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Leo in de sneeuw

Jim middeLburg
de nieuwe LocaL hero

Terug in de tijd
en verder: wist u datjes, de Trainer spreekt, 
de Jeugdpen en nog veel meer ...

doei eddie, äddie! 
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Voor jullie ligt de laatste Matchpoint 
van het seizoen. Eentje waaraan ten 
opzichte van het eerste nummer veel 
aan is veranderd. Er zijn nieuwe arti-
kelen gekomen en sommige hebben 

de Matchpoint verlaten. 
Net zoals een tweetal 
redactieleden. Hiervoor 
hebben we inmiddels 
nieuwe redactieleden 
mogen verwelkomen. We 
zijn nog steeds op zoek 
naar een nieuw lid. Wie 
het wat lijkt kan ons een 

mailtje sturen. Wij proberen een blad 
te maken dat bij elk lid in de smaak 
valt, van jong tot oud. Daarom horen 
wij het graag als jullie ideeën of 
suggesties hebben voor de Match-
point. Ook als jullie zelf een stukje 
of verslag hebben geschreven kan 
dat geplaatst worden. Het is immers 
jullie blad. In dit nummer gaan we 
op bezoek bij Leo van de Nouweland 
en nemen we met een interview 
afscheid van ons oude redactielid 
en speaker Ed van Mierlo. Ook gaan 
we voor het eerst terug in de tijd 
met Annie Romeijn. Aangezien er 
veel taart wordt gebakken door de 
diverse teams, hebben we ook een 
overheerlijk recept geplaatst. 
Rest ons nog iedereen fijne feestda-
gen en een sportief 2011 te wensen.

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

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

8 januari  19.00 Victoria - Van Zundert VELO
15 januari  19.00 Van Zundert VELO - Smashing
22 januari  19.00 Roosterse - Van Zundert VELO    
29 januari  19.00 Van Zundert VELO  - DKC  
30 januari  14.00 Almere - Van Zundert VELO  
12februari  19.00 TFS - Van Zundert VELO 
12 & 13 februari Regiokampioenschappen jeugd (bij DKC)

agenda

www.lucasonderhoudsdiensten.nl

winTerrecepT: arreTJescakeVoorwoord
Bereidingstijd: 10 minuten

Ingredienten voor 8 personen:
250 gr bruine basterdsuiker 
1 groot ei of 2 eetlepels vanille vla 
5 eetlepels cacaopoeder 
250 gr roomboter 
250 gr droge biscuitjes (mariakoek-
jes) of lange vingers

Materiaal:
Bakblik voor cake, Lepels en Mixer

Bereidingswijze
1. Breek de koekjes in kleine stukjes.
2. Doe de basterdsuiker en het grote 
ei (of vanillevla) in een kom en mix 
deze met een mixer door elkaar .
3. Meng de cacaopoeder er lepel 
voor lepel bij en mix het ondertussen 
al roerend.
4. Smelt de roomboter langzaam in 
een pannetje, kruimel de biscuitjes 
(of lange vingers) in kleine stukjes. 
5. Voeg om en om de gesmolten 
roomboter en de biscuitkruimels bij 
het mengsel in de kom, en meng het 

met de mixer. (voor een luxe variant 
kan je ook walnoten of brokjes pure 
chocolade toevoegen, dit is naar 
eigen smaak)
6. Doe het ontstane mengsel in een 
cakevorm (evt. met boter ingevet)
7. Zet de vorm in de vriezer voor 
minstens 2 uur, voor serveren eerst 
wat laten opwarmen buiten de koe-
ling

Serveertips
Doe het cakeblik voor het serveren 
heel kort in warm water, zodat de 
arretjescake er makkelijk uitgaat. In 
grote plakken snijden... eet smake-
lijk!!
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Annie Romeijn-Koonings is de oudste 
speelster van de donderdagmorgen, 
in juni is zij 80 jaar geworden. Dit 
is voor de Match Point redactie een 
goede reden om eens bij deze dame 
op bezoek te gaan.

In juni 1930 werd de familie 
Koonings in Scheveningen verblijd 
met de geboorte van een meisje. 
Dit meisje werd Annie genoemd. 
Vanwege haar vaders werk moest 
de familie Koonings vaak verhuizen, 
waardoor Annie in onder andere Den 
Bosch, Voorburg en Zwolle heeft 
gewoond. Nu woont ze al 57 jaar in 
Rijswijk, waarvan de laatste 32 jaar 
aan de Sir Winston Churchilllaan. 

Na de lagere school mocht Annie, in 
tegenstelling tot haar broer, niet ver-
der leren. Zij is toen naar de naai-
school gegaan. Op 23-jarige leeftijd 
leerde zij haar man kennen op een 
bruiloft. Vijf jaar later trouwde ze en 
een jaar daarna beviel ze van een 
dochter. Na zeven jaar beviel Annie 
van een zoon en toen was het gezin 
Romeijn compleet. 

Naast het verzorgen van haar huis-
houden en haar avondbaantje als 
PTT postsorteerder van twee avon-
den in de week, vond Annie het altijd 
heerlijk om te sporten. Ze heeft 

onder andere op gym en korfbal 
gezeten. In september 1980 hoorde 
ze van haar schoonzus dat Emmy 
Bonnet een badmintongroepje ging 
oprichten bij VELO op donderdagoch-
tend en zo is Annie gaan badminton-
nen.

nog volop genieten  

van haar leven

Zeven jaar geleden is haar man, 
waar ze 45 jaar mee getrouwd was, 
overleden. Dit weerhoudt 
Annie er gelukkig niet 
van om nog volop te 
genieten van haar leven. 
Naast de puzzels die ze 
maakt, alle boeken die 
ze leest over de ge-
schiedenis, de jaarlijkse 
uitstapjes van de don-
derdagochtendgroep en de uitjes van 
aquagym, gaat ze een paar keer per 
jaar met een vriendin op fietsvakan-
tie naar bijvoorbeeld de Donau.

Ik heb erg veel bewondering voor 
deze vrouw die op haar 80-jarige 
leeftijd nog van alles kan en doet. 
Dat ze nog maar lang mag badmin-
tonnen…

ontwerpen
autobelettering
reklameborden

spandoeken
gevel- en lichtreklame

oude technieken
marmeren beelden & schilderijen

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

• Nieuwbouw
•  Renovatie

• Onderhoud
• Advies en ontwerp

Telefoon 0174 - 290792 • Fax 0174 - 290513
Werkzaam op het gebied van

ondernemingsrecht, familierecht,
onroerend goed, estate-planning

en overige notariële zaken.

Werkzaam op het gebied van
ondernemingsrecht, familierecht,
onroerend goed, estate-planning

en overige notariële zaken.

Notariskantoor
Sebök

Lalmahomed
&&

1e Sweelinckstraat 2

2517GC ‘s-Gravenhage

Telefoon: 070 - 310 59 99

notaris@seboknotaris.nl

www.seboknotaris.nl

1e Sweelinckstraat 2

2517GC ‘s-Gravenhage

Telefoon: 070 - 310 59 99

notaris@seboknotaris.nl

www.seboknotaris.nl

Terug in de TiJd meT ... annie romeiJn
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Jarenlang was hij spea-
ker bij de wedstrijden 
van VELO 1 en zat hij 
in de redactie van de 
Matchpoint. Daarnaast 
is hij ook in diverse 
andere functies belang-
rijk geweest voor onze 

vereniging. Over wie we het hebben? 
Edwin van Mierlo natuurlijk! Beter 
bekend als: Ed. Helaas gaat Ed ons 
cluppie verlaten. Hier is zijn open-
hartige verhaal over zijn vertrek te 
lezen. 
 
Voor het interview hebben we bij 
Ed thuis in Kwintsheul afgesproken. 
Nadat hij ons van zijn kookkunsten 
had laten proeven (Italiaanse risotto 
en tiramisu als dessert) konden we 
beginnen met ons vragenvuur. 
 
Aangezien de meesten Ed als spea-
ker van team 1 kennen, vroegen we 
hem hoe hij eigenlijk begonnen was 
met het speakeren. Hij vertelt ons 
dat hij reageerde op een adverten-
tie in de Matchpoint. De toenmalige 
speaker Henny van de Nouweland 
stopte er mee. Het leek Ed wel wat 
om het stokje van hem over te ne-
men. Hij was dan wel geen lid meer 
van de vereniging, maar hij was nog 
wel betrokken bij VELO. Dus zo ge-
schiedde. Dit was zijn eerste speaker 
avontuur. Tijdens de vele wedstrij-
den die hij begeleidde met zijn stem 
heeft hij natuurlijk ook weleens rare 
of genante uitspraken gedaan. Bij 
de vraag naar welke opmerking hem 
het meest is bijgebleven, gaan we 

doei eddie, Äddi!

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

terug naar twee jaar geleden naar 
een wedstrijd tegen Amersfoort. In 
dat team speelde toen een dame 
met de naam Akvile Stapusaityte. 
Een speler van Amersfoort durfde 
met Ed de uitdaging aan te gaan 
dat hij deze dame bij het voorstel-
len van de teams geen Akvile Slap-
petieten durfde te noemen. Dit voor 
een aantal biertjes. Diegenen die Ed 
al wat langer dan vandaag kennen 
begrijpen natuurlijk al dat de speler 
van Amersfoort een aantal biertjes 
armer was…

veel rustiger en mooier 

dan in de Randstad

Naast dat Ed speaker was is hij ook 
jaren lang lid geweest van VELO. De 
eerste keer dat hij lid werd was in 
1990 om vervolgens in 1996 weer te 
stoppen. Daarna is hij gaan voet-
ballen, maar dat bleek geen groot 
succes te zijn. Door een blessure aan 
zijn knie moest hij hiermee stop-
pen. Maar na een tijd begon het toch 
weer te kriebelen. Via Rene Koehorst 
is hij toen gaan speakeren bij DKC, 
dat net gepromoveerd was naar de 
eredivisie. De shuttles gingen weer 
geslagen worden nadat hij door de 
voorzitter van DKC werd gevraagd 
om mee te doen aan het DKC-toer-
nooi. Dat gebeurde en Ed speelde 
vervolgens drie jaar voor DKC. Na 
hun degradatie stopte Ed met het 

speakeren bij DKC en ging hij deze 
rol weer vervullen bij VELO. Dit heeft 
Ed tot afgelopen jaar met veel lol 
gedaan. Sten heeft inmiddels deze 
rol overgenomen, Ed wil nog even 
benadrukken dat hij het leuk doet.
 
Iemand die al zo lang bij een ver-
eniging speelt en actief is heeft vele 
leuke maar helaas ook mindere 
momenten meegemaakt. De leukste 
en mooiste herinnering is wel het 
kampioenschap van 2000. Het jaar 
ervoor was de bende van 4 opge-
richt. De bende van 4  bestond uit 
Rene Koehorst, Rob Konings, wijlen 
Richard van Loenen en Ed zelf. Zij 
zijn begonnen met de professiona-
lisering van de wedstrijden van het 
eerste team. De wedstrijden van 
team 1 werden apart gespeeld en 
er werden tribunes in de zaal neer-
gezet. Daarnaast kwamen ook Mia 
Audina en Tijs Creemers naar VELO 
toe. Dat zorgde voor meer betrok-
kenheid binnen de vereniging. Het 
kampioenschap van 2000 voelde als 
een bekroning op het werk van de 
bende van 4. De minste herinnering 
gaat terug naar de competitie van 
1996. Met het gemengde team werd 
er gedegradeerd en met het heren 
team werd hij kampioen. Een ander 
smetje vindt hij dat hij nooit club-
kampioen is geworden, hoewel hij er 
dit jaar als runner up bij het club-
toernooi dichtbij was.
 
Ed heeft ook jaren in de redactie 
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van de Matchpoint gezeten. Ook dit 
heeft hij weer in twee perioden ge-
daan. In het begin is hij samen met 
Aad van Zeijl columnist geweest. 
Daarna pakte hij het 2 tot 3 jaar 
geleden weer op. De vraag naar wat 
zijn leukste interview is geweest is 
lastig. Ed heeft vele leuke interviews 
gehouden. Het leuke van de Match-
point nu is, dat hij in kleur is en er 
daardoor meer mogelijkheden zijn. 
Goede herinneringen aan interviews 
zijn er in overvloed, bijvoorbeeld die 
met Rikkert, Dennis en Rob in de 
Scrumpy, het eerste interview dat op 
locatie plaatsvond. Ook het verhaal 
van Hans en Mathilde Reith of het 
beklimmen van de top van de kerk 
in Delft met Russell, Myke en Sergio 
heeft mooie verhalen opgeleverd. 
Er komt een gevoel van trots boven 
als hij op de VELO-site leest dat ze 
weer eens hebben mogen invallen in 
het eerste team en het goed hebben 
gedaan.

Ed gaat verhuizen naar 

Luxemburg

De oplettende lezers onder ons 
vragen zich misschien af waarom 
Ed weggaat bij onze club. Dat komt 
omdat Ed gaat verhuizen naar 
Luxemburg. De reden dat hij gaat 
verhuizen naar Luxemburg is de 
mooiste reden die je kunt bedenken: 
de liefde. Achter hoe hij zijn vrien-
din heeft leren kennen zit een mooi 
verhaal…

Eens in het jaar speelt een groep 
van VELO (en DKC) het badminton-
toernooi in Walferdange, Luxem-
burg. Er was voor deze gelegenheid 
een accommodatie geregeld, voor 
de kenners, de jeugdherberg in 
Bourglinster. Helaas bleek deze dub-
bel geboekt te zijn. Na wat geregel 
kwamen de heren in een vakantie-
park in het noorden van Luxemburg  
terecht. ’s-Avonds moest er uiter-
aard voetbal gekeken worden op tv, 
dus hup met z’n allen naar de kroeg. 
En hier gebeurde iets waar Ed geen 
rekening mee had gehouden. Hij zag 

daar zijn toekomstige vrouw op een 
barkruk zitten. Na aanmoedigingen 
van onder andere Marco van Cut-
sen en Elize van ’t Riet heeft hij de 
stoute schoenen aangetrokken en is 
hij op deze vrouw, genaamd Jessica, 
afgestapt. En zo vloog de vonk over. 
Al snel waren ze in de wolken van 
elkaar. Nog in dat weekend werden 
er afspraken gemaakt voor een ver-
volgbezoek. 

niet met zijn tweeën, 

maar met zijn drieën

Na anderhalve week is hij weer terug 
gegaan naar Luxemburg en al snel 
bleek dat het goed zat en dat Ed de 
stap naar Luxemburg zou maken om 
samen te gaan wonen. Het is daar 
namelijk veel rustiger en mooier dan 
hier in de drukke Randstad. En wat 
nog mooier is: zij gaan daar niet met 
zijn tweeën wonen, maar met zijn 
drieën! De verloofde van Ed is name-
lijk begin mei uitgerekend! 

Inmiddels zijn Ed en Jessica druk op 
zoek naar een woning en is Ed bezig 
met het vinden van een baan. Wij 
hopen dat Ed en Jessica snel een 
leuke woning vinden waar ze met 
veel plezier mogen gaan wonen. En 
wij hopen natuurlijk dat we Ed nog 
eens tegenkomen bij een wedstrijd 
van Velo. Ed laat ons in ieder geval 
weten dat hij via teletekst op de 
hoogte blijft van de verrichtingen van 
ons eerste team. Tenminste, als de 
computer niet stuk is. Laatst dacht 

hij echt dat die kapot was: bij PSV-
Feyenoord stond namelijk 10-0 als 
eindstand maar navraag leerde dat 
er niets mis was met de computer…
 
Nu Ed zo ver weg gaat wonen is 
natuurlijk de vraag of hij lid blijft 
van VELO? Dit niet, maar hij blijft 
wel bondslid omdat hij scheidsrech-
ter is. Hij zal nog steeds voor VELO 
wedstrijden leiden, maar dit gaat 
vanwege de reisafstand wel in het 
Limburgse land plaatsvinden. Op 
eigen verzoek overigens, de moge-
lijkheden zijn er. Maar aangezien zijn 
ouders hier in Wateringen wonen zal 
hij nog regelmatig in het westen te 
zien zijn. Ed is er nog niet uit of hij 
in Luxemburg ook weer 
gaat badmintonnen, want 
de dichtstbijzijnde hal is 
op 50 kilometer afstand. 
Maar leuk om te vertel-
len is, is dat als hij zijn 
vriendin naar haar werk 
brengt hij langs de sport-
hal rijdt waar jaarlijkse 
het Luxemburgse toernooi plaats-
vindt. Hij denkt nog steeds met wee-
moed terug aan dat toernooi. 

Wij sluiten af met de vraag of Ed 
nog een vraag aan ons heeft. Hij 
vertelt ons dat het best lastig is 
om een naam te bedenken voor je 
kind als de ene ouder opgroeit met 
Duits klinkende namen en de ander 
met Hollands klinkende namen. Wij 
denken hardop met hem mee, maar 
of 1 van de namen die we noemden, 
er tussen zat? Daar komen we begin 
mei pas achter…

PS äddi is Luxemburgs voor tot 
ziens.
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Zo rond de feestdagen 
is het toch altijd even 
terugkijken en mijme-
ren hoe mooi het toch 
allemaal wel weer niet 
was het afgelopen jaar 
of hoeveel pech we weer 

niet hadden. Het voert te ver om 
hier allerlei voorbeelden te noemen, 
maar ik denk dat iedere lezer er 
voor zichzelf genoeg kan opnoemen. 
Het wordt altijd lastig als ze aan 
mij vragen: “Wat was uw absolute 
hoogtepunt het afgelopen jaar ...?” 
Ik zie een aantal doordenkende le-
zers gelijk in de lach schieten. Denk, 
denk ... tjonge dat valt niet mee. Het 
kampioenschap van Velo natuurlijk of 
was het toch de EK te Zwolle of het 
WK voetbal, bijna vergeten trou-
wens, of was de tweede plaats op de 
WK toch het dieptepunt van het jaar? 
Blijft toch een persoonlijk gevoels-
dingetje. Velen hebben dan ook nog 
helemaal niets met voetbal.

Over voetbal gesproken, ik sta iedere 
zaterdagochtend langs de lijn van 
het voetbalveld naar mijn zoon te 
kijken. Sterker nog, ik mag als vader 
regelmatig optreden als vlaggenist, 
grensrechter en assistent-scheids-
rechter. Ik kan je verzekeren, dat de 
commentaren van de ouders van de 
andere club en van sommige leiders 
niet van de lucht zijn. Enige weken 
geleden ging een assistent-scheids-
rechter van de tegenpartij bijna 
op de vuist met de scheidsrechter. 
Lachuh zou je zeggen, nou ... ech 

de Trainer
spreekT...

nie. We praten hier over teams van 
11-12-jarigen, dus waar hebben we 
het over! De kinderen stonden alle-
maal te kijken van ‘Wat gebeurt hier 
in vredesnaam?!’ Het team van mijn 
zoon, “zoontje” mag ik niet meer 
zeggen, speelt dit seizoen veel wed-
strijden in Rotterdam-Zuid. Neem 
van mij aan, dat het niet alleen de 
toeschouwers zijn, die veel emotio-
nele onzin uitkramen, maar ook de 
spelers roepen scheldwoorden waar 
ik het bestaan niet van kende. Het is 
dan mooi meegenomen dat ik mijn 
vocabulaire weer kan uitbreiden. Het 
is alleen jammer dat de eigen kinde-
ren deze woorden ook overnemen.

Iedere sport brengt zo zijn emoties 
met zich mee en soms leer je juist 
om je emoties te beheersen. In 
teamsporten zie je doorgaans meer 
de uitingen van emotie en in indivi-
duele sporten meer de beheersing 
of beter de geleiding van emotie. En 
als je dan toch gaat nadenken over 
de hoogte- en dieptepunten van het 
afgelopen jaar, zijn vaak die hoogte- 
en dieptepunten de momenten die 
een emotie veroorzaakten. Ga dat bij 
jezelf maar eens na.  

Uiteraard is het ook weer de tijd om 
vooruit te kijken naar het jaar 2011. 
Je wenst elkaar ieder jaar weer 
opnieuw een gelukkig nieuwjaar, be-
klonken met een traditioneel glaasje 
doorsnee champagne en het nodige 
vuurwerk, dat ieder jaar duurder 
lijkt te worden en ook steeds meer 
decibellen lijkt te produceren. Na 
een aantal jaren zonder vuurwerk te 
hebben doorgebracht, hebben mijn 
kinderen de leeftijd bereikt, dat ze 
het leuk vinden om vuurwerk af te 
steken. Of moet ik eigenlijk zeggen, 
dat ik het stiekem zelf ook wel weer 
erg leuk vindt.

Wat het gaat worden in 2011 weet 
ik niet. De bezuinigingen gaan ons 
allemaal raken in de portemonnee. 
Gelukkig hebben we onze sport nog 
om onze zorgen even achter ons te 
laten en op de baan lekker het luie 
zweet er weer uit te persen.

Rest mij iedereen een gezond, 
blessurevrij en sportief 2011 toe te 
wensen.

Westland
Florada

BLOEMEN EN PLANTEN

Noordweg 46
2291 EG Wateringen

Tel 0174 - 293834

Noordweg 46
2291 EG Wateringen

Tel 0174 - 293834

Voor al
uw planten
en bloemen

Voor al
uw planten
en bloemen

Uw tuin het hele jaar
in bloei, ook nu!

Tuinarchitectuur
Aanleg
Onderhoud

Voor advies & mooiste tuin-ideeën:
0174 - 298208

www.diemelgroenvoorzieningen.nl

0174 225 195

www.vmvnetwerknotarissen.nl

www.evsadvocaten.nl



7

Kantoor en werkplaats:
Bovendijk 32 D

2295 RZ Kwintsheul

Telefoon (0174) 297193
Fax (0174) 296586

Loodgietersbedrijf
BEN OVERGAAG B.V.

Korte Spruit 9
2291 LD
Wateringen

06 - 43 85 43 45

info@stijlpro.nl
www.stijlpro.nl

Peters StijlproAls je schoenen er niet uitzien...
... zie je er zelf ook niet uit!

Schoenmakerij en SleutelserviceSchoenmakerij en Sleutelservice

Herenstraat 72 - 2291 BJ Wateringen
Telefoon 0174 - 29 63 16

Herenstraat 72 - 2291 BJ Wateringen
Telefoon 0174 - 29 63 16

Alles op het gebied
van schoenenonderhoud!

Alles op het gebied
van schoenenonderhoud!

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

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

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

Verzekeringen
Hypotheken

Financieringen
Administraties







Verzekeringen
Hypotheken

Financieringen
Administraties







Sten van Nieuwkerk is 
geboren op 15 oktober 
1994 in Delft, dat maakt 
hem nu dus 16 jaar oud. 
Sinds dit seizoen is hij 
de opvolger van Ed van 
Mierlo als speaker van 
het eerste team van Van 

Zundert VELO. Naast de algemene 
vragen heeft de Match Point redac-
tie hem dan ook een aantal vragen 
gesteld over zijn ‘speakercarrière’.

Wie zijn je ouders? 
Ton Peter en Gedi van Nieuwkerk

Heb je broers/zussen? 
Ja, Rick en Tim.

Heb je huisdieren? 
Ja, een hond Quita.

Jeugdpen meT sTen Van nieuwkerk
Op welke school en in welke klas 
zit je?
Ik zit op ISW Poeldijk in de 4e (exa-
menjaar).

Wat zijn je hobby’s? 
Voetballen en computeren

Hoe lang badminton je al? 
Dit is mijn 10de seizoen.

Waarom ben je op badminton 
gegaan? 
Vroeger nam mijn moeder mij altijd 
mee om bij mijn broer te kijken. Zo 
ben ik er ook op gekomen.

Wanneer ben je bij VELO komen 
spelen? 
In 2000

Wat vind je het leukste van een 
training? 
De partijen

Wat vind je het vervelendste van 
een training? 
Schaduwlopen, daar heb k zo’n hekel 
aan!

Wat is je favoriete onderdeel?
Dubbel

Wie is je lievelingstrainer? 
Als ik moet kiezen dat toch wel Den-
nis (Tjin-Asjoe). Hij is echt lachen. 
Hij leert je dingen echt goed en 
maakt ook wel geintjes.

Wat vind je van VELO? 
Een geweldige club, waar veel gezel-
ligheid is.
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Januari
4 januari Suzanne Schuurman
6 januari Jim Middelburg
11 januari Paul Janssen
13 januari Phil Huiskens
14 januari Ramona Schrurs
19 januari Yigit Akpinar
24 januari Jochem Helleman
24 januari Talat van Nispen
24 januari Russel Muns
29 januari Mike van Westbroek

VerJaardagen Jeugd
Februari
2 februari Roy Nederpelt
3 februari Jochem Schoonewille
4 februari Jessica Balm
5 februari Anouk Provily
6 februari Brian Wieringa
13 februari Jim Molenkamp
25 februari Cal Hofman
27 februari Wendy v/den Akker
27 februari Vera Koekoek
28 februari Mees Janssen

Denk je dat team 1 weer land-
skampioen gaat worden dit jaar? 
Ja, natuurlijk en met mij als speaker 
helemaal, hahaha!

Waar kan je jou ’s nachts voor 
wakker gemaakt worden? 
Appeltaart

Wat is je lievelingseten? 
Biefstuk met patat, heerlijk!!!

En wat vind je echt niet lekker? 
Chicken Tonight, niet te eten!!!

Wat wil je later worden?
Hovenier

Grootste blunder? 
Ik ben in een wedstrijd wel eens zo 
boos geworden dat ik mijn racket 
aan diggelen geslagen heb en toch 
won ik nog, hahaha!

Wat doe jij over 10 jaar? 
Dan heb ik een vriendin en werk ik 
als hovenier bij een bedrijf.

Wat is je beste eigenschap? 
Ik ben altijd vrolijk.

Wat is je slechtste eigenschap? 
Ik word tijdens badminton snel boos.

Waar kan je slecht tegen? 
Mijn verlies

Heb je nog een levensmotto/lijf-
spreuk? 
Altijd blijven lachen!

Heb je een stopwoordje? 
Hou je bek joh!

Wat is je favoriete vakantie land? 
Amerika (New York)

Wie zou jij nog eens willen 
ontmoeten? 
Rafael van der Vaart

Wat is jouw droom voor later? 
Een eigen hoveniersbedrijf hebben.

Leukste persoon die je dit jaar 
hebt leren kennen? 
Robin Albersen

Heb je een bijbaantje? Zo ja, wat 
doe je dan? 
Ja, ik werk in de komkommers.

Aan wie geef je de jeugdpen 
door? 
Mauro Kepel
 
Dan nog een paar vragen aan ‘Sten 
de Speaker’:
 
Wat vind je ervan om speaker 
van Van Zundert VELO 1 te zijn? 
Ik vind het wel lachen.

Hoe kom je aan deze ‘functie’?
Ed vroeg me toen team 1 kampioen 
was geworden vorig jaar.

Was je zenuwachtig de eerste 
keer?
In het begin niet, maar toen de 
beginmuziek begon, was ik wel erg 
zenuwachtig.

Wat vind je het leukst aan speak-
er zijn? 
Dat je zelf de muziek mag uitkiezen.

Met welke namen had je moeite 
voor de eerste keer? 
Lisa Malaihollo

priJsrebus
Denk je te weten wat hier staat? Stuur je antwoord naar match-
point@velo-badminton.nl met in de mail ook je naam en telefoon-
nummer en wie weet ben jij de gelukkige winnaar van een mooie 
badmintonprijs. Onder de goede antwoorden verloten wij name-
lijk een … ?! 
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Jim middeLburg, de nieuwe LocaL hero
Jim Middelburg is als 
zoon van een tuinder in 
Naaldwijk een raswest-
lander. Sinds dit seizoen 
speelt hij bij Van Zundert 
VELO. Hij speelt compe-
titie in het derde team 
(eerste divisie) en heeft 

al een aantal keer ingevallen in het 
vlaggenschip van Velo. 

Jim zit in zijn examenjaar. Normaal 
gesproken zou een examenjaar 
spannend zijn, maar de mensen die 
Jim kennen, weten dat hij heel slim 
is en hij zal dan ook zeer waarschijn-
lijk met vlag en wimpel slagen. 

Weet je al wat je na je VWO wil 
gaan doen?
Ik ga na dit jaar scheikunde of na-
tuur- sterrenkunde studeren in Nij-
megen en wat ik daarna voor werk 
wil gaan doen… nog geen idee.

Vertel eens wat over je badmin-
tongeschiedenis…
Ik ben eigenlijk door mijn moeder 

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

Kerklaan 12
2291CG Wateringen

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

begonnen met badminton; ik ging 
een keer mee toen zij ging badmin-
tonnen. Ik vond het er eigenlijk wel 
leuk uitzien, dus ging ik het ook pro-
beren. Ik was 8 jaar toen ik begon 
bij B.C. Mix. Ik zat ook al op voetbal, 
maar ik kwam er snel achter dat 
deze twee sporten niet goed samen-
gaan, dus moest ik een keuze ma-
ken. Ik koos toen maar voor badmin-
ton, omdat ik daar tenminste prijzen 
mee won en met voetbal bakte ik er 
niet echt heel veel van…

Ik heb een jaar of vier bij B.C. Mix 
gespeeld. In het laatste jaar ben 
ik extra gaan trainen bij De Ritte, 
omdat ik best wel goed bleek te zijn 
en ik bij Mix niet echt verder zou 
komen. Bij De Ritte kreeg ik training 
van Bram Birahy. Toen hij wegging 
naar DKC zijn we met zo ongeveer 
de hele jeugdselectie meegegaan 
en ben ik overgestapt naar DKC. 
Bij DKC begon ik met seniorencom-
petitie spelen in de tweede klasse, 
ik was toen een jaar of 13. Daarna 
ben ik opgeklommen naar de eerste 

klasse, vierde divisie, tweede divisie, 
naar de eerste divisie. Afgelopen jaar 
heb ik de overstap van DKC naar 
Velo gemaakt. 

Waarom heb je de overstap van 
B.C. DKC naar Van Zundert Velo 
gemaakt? 
Ik heb de overstap van DKC naar 
Velo gemaakt, omdat mijn trainers 
zeiden dat ik aankomend jaar of het 
jaar daarna eredivisie moest gaan 
spelen en dat zag ik bij DKC niet zo 
snel gebeuren. Ik kreeg eerst een 
goede aanbieding van Van Zijder-
veld, waar ik over na zat te denken. 
Toen kreeg ik een, in mijn ogen, nog 
betere aanbieding bij Velo, dus heb 
ik voor Velo gekozen. 

Ben je blij met je keuze?
Ik ben erg blij met mijn keuze. Velo 
is net als DKC een erg gezellige 
vereniging met veel leuke mensen! 
Ik vond het echt hartstikke vet om 
in team 1 te spelen… leuke mensen, 
lekker sfeertje; helemaal top ge-
woon!
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Hoe combineer je school en bad-
minton? 
Ik zit intern op Papendal. Daar woont 
heel veel jeugd en zij moeten alle-
maal nog naar school, daarom heeft 
Papendal een pendeldienst opgericht 
met busjes die heen en weer rijden 
tussen school en Papendal volgens 
een vast rooster. We kunnen natuur-
lijk niet zoals normale leerlingen alle 
lessen volgen, want daarvoor trainen 
we te veel. Daarom zitten we op een 
LOOT-school, daar passen ze je les-
rooster aan je trainingstijden aan en 
krijg je vrijstellingen voor bepaalde 
vakken.

Wanneer ben je op Papendal 
gaan wonen?
Ik ben begin vorig seizoen naar 
Papendal gegaan, omdat dat naar 
mijn idee de beste volgende stap 
was voor mijn verdere ontwikkeling 
met badminton. Mijn ouders stonden 
helemaal achter mijn beslissing, als 
ik het zelf maar echt wilde. Tot nu 
toe heb ik het hartstikke naar mijn 
zin hier. Er is in principe allemaal 
jeugd van verschillende sporten bij 
elkaar. Zo leer je ook nog andere 
sporters kennen, dat is natuurlijk erg 
leuk. Ik woon bijvoorbeeld niet op de 
gang bij de andere badmintonners, 
maar bij selectie van Taekwondo en 
handboogschieten, zo leer je hun ook 
meteen kennen. De andere badmin-
tonners zitten wel vlakbij me, maar 
één gang verder, dus daar kan ik ook 
zo naartoe.

Vorige zomer kwamen jullie 
erachter dat je moeder erg ziek 
was. 
Vond je het niet moeilijk om weg 
te gaan?
Ja dat klopt, in de vakantie had mijn 
moeder een knobbeltje op haar borst 

gevonden en in september kwam 
eruit dat ze borstkanker had. Het 
was nog in een vroeg stadium, maar 
goed, het zat er wel… Op zich viel 
het wel mee hoeveel moeite ik er 
mee had. Ik vond het natuurlijk wel 
enorm klote dat ze het had, maar 
goed het zat er en daar kan je niks 
aan doen. Datzelfde gold eigenlijk 
als ik thuis was, als je thuis bent en 
je moeder ligt ziek op de bank kan 
je haar alleen een beetje verzorgen, 
maar dat is het. Als ik weer naar 
Papendal ging, verzorgden Michelle 
en mijn vader mijn moeder alleen. 
Wat dat betreft ben ik vrij stoïcijns, 
het gebeurt en daar kan je niks aan 
doen, dus je moet het maar accepte-
ren en er het beste van maken…

Hoe ziet jouw week op Papendal 
eruit?
We trainen hier alleen doordeweeks 
dus ik ga meestal vrijdag uit school 
naar huis toe en dan ben ik in de 
weekenden thuis, dat is precies goed 
naar mijn idee. Ik train nu bij de 
junioren samen met Nick Fransman, 
Robin Tabeling, Vincent de Vries, 
Soraya de Visch Eijbergen, Gayle 
Mahulette, Josephine Wentholt en 
soms Thamar Peters met als trainer 
Eline Coene.

hartstikke vet om in 

team 1 te spelen

De dagen hier zien er ongeveer als 
volgt uit: 7.15 uur opstaan, 7.30 
uur ontbijten en 8.30 uur trainen 
tot 9.45 uur/10.00uur. Dan moet 
ik me douchen en klaarmaken voor 
school, het busje gaat om 10.45 uur 
weg. Meestal zit je tot 15.00 uur 

op school, ik zit vaak wat korter op 
school, omdat ik maar weinig les 
heb. Om 16.00 uur trainen we weer 
tot 18.15 uur, daarna gaan we eten 
en douchen en dan ben je vrij. Best 
wel druk dus…

Aan een aantal internationale 
toernooien mag niet iedereen 
meedoen en moet je geselec-
teerd worden. Is er onderling 
veel jaloezie wanneer zoiets ge-
beurt, met andere woorden, is er 
een grote concurrentiestrijd op 
Papendal? 
Er is eigenlijk totaal geen concur-
rentiestrijd, iedereen traint gewoon 
zo hard als hij of zij kan en probeert 
elkaar beter te maken. 
In principe gaan we met 
degenen die intern zitten 
altijd met zijn allen naar 
een toernooi, dus het 
komt niet echt vaak voor 
dat er mensen gepas-
seerd worden, behalve 
voor een WJK of iets der-
gelijks. Als je dan niet geselecteerd 
bent, baal je even, maar je gunt het 
de anderen wel. 

Mis je niet heel veel van het 
leven nu je ‘opgesloten’ zit op 
Papendal? Wil je niet feesten en 
vriendinnetjes krijgen zoals je 
leeftijdsgenoten doen en heb-
ben?
Op zich valt het wel mee hoeveel je 
mist in vergelijking met je leeftijds-
genoten als je op Papendal zit, want 
in de weekenden ben je gewoon 
thuis, dus dan heb je alle tijd om net 
als de rest te feesten en dat soort 
dingen. Op Papendal kan je het ook 
leuk maken hoor, er zitten alleen wat 
grenzen aan. Nou ben ik van nature 
niet zo een feestbeest, dus ik heb 
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helemaal niet het gevoel dat ik hier 
opgesloten zit of zoiets. Hetzelfde 
geldt voor vriendjes/vriendinnetjes, 
in het weekend heb je tijd en ze kun-
nen eventueel langskomen op Papen-
dal als ze willen, dus daar heb je ook 
geen problemen mee eigenlijk. Het is 
alleen iets anders dan ‘normaal’.

Waar ligt je prioriteit, school of 
badminton, en hoe denken je 
ouders daarover?
Tot nu toe heb ik nog niet hoeven 
kiezen tussen school en badminton. 
Als ik een jaar of 20 ben, kan ik wel 
inschatten hoe ver ik het ongeveer 
kan gaan maken in de badminton-
wereld en of ik dus de keuze zou 
moeten overwegen om te 
stoppen met mijn studie 
als het niet meer te com-
bineren is. In principe wil 
ik gewoon een opleiding 
ernaast doen, aangezien 
je toch niet je brood kan 
verdienen met badmin-
ton en ik moet toch wat 
doen als ik straks klaar ben met 
badminton. Mijn ouders denken hier 
eigenlijk precies hetzelfde over.

Ondanks het talent dat Jim bezit, 
staat deze nuchtere jongen stevig 
met zijn beide benen op de grond, 
dat zie je helaas niet vaak meer bij 
de talenten van tegenwoordig. Hij is 
een aanwinst voor Van Zundert Velo, 
zowel op badmintongebied als soci-
aal vlak. Het zou daarom geweldig 
zijn als hij een vaste waarde voor het 
vlaggenschip van Van Zundert Velo 
kan worden en daarmee de nieuwe 
‘Local Hero’ wordt…

Naam:    Jim Middelburg
Geboortedatum en -plaats:  6 januari 1993 te Delft
Woonplaats:    Naaldwijk en Arnhem
School:    6 VWO
Favoriet spelonderdeel:  Heb ik eigenlijk niet echt...
Partners:    Russell Muns
    Soraya de Visch-Eijbergen
Doel:     Olympische Spelen

Beste prestaties: 
- Laatste 16 in HD op de WJK 2010 in Mexico 
- Halve finale in alle onderdelen op 8- en 6-nations 
- NJK:
2010: 1e plaats HE, 2e plaats GD onder 17
2009: 1e plaats HD, 2e plaats HE onder 17
2008: 1e plaats HE, HD en GD onder 15
2007: 1e plaats HD, 2e plaats GD onder 15
2006: 1e plaats GD, 2e plaats HD en HE onder 13
2005: 2e plaats HD en GD onder 13
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meT Leo in de sneeuw
Maandagavond 29 no-
vember. Na een koude, 
winterse dag viel de 
avond over het Westland. 
Niet alleen de avond, 
maar ook een hele berg 
sneeuw. In het rode 
Golfje ploeterden wij ons 

door het witte landschap, op zoek 
naar een huis in een door ons nog 
niet zo vaak bezocht gebied. Het 
huis van Leo van den Nouweland. 
Met onze TomTom-intuïtie reden wij, 
ondanks wat geglibber, recht op ons 
doel af: een mooi, modern, maar 
sfeervol, 12 jaar oud hoekhuis in 
Leidschenveen-Ypenburg, het achtste 
stadsdeel van Den Haag. Even aan-
bellen. En daar deed Leo voor ons 
de deur open. Na kennismaking met 
zijn vrouw Tonny, kropen wij heerlijk 
warm met een kop thee op de bank. 

De VELO’er kent Leo ‘nog van vroe-
ger’. Leo ‘speelde in het eerste’ met 
onder andere Jeroen Steffers en 
Nathalie Verhoeff. Sinds afgelopen 
januari begon het bij hem weer te 
kriebelen. Na twee jaar bij Voorburg 
‘op bierniveau’ gespeeld te hebben, 
keerde hij na zes jaar terug bij ons 
cluppie. Nu versterkt hij zo nu en 
dan de eerste divisie-teams.

Maar waarom ging Leo weg? Wat 
deed ie in de tussentijd? Waarom is 
ie terug? En is hij meer dan alleen de 
kampleider van onze badmintonkam-
pen, waar wij zulke leuke herinnerin-
gen aan hebben en waar hij nog een 
hele berg foto’s van had liggen? Wat 

is het verhaal achter deze 36 jarige 
assistent-accountant uit Ypenburg? 
Daar kwamen we gauw achter.

Hij is wat meer  

binnensport-af

Leo begon zijn badmintoncarrière 
in Voorburg, op zijn zevende jaar. 
Toen hij erachter kwam dat hij toch 
wel talent had, vertrok hij naar Sio 
en Leiton, het huidige Orbiton. Toen 
bleek dat hij nóg meer talent had, 
bood VELO voor hem de uitkomst. 
Vanaf zijn 12e speelde hij er de 
sterren van de hemel, hoewel: ‘ik 
heb nog een jaar bij DKC gespeeld… 
Waarom eigenlijk?? Geen idee 
waarom!’. Zes jaar geleden sloeg het 
noodlot toe, hij scheurde zijn voor-
ste kruisband af, bij DKC… Hij stopte 
even en begon daarna weer bij 
VELO. Hij speelde mee met de Euro-
pacup in Eindhoven en in het tweede 
team, samen met onder andere 
Sandra, Gricha en Frank. Maar na 20 
jaar ‘op die sport’ te hebben geze-
ten, stopte Leo helemaal. Hij was het 
zat en wilde wat anders. Nu fietst hij 
graag hele stukken op zijn racefiets. 
‘Hij is wat meer binnensport-af’, 
aldus Tonny, die zelf vele wedstrijden 
hardloopt in de buitenlucht.

Ondertussen gebeurde er genoeg in 
Leo’s leven. Hij had een vriendin met 
een kat, die hadden een vreemde 

buurman, Leo had een huis in Voor-
burg, dus nadat eerst de kat bij Leo 
introk, werd het voor Tonny ook tijd 
om haar biezen te pakken en Leo te 
vergezellen. ‘Het was ook veel han-
diger: de ene nacht sliepen we bij de 
één, de andere nacht bij de ander en 
negen van de tien keer moesten we 
’s ochtends eerst ergens langs om 
een schoen of een broek op te halen.’ 
Na een tijd verkocht Leo zijn appar-
tement, binnen 24 uur, toen kon dat 
nog en kochten zij een huis dichtbij 
Leo’s ouders in Ypenburg. Tonny lijkt 
het aan te trekken, want ook daar 
hadden ze weer een vreemde buur-
man. De conclusie was makkelijk 
te trekken: daarom wonen zij nu al 
lange tijd samen in een hoekhuis. 
‘Dan hebben we in ieder geval maar 
1 buurman’, zegt Tonny grappend. 
Het is Leo’s ouderlijk huis, waar hij 
zelf ook nog een jaar als kind heeft 
gewoond. ‘Mijn dochter slaapt in 
mijn oude kamer!’. 

Leo en Tonny hebben een anderhalf 
jaar oude poes, Jip, een heerlijk 
speels beestje en twee prachtige 
dochters. Vier en zeven zijn ze nu, 
Suzanne en Femke. Ook zij zijn erg 
sportief. De jongste zit op zwemles 
en de oudste is begonnen met atle-
tiek voor mini’s. Erg leuk. Volgens 
Leo heeft zij echt een atletische 
bouw, ze is de sterkste van de klas 
en waarschijnlijk is atletiek meer iets 
voor haar dan badminton. Of de mei-
den ooit gaan badmintonnen, blijft 
de vraag. Ze vinden het wel leuk en 
willen altijd graag bij papa kijken en 
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dan gaan ze gewoon hun eigen gang. 
Of ze blijven lief op de bank zitten. 
‘Ze zijn goed opgevoed’. Femke vindt 
het leuk om pissebedden te vangen, 
maar ze speelt ook met poppen. Nu 
de Sint in het land is, zijn de meisjes 
best druk, maar het is onder con-
trole. Ondertussen begint de oud-
ste wijze vragen te stellen als ‘Pap, 
is Piet nou ook een mens en heeft 
ie een pruik op?’, waarop Leo wijs 
antwoordt: ‘Lijkt me een raar verhaal 
Fem’. 

Pas toen de kids er een tijd waren, 
trouwde Leo met Tonny, nu 3,5 jaar 
geleden. Voor ons kwam een pran-
gende vraag naar boven: ‘Hoe heb 
je haar ten huwelijk gevraagd?’. Wat 
toen volgde, schepte enige onduide-
lijkheid, maar het kwam erop neer 
dat Leo haar heeft gevraagd, echter 
over het hoe/wat/waar/wanneer wei-
den we verder niet uit. Sowieso zien 
ze het huwelijk niet als iets roman-
tisch. ‘Natuurlijk, het is leuk, maar 
ik geloof niet zo in die romantiek van 
de prins op het witte paard enzo’, 
aldus Tonny. Voor ons is duidelijk 
dat de twee, nuchter als ze zijn, het 
prima naar hun zin hebben samen. 

over een jaar of vijf zal 

de Canadese droom 

werkelijkheid worden

In de weekenden gaan ze met de 
kids eropuit. Wandelen op het strand 
of in het bos, zwemmen, naar de 
geitenboerderij en laatst zijn ze naar 
Disneyland geweest. ‘Dat vonden we 
erg leuk, maar naar Drievliet hier om 
de hoek zijn we nog nooit geweest’. 
Aankomende zomer gaat het hele 
gezin op vakantie naar Denemarken, 
‘lekker kamperen met de sleurhut’. 
‘Fijn dat ze nu wat groter zijn, dan 
kunnen we andere dingen doen’. Na 
jaren naar Frankrijk te zijn geweest, 
kunnen de vier nu gaan genieten van 
de Deense cultuur. Ook Canada staat 
op hun verlanglijstje. 

En dan volgt er toch een volgens ons 
erg romantisch verhaal. Toen Tonny 
Leo nog niet kende, zegde zij haar 

baan op, met het plan om in Canada 
te gaan wonen en werken, ‘voor een 
aantal jaren, ik zou het wel zien’. 
Toen ontmoette ze Leo, een collega, 
met wie het goed klikte en stond 
ze voor de keuze Canada of Leo. 
Dan nu het romantische gedeelte. 
Ze koos voor Leo en is nooit naar 
Canada vertrokken. ‘Toen moesten 
we op vakantie naar Canada’, zegt 
Leo en ze hebben een maand lang 
door het land getrokken met een 
camper. Sindsdien willen ze er altijd 
nog een keer naar terug. Het is Leo’s 
antwoord op de vraag ‘wat is nog 
een groot doel in je leven?’, na een 
antwoord dat klonk als ‘jeetje, wat 
zijn dat nou voor vragen…?’. Als de 
meiden wat groter zijn, over een 
jaar of vijf, zal de Canadese droom 
werkelijkheid worden. ‘En áls er 
geëmigreerd moet worden, dan naar 
Vancouver, wat een geweldige stad. 
Het doet er westers aan, niet zo 
Amerikaans, de sfeer is er goed en 
de mensen zijn oprecht geïnteres-
seerd’. 

We waren het bijna vergeten, maar 
we zaten in een lekker warme 
huiskamer met buiten winters weer 
en het is nog lang geen zomer. De 
Kerst komt eraan! Leo en Tonny 
hebben lekker twee weken vrij van 
hun 32-uursbaan. De meisjes heb-
ben Kerstvakantie. ‘Eerste Kerstdag 
komen onze ouders eten en Tweede 
Kerstdag hebben we een verjaar-
dag’. Met Oud & Nieuw zijn de vier 
bij vrienden te vinden. Het einde van 
2010 besteden zij dus goed. 

Dicky en King King de trotste ouders 
zijn geworden van een dochter … zij 
de mooie naam Lilly Mei draagt … Mi-
chel Kersch voor de tweede keer va-
der is geworden … het een jongetje 
is geworden … hij Cas heet … hij te 
vroeg geboren is… nu alles gelukkig 
goed gaat … onlangs de regiokampi-
oenschappen hebben plaatsgevonden 
… deze voor Ginny minder goed zijn 
afgelopen … zij sindsdien kampt met 
een kuit blessure … trommelen een 
blessuregevoelige bezigheid is … Ben 
Nijboer je alles kan vertellen wat 
voor een blessures je dit kan opleve-
ren … Maartje Verheul genomineerd 
is voor Sportvrouw van het jaar in 
Almere ... Op 28 en 29 mei 2011 
vindt het clubtoernooi plaats, niet 
vergeten deze data vrij te houden!

wisT u daTJes

Wij nemen de laatste 
slok van onze thee. En 
we maken wat foto’s. 
Van Leo. Van zijn oude 
T-shirts. Van Leo met Jip. 
Van Leo en Tonny en Jip. 
Van Leo en Tonny en Jip. 
Van Jip. Van Leo en de foto’s aan de 
muur. 

En dan zit de gezellige avond erop. 
We kleden ons weer warm aan, 
nemen afscheid van Leo en Tonny en 
lopen voorzichtig terug naar de Golf. 
Glibberend rijden we Ypenburg uit, 
terug naar het Westland. 



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

   kom naar uw makelaar van zeer goede huize(n)!

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 Aad van Rij 06 23975355 penningmeester@velo-badminton.nl
 � Lid Jeugd Commissie Ed Schrurs  jc@velo-badminton.nl
 � Technisch directeur Rob Konings 06 26106999 rob@velo-badminton.nl 

 & Vice-voorzitter 
 � Vrijwilligerscoordinator Henk Weijs 06 20863536 henk@velo-badminton.nl
 � Redactie Matchpoint Joyce Steentjes 06 24860011 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 Franklin Telwin, Jorienne Vijverberg
 � Trainers woensdag Thessa Goes, Marianne Diemel
 � Trainers recreatie Karel Tokromo (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)


