we er gewoon. Lance Armstrong reed ook alleen maar de Tour
de France, maar hij won hem wel. Zo
simpel is het.
Kings: We hadden afgelopen seizoen
Kees als invaller. Uiteindelijk heeft
Kees als enige het afgelopen seizoen
alle wedstrijden in de
Heredivisie meegespeeld.
Koos: Maar talent moet
je dan ook een kans
geven. En als ze die kans
grijpen, moet je ze ook
laten staan.
Endymion: Doordat
Kees de Heredivisie heeft
mogen mee maken, is ie uiteindelijk
ook assistent-trainer geworden bij de
gemengde selectie van VELO.
Koos: Precies. Die heeft zich gewoon
in de kijker gespeeld.
Kings: Absoluut. De technisch directeur heeft echt wel opgelet tijdens de
wedstrijden van het eerste mannenteam van VELO. Die zag hem dingen
doen, waarvan hij dacht: “Deden ze
dat in het eerste gemengde team
van VELO ook maar.” De vraag is wel
of hij dat op de andere teams van
VELO kan overbrengen...
Endymion: Dat gaan we dit seizoen
ervaren.
Koos: Hopelijk. Ik ben erg benieuwd
of een paar teams uit de selectie
ons voorbeeld gaan volgen, en dit
seizoen ook kampioen worden.
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Hoe was de waardering vanuit
VELO voor jullie kampioenschap?
Koos: Ik heb de bossen bloemen wel
gemist.
Kings: Ja, en de voorzitter van
VELO-badminton hebben we wéér
niet gezien.
Endymion: We hebben volgens
VELO-traditie wel met de kampioensschaal op de tafel gestaan. Daar zijn
ook wel foto’s van gemaakt, maar
die zijn weer niet op de voorpagina
van het VELO-nieuws terecht gekomen. Dat steekt.

“De voorzitter hebben
we wéér niet gezien”

Kings: Je merkt toch dat de jaloezie
van de voetbal groot is. We krijgen
niet de aandacht die we verdienen.
Koos: Ook het gemengde eerste
team van VELO verzwijgt onze kampioenschappen een beetje.
Jay: Ja, zo ben ik bijvoorbeeld nog
nooit gefeliciteerd door iemand van
het gemengde team 1.
Endymion: Nee, ze regelen ook
geen bus naar ónze uitwedstrijden.
Koos: Andersom doen we dat wel,
zeker als ze kampioen kunnen worden.
Jay: Zo zijn we bijna allemaal mee
geweest naar hun kampioenswedstrijd tegen Duinwijck in Barendrecht.
Kings: Die ze overigens verloren.
Maar andersom...
Endymion: Ik heb ze niet gezien.
Waarom is het kampioenschap
nog niet op gepaste wijze gevierd?
Kings: Het is gisteren tijdens de

bestuursvergadering weer ter sprake
gekomen, maar de financiën laten
het op dit moment niet toe. Dus
geen groot feest. Maar dat hoeft
ook niet, hoor. Ik zou gewoon al blij
zijn met een goed plankie warm. Of
gewoon een goede douche. Schoon
ook.
Endymion: De hoop op een goede
schone douche heb ik opgegeven,
maar gewoon een lekkere normale
bitterbal, een frikadelletje of een
kaassouffleetje... De balletjes gehakt
zijn hier niet te haggelen.
Kings: Nu hebben we wel eindelijk
een nieuwe kantine, maar we hebben we nog steeds geen goed plankie warm. Dat kan toch niet?
Koos: Ik hoop dat ze snel tot het
inzicht komen dat het anders moet.
Tenminste als je nog vaker een kampioen in je midden wilt hebben.
Endymion: Zeker. De andere clubs
uit het Westland liggen ook niet te
slapen. Die hebben ons al benaderd.

blijft ons team ook altijd gewoon zitten na de wedstrijd.
Koos: Ja, want Siem legt ons in de
watten.
Kings: Precies. Met een goed plankie
warm, met borden patat, met nog
eens een biertje extra...
Endymion: Precies. En we zijn niet
eens leden van VEGLO.
Koos: Ja, maar Siem ziet dat hij
kwaliteit in huis heeft. Siem denkt:
“Misschien kan ik ze overhalen om
bij VEGLO te komen spelen.”

“Als dat goede plankie
warm er niet komt…”

Koos: Er is inderdaad interesse
getoond.
Endymion: We hebben de boot tot
nu toe afgehouden, want we hebben hart voor onze club VELO. Maar
als dat goede plankie warm er niet
komt… Kijk nou eens naar Siem van
Badmintonclub VEGLO uit Leiden.
Koos: Ja. Daar kan VELO een voorbeeld aan nemen.
Kings: De eigen leden van VEGLO
weten Siem niet op waarde te schatten, want die zijn altijd heel snel
weg. Maar wij weten Siem’s werk
echt te waarderen. Bij VEGLO uit

Endymion: Absoluut. Siem heeft
oog voor talent. En oog voor goede
bitterballen trouwens.
Kings: Misschien is het verstandig
dat we komend seizoen rond onze
wedstrijden een soort warenonderzoek doen. Om te kijken waar het
plankie warm wel in orde is, en waar
niet.
Koos: Precies. Een soort plankie
warm-wedstrijd.
Kings: Dat bedoel ik. En als VELO
zich dan niet verbetert, of niet in de
top 3 komt van dat lijstje… VELO is
gewaarschuwd.
Jay: Ja, en bovendien scheelt
‘VEGLO’ maar 1 letter met ‘VELO’.

Endymion: Precies. Daarom is
VEGLO ook voor de sponsors interessant. Een lettertje erbij drukken kost
niet zoveel geld, hoor. Ook de sponsors hebben last van de crisis.
Gaan jullie het kampioenschap
nog wel op gepaste wijze vieren?
Jay: Ja, wij zelf wel.
Kings: We hebben de sponsors inmiddels zover dat er geld voor wordt
vrijgemaakt voor een teametentje.
We zijn tenslotte uitgenodigd door de
beide sponsors.
Koos: Absoluut. Zonder tegenbericht
ga ik er dan ook van uit dat zij één
en ander financieren.
Endymion: Dat kan nog wel eens
tegenvallen...
Kings: Ja, voor de sponsors neem ik aan. Maar
het is tegelijkertijd ons
laatste uitje, want daarna
moeten we weer serieus
gaan trainen voor het
komende seizoen in de
Heredivisie. Dan begint
de gemengde voorbereidingscompetitie weer.
Endymion: Sommigen van ons gaan
zelfs meer trainen en hoger spelen
om nog beter voorbereid te zijn op
het komende seizoen. Je ziet dat
we er alles aan doen om komend
seizoen onze titel in de Heredivisie
wederom te prolongeren.

13

20rti%
ngen

ko oor
v

VEleLdeOn

Alle VICTOR
producten
zijn verkrijgbaar
bij Regeer-Sport.
Uw aanspreek persoon
is Rene Kooke.
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Vraag onze
aktuele
katalogus aan!

VICTOR International GmbH
Robert-Bosch-Str. 17 • 25335 Elmshorn/Germany
Tel.+49 (0)4121-450 130 • Fax +49 (0)4121-450 1310
E-Mail: info@victor-international.net • www.victor-international.net
Zuidwijkstraat 12 • 2729 KD ZOETERMEER
Tel: 079-3290869 - 079-8801534
• Mobiel: 06-55378142
E-mail: p.fregeer@wanadoo.nl www.regeersport.nl
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Voor aan- en verkoop van uw woning
Kerklaan 12
2291CG Wateringen
06 - 55153568
http://www.van-zundert.nl

A

ISTER

G

M AKEL

SCVM

scvm

ARSRE

STICHTING
CERTIFICERING
VBO MAKELAARS

Voor aan- en verkoop van
uw woning, taxaties of hypotheken
kom naar uw makelaar van zeer goede huize(n)!
Kerklaan 12
2291 CG Wateringen






vastgoed@van-zundert.nl
http://www.van-zundert.nl

Gerard van Zundert
Eugénie Lipman
Leo v/d Nouweland
Ed Schrurs
Rob Konings

06 55153568
0174 292757
06 22052919
06 17930014
06 26106999

Henk Weijs
Joyce Steentjes
Dick van Bruchem
Jeroen Zwaan
Koos Batist

06 20863536
henk@velo-badminton.nl
06 24860011
matchpoint@velo-badminton.nl
0174 295569
velonieuws@velo-badminton.nl
06 41057796
jeroen@velo-badminton.nl
0174 292087 ledenadministratie@velo-badminton.nl

 Regiocompetities
 Bondscompetitie
 Jeugdcompetitie

Aico van Gent
Elize van ‘t Riet
Thessa Goes

06 41428383
06 24414260
06 25463176










Ciraar Slaats
070 3202106
Erwin Latuheru
06 28887642
erwin@velo-badminton.nl
Dennis Tjin-Asjoe
06 20563320
Franklin Telwin, Jorienne Vijverberg
Thessa Goes, Marianne Diemel
Karel Tokromo (woensdag), Arless Tjin-Asjoe (vrijdag)
Wil Zuijderwijk (0174 624204), Joke van den Bos (0174 298580)
Ton Vis (0174 294328), Dorette Veenman (0174 297786)







Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid Jeugd Commissie
Technisch directeur
& Vice-voorzitter
Vrijwilligerscoordinator
Redactie Matchpoint
Redactie VELO-nieuws
Redactie Website
Ledenadministratie

Tel. 06 - 55153568
Fax 0174 - 29 86 87

Hoofdtrainer
2e trainer
Hoofdtrainer jeugd
Trainers donderdag
Trainers woensdag
Trainers recreatie
Leiding dinsdagochtend
Leiding donderdagochtend

gerard@van-zundert.nl
secretaris@velo-badminton.nl
penningmeester@velo-badminton.nl
jc@velo-badminton.nl
rob@velo-badminton.nl

regiocompetitie@velo-badminton.nl
bondscompetitie@velo-badminton.nl
jeugdcompetitie@velo-badminton.nl

 VELO kleding
 Shuttles

100% Voetbal aan de Herenstraat 90 te Wateringen
Veren - René Kooke (0174 248505) || Nylon - Henk Weijs (070 3943598)

 Rackets

Voor rackets in alle prijsklasses: René Kooke (0174 248505)

