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Voorwoord
In dit nummer is weer veel te lezen.
We zijn gaan kijken op het NK in Almere begin februari. Hier waren ook
een aantal van onze Velo-talenten te
zien. Hoe het ze vergaan
is, kun je in deze Matchpoint lezen.
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Kijk hiernaast ook even
naar het stuk over de
enquête die wij hebben
opgesteld over de Match
Point, met jullie feedback
willen wij proberen om een nog beter
blad te gaan maken.

19.00 Van Zundert VELO - Duinwijck
19.00 Van Zundert VELO - Roosterse
Play offs (datum en locatie worden nader bepaald)
Finalewedstrijd Eredivisie
Yonex Dutch International
VELO Clubtoernooi
Badmintonkamp

Wat vind jij van de Match Point?

Omdat we erg nieuwsgierig zijn naar jullie mening over de matchpoint hebben we een enquête uitgezet. Via de email kregen de leden een link en ook
kon je via de VELO badminton site naar de online enquête gaan. Verschillende leden hebben ‘m ingevuld en we zijn erg blij met jullie reacties. We laten
de enquête nog een tijdje online staan, aangezien veel leden de enquête nog
niet hebben ingevuld en wij ook benieuwd zijn naar jouw mening en suggesties. Je kunt ‘m invullen via: http://www.thesistools.com/web/?id=170208
Alvast bedankt!

Rabobank Clubkas Campagne

Van 7 tot 20 maart kunnen de leden van Rabobank Westland via de website
http://www.westland.rabobank.nl/ een stem uitbrengen op hun favoriete
vereniging of stichting. Hiervoor krijgen ze vijf stemmen. Je mag twee keer
een stem uitbrengen op dezelfde vereniging. Hoe meer stemmen voor VELO
Badminton, des te hoger het sponsorbedrag dat we als club ontvangen. Dus
heb je een Rabobank rekening in het Westland, stem op VELO Badminton!!
En vertel je buren, je ouders, je kinderen of je vrienden dat ze ons kunnen

Verder in deze editie: een interview
met Bart Revier, speler uit team 7,
die met zijn muziek onder de naam
Endymion discotheken over de hele
wereld op z’n kop zet.

sponsoren, door op ons te stemmen.

Clubtoernooi 2011

Ook dit jaar wordt er weer een clubtoernooi georganiseerd. De datum is al
bekend, namelijk 28 en 29 mei. Houd deze datum dus vrij in je agenda! Meer

Ook hebben wij een aantal teams
tijdens een competitiemiddag gevolgd om te zien hoe zij zo’n middag
beleven. Voor de jeugd is er natuurlijk de jeugdpen en een rebus en ook
komt de colum van Edward terug.
Daarnaast gaan we ook weer terug in
de tijd met Jopie van Veldhoven.

informatie volgt snel, dus houd de site en het VELO-nieuws in de gaten.

Dus wij wensen je veel leesplezier!

Colofon

Frequentie:
Oplage:
Redactie:

elke 2 maanden
400
Joyce, Marte, Imre

Lay-out:
Advertenties:

Daniëlle & Patricia
Jeroen
Gerard v Zundert
06 - 55153568

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

www.lucasonderhoudsdiensten.nl

Terug in de tijd met ... Jopie van Veldhoven
Op een gure maandagavond werden
Marte en Daniëlle klokslag half acht
verwelkomd door mevrouw van Veldhoven. Na een korte kennismaking
en een ‘blieven jullie een kopje thee?’
begon het interview. Jopie blijkt al
30 jaar (!) te badmintonnen en is op
haar 45e begonnen met deze mooie
sport. Ze begon ooit met tennis, in
de veilinghal in Poeldijk. Totdat ze op
uitnodiging van een vriendin meeging
naar een badmintontraining op de donderdagochtend en hoewel die vriendin
vrij snel gestopt is, speelt mevrouw
van Veldhoven nog steeds met veel
plezier. Wel geeft ze direct toe ‘dat het
wel vermoeiender is nu je wat ouder
bent’.
Sporten heeft Jopie altijd aangetrokken. Tennis, gym, scouting, yoga en de
Monsterse reddingsbrigade zijn zomaar
een aantal actieve hobby’s waar Jopie
veel tijd aan heeft besteed. Voor de
reddingsbrigade oefende zij 1 keer per
week en jaarlijks trokken zij met de
hele groep naar Nijmegen om daar in
het Maas en Waal kanaal een aantal
kilometers te zwemmen.
Wanneer we Jopie vragen naar haar
jeugd blijkt al snel dat zij een bezige
bij is. Gestart op de lagere school
in Poeldijk, waar zij van de nonnen
geen lange broek maar een rok moest
dragen, is Jopie op haar 11e jaar overgestapt naar de Dokter Kuipersschool
aan de Mauritskade in Den Haag, waar
zij iedere dag door wind en weer naartoe fietste. Op deze huishoudschool zat
zij in de vormingsklas en leerde zij het
hele scala aan huishoudtaken onder de
knie te krijgen. Van haar 18e t/m 20e
levensjaar lag Jopie ziek op bed door
een verwaarloosde kou. Daarna is zij
op een boekhoudkantoor aan de slag
gegaan en heeft zij verschillende cursussen gevolgd, zoals steno en typen.
Acht jaar lang heeft zij vervolgens op
het Ministerie van de marine gewerkt,
aan de Lange Voorhout in Den Haag.
In eerste instantie vond zij dit wat
saai, maar later bleek dat de administratieve taken zoals officierdossiers
typen en de registratie van mariniers
die naar Curacao of Nieuw-Guinea
vertrokken toch leuk was. Sinds haar
trouwen werkte Jopie niet meer fulltime, maar toen de kinderen eenmaal

naar de middelbare school gingen is
zij weer gaan werken bij de Bijenkorf
in Den Haag. Ze is wat je kunt noemen een echte ‘job-hopper’, met veel
plezier. Op haar 27e is Jopie in 1961
getrouwd met Cees van Veldhoven
uit Poeldijk en hun eerste ontmoeting
was ontzettend romantisch. Wanneer
ze het vertelt, begint ze te glunderen.
Jopie stond in Den Haag op de tram
te wachten, nadat zij had getennist op
Marlot, toen Cees voorbij kwam rijden
in een busje met de tekst ‘Van Veldhoven’ erop. Hij vroeg haar of zij mee
wilde rijden naar huis en Jopie stemde
in. Al snel kwam Cees erachter hoelaat
Jopie iedere morgen de bus nam en
zorgde hij ervoor dat hij vijf minuutjes
eerder bij de bushalte stond, zodat hij
haar naar kantoor kon brengen. Daar
dronken zij samen koffie en bloeide
hun relatie op. Later bleek dat Cees
al eerder bij haar thuis over de vloer
kwam als leverancier voor haar vader.
Dit was Jopie echter nooit opgevallen.
Toen Jopie en Cees trouwden zijn zij
naar Wateringen verhuisd en in 1964
werd hun dochter geboren, in 1967
kwam daar een zoon bij. Inmiddels
hebben ze vier kleinkinderen in de
leeftijd van 14 tot 20 jaar. Hoewel deze
kinderen steeds meer hun eigen weg
gaan, komen zij regelmatig op bezoek
bij opa en oma en eten dan graag een
potje mee.

‘ik ben heel erg fanatiek, soms te erg’
Terug naar de donderdagochtend waar
Jopie ‘ik ben heel erg fanatiek, soms
een beetje te erg’ graag een aantal
partijen speelt. Er is mogelijkheid
tot het volgen van een training en er
worden toernooitjes georganiseerd.
Eerst door Emmy Bonnet, later Jeanne
van Vliet en nu houdt Ton Vis de regie
in handen op de donderdagochtend,
waar inmiddels ook steeds meer mannen te vinden zijn. De diversiteit in
de groep vindt Jopie erg leuk, jong en
oud, sterk en zwak, dames en heren,
het voelt echt als een familie. Vaak
spelen ze dubbels, maar als het even
niet uitkomt, is een single ook mo-

gelijk. Jopie smasht vaak,
dus in haar partijen ligt
de shuttle al gauw op de
grond. Naast iedere week
badmintonnen, houdt
Jopie er meerdere hobby’s
op na. Iedere twee weken
wordt er geklaverjast en
gebridged en ook hierin gaat Jopie
voor de winst. Daarnaast is zij al 15
jaar actief voor stichting De Zonnebloem. Ze gaat mee met uitstapjes en
bezoekt regelmatig een drietal personen. Helaas heeft zij hier de laatste
tijd minder tijd voor doordat ook familieleden en vrienden zorg nodig hebben. Wanneer Jopie tijd heeft geniet
zij ook graag van musea, een tentoonstelling of winkelen in Voorburg of de
Frederik Hendriklaan in Den Haag. Ook
al zijn Jopie en Cees Westlanders, toch
komen zij graag in de stad.
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Ook vakantie is aan Jopie en Cees
goed besteed. Vroeger trokken zij
regelmatig naar Spanje, de laatste 20
jaar is de bestemming Frankrijk/Italie.
Altijd zijn zij gaan kamperen, inmiddels al zo’n 50 jaar. Begonnen met een
tentje, nu met een mooie caravan.
Daarnaast trekken zij in het voor- en
najaar er graag in Nederland op uit,
waar ook veel moois te zien is en als
het even kan, vieren zij hun vakantie op Ibiza, waar hun zoon een huis
heeft. Al met al heeft Jopie een druk
leven. En juist daarom is het zo fijn om
één keer in de week op donderdagochtend te ontspannen op de badmintonbaan. Lekker blijven badmintonnen
Jopie!

niet als werken. “Het is meer een uit
de hand gelopen hobby”. Het reizen
ziet hij alleen als werk. Ik rij zelf of
we vliegen naar optredens toe. We
treden op over de hele wereld. In
Italië, Spanje, Duitsland, maar ook
in Amerika, Australië en Rusland zijn
we meerdere malen geweest. Het zou
mooi zijn als we doorbreken in Azië,
want daar zijn de mensen helemaal
leip, maar dat lukt nog niet helemaal.

Thuis bij Endymion
Op dinsdagavond 14 december riskeerden Joyce
en Patricia de kou en de
sneeuw om een bezoekje
te brengen aan een studio
in Poeldijk. Hier bevindt
zich namelijk het domein
van Bart Revier, speler
van team 7, heren 1 en tevens een
bekend DJ! Bart is al vanaf z’n jeugd
lid van VELO en naast badminton
heeft hij nog een andere grote passie
en dat is muziek maken. In 1998 is hij
begonnen met muziek maken in zijn
eigen slaapkamer. Dit deed hij samen
met zijn neef Jelle Hulsbosch (vroeger ook VELO-lid) en Bas Lint (ook al
een vroeger lid van VELO). Ze gingen
plaatjes uitbrengen en werden door
de bekendheid van hun muziek steeds
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meer gevraagd voor optredens. Ze
werden een groot succes onder de
naam: Endymion. Deze naam is
bedacht door Ruffneck en heeft verder
geen betekenis voor de jongens, ze
vonden de naam wel mooi klinken.
Later kwamen ze erachter dat het de
naam is van de Griekse god van de
slaap. Maar je kan alles zeggen over
de muziek die maken, behalve dat je
erbij in slaap valt. Je moet echt niet
terugdeinen van een harde beat.
Bart is bijna de hele week bezig
met de muziek die ze maken. In het
weekend treden ze gemiddeld 2 keer
op. Aangezien ze met z’n 3-en zijn
splitsen ze zich vaak op, zodat ze op
meerdere feesten tegelijk kunnen
spelen. Het DJ-en voelt voor Bart

Loodgietersbedrijf

BEN OVERGAAG B.V.

Kantoor en werkplaats:
Bovendijk 32 D
2295 RZ Kwintsheul
Telefoon (0174) 297193
Fax (0174) 296586

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

“Ook proberen we nu een ander
genre muziek uit, waarmee we ons
meer op de mainstream richten.
Met house en trance kun je toch een
groter publiek bereiken en momenteel
zitten we aan ons plafond wat betreft
bereik.” Dit doen ze onder de naam:
Dirty Flavor. Hij laat ons wat nummers
horen en we vinden het lang niet gek
klinken. Of hij al op MTV of TMF is
geweest, vragen we hem. ‘’De muziek
van Endymion is toch wat te hard
voor deze zenders, maar we hebben in opdracht muziek gemaakt die
gedraaid wordt op zenders als MTV &
JIM (Belgie) tussen de programma’s
door. Ook hebben we een videoclip
gemaakt die op ons YouTube kanaal te
zien is:
www.youtube.com/endymionmusic

“Het is meer een uit de
hand gelopen hobby”

Ze maken alle muziek op de computer. “Vroeger liepen we met platen
te slepen. Nu hoeven we alleen nog
een mapje met cd’s of een USB-stick
mee te nemen. Dat scheelt een hoop
gesleep. Af en toe gaat het wel eens
mis, hoor. Zo liepen we per ongeluk
tijdens een optreden tegen een stekkerdoos en viel plotseling de stroom
uit. Dan moet je even heel snel schakelen, maar meestal gaat het gewoon
goed en reageert het publiek enorm
enthousiast”. We vragen of hij wel
eens vreemde verzoekjes krijgt van
dames uit het publiek. “Tsja, glimlacht
hij verlegen. Dat gebeurt wel eens,
ja.” Maar hij laat zich er verder niet
over uit. Bart is nog single en woont
in een appartement in Rijswijk. Hij is
lange dagen bezig met muziek maken

en handelt zelf al hun boekingen af.
Ze werken veel samen met zangeressen uit het buitenland en hebben nu
ook met E-Life een track gemaakt.
Wanneer we hem vragen naar z’n
mooiste optreden, hoeft hij daar geen
moment over na te denken. “Dat was
vorige week, in het Gelredome. Met
27.500 man was het stadion helemaal uitverkocht. Dat is zo heftig. We
hadden zelf een soort space-achtige
pakken aan en toen we opkwamen
ging het stadion uit z’n dak. Mijn
familie was er ook en na het optreden
hebben we een fles champagne met
elkaar soldaat gemaakt. Ook hebben
we een keer op een feest gedraaid
op een enorm cruiseschip in Zweden
met 2500 man erop. Het feest duurde
van 21.00 uur ’s-avonds tot 9.00 uur
’s-morgens en echt uit elke cabine
kwam muziek. Dat was wel een van
de meest memorabele optredens”.

onze hotelkamer. De hoteleigenaar,
die in de kamer onder ons sliep liet
ons zonder ontbijt vertrekken’’.
We vragen hem hoe ze het voor elkaar krijgen om met z’n drieën al zo
lang een succesvol team te vormen.
‘’We zijn al heel ons leven vrienden,
dus we kennen elkaars sterke en
zwakke punten. We durven elkaar
feedback te geven en we vormen gewoon een team. We proberen steeds
meer van de nieuwe media gebruik
te maken. We hebben een facebook
profiel, we plaatsen filmpjes op
YouTube en twitteren veel over onze
optredens. Zo hebben we pas een
filmpje geplaatst van ons optreden
in het Geldedome op youtube.com/
endymionmusic. We bekijken het en
realiseren ons nu pas echt hoe groot
ze zijn.

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

Als we hem vragen naar z’n toekomstplannen vertelt hij dat hij nog zo’n 10
jaar door wil gaan met optreden. Dan
is hij 41 jaar en denkt hij dat het wel
verstandig is om wat rustiger aan te
gaan doen. “We gaan ons wat meer
richten op onze nieuwe projecten en
op leaders voor op televisie”. “En de
badminton?” vragen we. “Ik speel nog
steeds competitie, al kan ik er niet zo
vaak bij zijn. We zitten al jaren met
dezelfde mensen in een team, maar
we zijn nooit compleet. Het is altijd
gezellig in ons team, helaas gaat het
momenteel niet zo lekker. Ik dubbel al
sinds m’n 6de met Ray (Raymond van
Ruyven) en we zijn onverslaanbaar.
Daarom heten wij ook het DreamTeam!”
De nieuwe hal speelt ook
wel lekker. Het enige nadeel is dat de banen iets
te dicht op elkaar liggen.
Zo heb ik Ciraar een keer
met een backhand een
bloedende vinger geslagen, toen hij naast de baan stond te
kijken’’.
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Bart laat ons nog wat van z’n muziek
horen en we maken nog een paar
foto’s van hem en z’n domein en dan
vertrekken we richting huis met een
mooi verhaal op zak. “Wat een bijzonder leven hebben sommige mensen
toch!”

Peters Stijlpro

Daarom heten Ray en ik
ook het Dream-Team!

We vragen Bart of er veel gesnoven
en geslikt wordt op de plekken waar
hij komt. “Dat gebeurt, ja. Ik kijk er
niet meer van op. Maar het gebeurt
bij allerlei soorten feesten (niet alleen
bij house muziek)”. Bovendien wordt
er lang zoveel niet gebruikt als iedereen denkt. Zelf gebruiken ze alle drie
niks. “Wel hebben we ons een keer
ontzettend misdragen na een optreden in Spanje. We waren zo dronken
dat er nogal wat zaken sneuvelden op

Nederpel

Schoenmakerij en Sleutelservice

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

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

De trainer
spreekt...
De seniorencompetitie is grotendeels weer afgelopen. Alleen voor
de Eredivisie en Eerste
divisie nog niet. Komende
maand vallen ook daar de
beslissingen wie kampioen wordt en wie gaat
degraderen. Inmiddels is
de jeugdcompetitie ook
weer begonnen evenals
de dames- en herencompetitie. Kortom als je wedstrijdbadminton leuk vindt, is er genoeg te
doen. Enige tijd voor rust is er niet,
het wedstrijdseizoen dendert maar
door, althans zo voel ik dat wel. Sterker nog je kunt je alweer inschrijven
voor de seniorencompetitie voor het
komende seizoen en de toernooien
zijn alweer rap in aantocht.
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Iedereen wil ook zo op zijn tijd de
aandacht hebben voor haar of zijn
wedstrijden in de competitie dan wel
de toernooien die van belang zijn. Zojuist hebben we de Nationale Kampioenschappen en de Regionale Jeugdkampioenschappen weer gehad. Zoals
gewoonlijk is de verwachting dat de
deelnemers van VELO weer heel ver
gaan komen. Echter zo gewoon is dat
niet. VELO heeft de aantrekkingskracht van een gerenommeerde club,
waar alles goed is geregeld en je op
ieder gewenst niveau kunt spelen.
Dit vergt wat van een organisatie
als VELO om dit te kunnen blijven
bieden. Alle complimenten gaan dan
ook naar iedereen die zich op enigerlei wijze met deze organisatie bezig
houdt. Van recreant tot wedstrijdsporter en van jeugd tot senior.
Als trainer voor de wedstrijdsporters
probeer je daar natuurlijk ook je

steentje aan bij te dragen. Je probeert het niveau in zijn geheel op een
hoger plan te brengen en zowel de
individuele als teamprestaties goed
te volgen en te stimuleren. Daarvoor
is het wel erg handig als je de spelers en speelsters regelmatig ziet op
trainingen en wedstrijden, want alleen dan kun je spelers en speelsters
goed beoordelen, tekortkomingen
constateren en hier ook gericht aan
werken. We mogen bij VELO over de
trainingsopkomst zeker niet klagen,
maar het kan altijd beter. Tegenvallende resultaten in wedstrijden leiden
meestal tot een mindere motivatie
en wat gemakkelijk afzeggen voor
trainingen. Commentaar als “ik had
geen zin” hoor je nog wel eens bij
jongere spelers. Ik zie ook spelers die
“verplicht” komen, omdat ze worden
gepusht door de ouders of door hun
status of contract. De uitstraling en
inzet is dan vaak niet om over naar
huis te schrijven.
Concurrentie is inderdaad ook steeds
minder geworden en bij Nationale
selectiespelers bepaalt BN tegenwoordig hoe hoog je moet spelen.
De mening van clubtrainers doet er
dan vaak al niet meer toe. Onbegrijpelijk dat een BN iets kan opleggen
zonder ook maar een wedstrijd van
betrokkene gezien te hebben. Hard
kunnen trainen, betekent nog niet de
juiste wedstrijdmentaliteit. Allemaal
ontwikkelingen die je als clubcoach
met lijdzame ogen ziet gebeuren en
je soms dan ook machteloos voelt.
Het wij (VELO) zij (BN) gevoel neemt
daardoor alleen maar toe, terwijl het
toch in ieders belang is om spelers
en speelsters zo optimaal mogelijk
te kunnen laten presteren in een
gezonde sportieve omgeving. Je zou
zelfs kunnen zeggen dat VELO door
haar goede trainingsfaciliteiten, welke
spelers en speelsters optimaal laat
floreren, zichzelf de das om doet omdat spelers daardoor geschikt worden
gemaakt voor een nationale selectie
en zich daardoor meer door BN moeten laten leiden. Onzin natuurlijk om
het zo uit te leggen, maar zo voelt
het af en toe wel.
Zelf blijf ik van mening dat de ontwikkeling van de (potentiële) topsporter centraal moet staan en niet de
vereniging of BN. Als trainer probeer

je iedere (top)sporter iets aan bagage
mee te geven. Over de inhoud van
die bagage kun je lange discussies
voeren. Gelukkig bepaalt de (iets
slimmere) sporter vaak zelf wel welk
deel van de bagage voor hem of haar
geschikt is voor een optimale prestatie. Laten we hopen dat dit ook zo
blijft en we niet elkaar gek gaan maken dé enige juiste techniek of met
dé enige tactiek. Deze zijn voor ieder
individu op ieder niveau weer anders
en dat maakt training geven en het
coachen tijdens wedstrijden altijd
weer interessant.
Edward

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

Uw tuin het hele jaar
in bloei, ook nu!

Tuinarchitectuur
Aanleg
Onderhoud

Voor advies & mooiste tuin-ideeën:
0174 - 298208
www.diemelgroenvoorzieningen.nl
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een nog sterker deelnemersveld dan
vorig jaar. We zien steeds meer dat
topspelers de afweging maken om
naar een toernooi te gaan met meer
punten en of meer prijzengeld.
De SuperSeries van de Korea Open
bijvoorbeeld had dit jaar een prijzenbedrag van US$ 1.200.000.-. Het totale prijzengeld van de Yonex Dutch
International is US$ 15000.-. Een
duidelijk verschil dus. Ook speelt de
puntenvergaring voor de Olympische
Spelen van 2012 een belangrijke rol
mee en voor een SuperSeriestoernooi krijg je vele malen meer punten
dan een Internationaltoernooi.
Ondanks dit gegeven is er bij de
Yonex Dutch International nog
steeds een stijgende lijn
qua deelnemersveld te
zien en misschien dat
met Pasen een badminton-vakantie-uitstapje
naar ons kikkerlandje wel
lonkt. We gaan het zien.
Hopelijk neemt een groot
internationaal gezelschap
weer deel aan dit toernooi en is ons
voltallige Nederlandse selectie van
de partij.
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Velohal
WATERINGEN

nog betere spelers en

VAN ZUNDERT

meer publiek
R
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Van 21 – 24 april zal in Wateringen,
mede door de badmintonvereniging VELO, alweer de 12e Yonex
Dutch International van start gaan.
Zoals gebruikelijk wordt er achter
de schermen al hard gewerkt om
de organisatie vlekkeloos te laten
verlopen. Het toernooi zal dit jaar
anders zijn dan andere jaren. Er
zal gespeeld worden in een nieuwe
sporthal, waar het licht en de vloer
meer van deze tijd is. Door deze verandering hoopt de organisatie tijdens
de paasdagen van 2011 nog betere
spelers en meer publiek in huis te
halen.
Het draaiboek met de vele actiepunten is op chronologische volgorde
doorgenomen en de taken zijn weer
verdeeld. Hopelijk zal BadmintoneuropeTV op de wedstrijddagen zijn

camera’s plaatsen om zodoende het
toernooi via internet een nog grotere
uitstraling te geven.
Dankzij de oude hal, zullen er dit
jaar ook nog een aantal trainingsbanen beschikbaar zijn. Het tijdelijk
restaurant, dat een ander gedeelte
van de oude hal in beslag neemt, zal
opgefleurd worden met een feestelijke toernooiuitstraling.
Ook dit jaar zal de hoofdsponsor van
het toernooi de firma Yonex zijn en
zal het toernooi een echte Yonex-uitstraling krijgen. Op de toernooiposter staat 2-voudig nationaal kampioen Lotte Jonathans afgebeeld en de
kans is groot dat zij dit jaar met haar
partners Paulien van Dooremalen en
Ruud Bosch aan het evenement zal
meedoen. De organisatie hoopt op

Ook is de verwachting dat de publieke belangstelling dit jaar groter
zal zijn dan vorig jaar, omdat het
toernooi in het paasweekend valt.
Er wordt in ieder geval alles aan
gedaan om van het 12e Yonex Dutch
Internationaltoernooi een succes te
maken. Het entreegeld wordt weer
laagdrempelig gehouden, zodat
iedereen, zonder dat men het gevoel
heeft dat er een olifant op zijn portemonnee heeft gezeten, van topbadminton kan genieten.
Tot ziens bij de Yonex Dutch International op 21-24 april in de VELO
Sporthal te Wateringen.
Piet Ridder
PR Yonex Dutch International
http://www.dutch-international.nl/

Jeugdpen met Mauro Kepel

8

Mauro Kepel is op 28 mei
geboren in Delft. Hij is
nu 12 jaar. Veel kennen
hem als het broertje van
Sergio, maar we willen
weleens meer weten van
hem, dus hebben we
hem wat vragen gesteld.

Heb je broer/zussen?
Ja, twee broers Sergio en Raoul.

Wat zijn je hobby’s?
Piano en badminton.

Hoe lang badminton je al?
7 jaar.
Waarom ben je op badminton
gegaan?
Mijn broer zat er op en toen vond ik
het een leuke sport.

Wie zijn je ouders?
Raymond en Naida.

Heb je huisdieren?
Ja, ik heb vissen.

Op welke school en in welke klas
zit je?
Stanislascollege Pijnacker in de 1e
(brugklas).

Wanneer ben je bij Velo komen
spelen?
2005.
Wat vind je het leukste van een
training?
De partijen.

Wat vind je het vervelendste van
een training?
Schaduw lopen.
Wat is je favoriete spelonderdeel
(singel/dubbel/mix)?
Singel.
Wie is je lievelingstrainer?
Dennis Tjin-Asjoe.
Wat vind je van Velo?
Gezellige, leuke en goede club!
Denk je dat team 1 weer landskampioen gaat worden dit jaar?
Ja, tuurlijk! Team 1 is de beste!
Waar kan je ’s nachts voor wakker gemaakt worden?
Cadeautjes.

Deskundig, praktisch en met een sterk gevoel voor
persoonlijke service staan wij u graag terzijde.
 Verzekeringen  Financieringen
 Administraties
 Hypotheken
Kerklaan 12, 2291 CG Wateringen, tel. 0174 - 221940, fax 0174 - 298687, http://www.van-zundert.nl

Wat is je lievelingskleur?
Groen.
Wat is je lievelingseten?
Pizza.
En wat vind je echt niet lekker?
Lasagne.
Wat wil je later worden?
Wereldkampioen badminton.
Wat was je grootste blunder?
Grootste blunder was, ik stond op
match point, de shuttle kwam hoog
bij het net toen smashte ik uit.
Wat doe jij over 10 jaar?
Badminton en een studie.

Prijsrebus

Voor al
uw planten
en bloemen

De vorige rebus is gewonnen door
Fleur Weerdenburg. Gefeliciteerd! De
oplossing was: Zonder een badmintonracket en een shuttle is badminton maar saai hoor.
Denk je te weten wat hier staat?
Stuur dan je antwoord gelijk naar
matchpoint@velo-badminton.nl met
in de mail ook je naam en telefoonnummer en wie weet ben jij de
gelukkige winnaar van een mooie
badmintonprijs. Onder de goede
antwoorden verloten wij namelijk
een … ?!

Noordweg 46
2291 EG Wateringen
Tel 0174 - 293834

Westland
Florada
BLOEMEN EN PLANTEN

Wat is je beste eigenschap?
Ik ben altijd vrolijk.
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Wat is je slechtste eigenschap?
Gauw afgeleid.
Waar kan je slecht tegen?
Als iemand vals speelt.
Heb je nog een levensmotto?
Altijd blijven lachen.
Heb je een stopwoordje?
Ja maar.
Naar welk land ga je het liefst
toe op vakantie?
Hopelijk naar Spanje.
Wat is jouw droom voor later?
Olympische Spelen behalen.
Aan wie geef je de jeugdpen?
Brian Wieringa.

verjaardagen jeugd
Maart
6 maart
10 maart
10 maart
11 maart
20 maart
25 maart
28 maart
30 maart

Nastjenka van Kooij
Lars Bommele
Ewout de Jongh
Annabel van Steen
Lara Stoorvogel
Isa de Groot
Femke Schoenmakers
Lennart Breeschoten

April
3 april
6 april
8 april
15 april
29 april

Niels Willemsen
Wouter Koekoek
Kirsten Wieringa
Amber Cassa
Melanie Schulte

Een middag met team 9, 12 & 13
Team 9 speelde op zaterdag 22 januari tegen
Ommoord. In team 9
zitten spelers: Sten,
Rik, Rinse, Talat, Joriene
en Kimberley. Een jong
team met veel ambities.
Ze zijn dit jaar in een
hogere klasse gaan spelen, omdat
er een plek vrij kwam. Ze zijn er erg
op gebrand om te winnen, want ze
willen absoluut niet degraderen naar
de 2de klasse. Ik vraag ze hoe ze
zich voorbereiden op zo’n wedstrijd.
‘’Gewoon, veel trainen en we gaan
de avond voor de competitie niet
stappen, wat we normaal wel regelmatig doen’’. De dames in het team
zijn vriendinnen van elkaar geworden
en er is ook een liefdeskoppel in het
team, namelijk Rinse en Kimberley.
Ze zitten naast elkaar op de tribune
en Rinse hapt z’n donut weg en Kimberley, duidelijk het gezondere type
van de 2, eet een crackertje weg.
Helaas moeten ze het vanmiddag
zonder telmappen doen. “Die zijn
niet aanwezig, dus we tellen zelf. Wel
een beetje onhandig, maar ja: zo
gaat het wel vaker de laatste tijd”.
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Dit keer zitten er geen fans op de tribune, maar regelmatig zijn er vaders
en moeders en broers en zussen
aanwezig om ze aan te moedigen.
Later spreek ik ze nog een keer. Het
blijkt spannend te zijn en ze moedigen elkaar aan. Hopelijk is het ze
gelukt om niet te degraderen. Het is
wel grappig om te merken dat er in
de nieuwe hal een soort rust heerst.

Behalve het geluid van de veren
shuttles en de gedempte stemmen
van de spelers en het publiek is het
erg stil vergeleken met de herrie in
de oude hal.
In de oude hal (lees: kantine) staat
de muziek aan en blijven de voetballers gezellig hangen. In de oude hal
tref ik team 13, bestaande uit Hans,
Wilbert, Ed, Sandra, Claudia en Kim.
Wouter (de zoon van Hans) en Su
vallen in. Ze staan onderaan, maar
maken zich nergens zorgen over,
want in de 8ste klasse kun je niet
degraderen. Ze hebben er veel plezier in, alhoewel Hans wel duidelijk
baalt dat hij samen met z’n zoon de
herendubbel niet binnen heeft weten
te halen. Dit team speelt nu 2 jaar
met elkaar. Voorheen speelden ze
recreantencompetitie, maar in deze

competitie mogen ze ook singelen,
en dat kan in de recreantencompetitie niet. Er zijn wel 2 dames afwezig.
Claudia en Kim zijn namelijk allebei
zwanger, dus de andere dames:
Sandra en Su spelen de damesdubbel. Ze nemen het op tegen 2 jonge
meiden. “Het gebeurt regelmatig dat
we tegen jeugd spelen. Die zie je
dan een paar jaar later ineens in een
veel hoger team spelen”. Dit team
heeft een aantal fans meegenomen.
Het zoontje van Su houdt zich bezig
met een voetbal en en ook komen
wat echtgenoten van de spelers
langs. Gezelligheid en sportiviteit.
Daar draait het om bij team 13.
In de oude hal was ook team 12
aan het spelen. In dit team spelen,
Leo, Balt, Koos, Tahera, Marianne en
Hetty. Omdat Balt deze wedstrijd ge-

blesseerd aan zich voorbij moest laten gaan, werd zijn plek ingenomen
door jeugdspeler Sam Willemsen.

Ze hebben er veel
plezier in.
Bijzonder om te vermelden is, is
dat Leo vandaag na tientallen jaren
competitie zijn laatste thuiswedstrijd
speelt en dat Sam zijn allereerste
competitiewedstrijd ooit speelde.
Leuk om te zien dat iemand uit de
jeugd een leuke onbevangen pot
speelde. Alsof hij al jaren competitie speelde won Sam zijn single. En
dat voor iemand die pas 2,5 jaar op
badminton zit.

Wanted:
Telmappen
Is het je ook wel eens overkomen
dat je je opmaakt voor een middag
of avond competitie spelen bij Velo
en er nergens een telmap te bekennen is?
Ons wel! Zelfs meerdere keren!
Er zijn voldoende telmappen in omloop dus wie o wie kan ze voor ons
terugbrengen? Je maakt er een hoop
competitiespelers erg blij mee, want
zonder telmap tellen is toch niks?!
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Als snel raak ik in gesprek met Leo
Hazekamp 70 jaar oud. Leo speelt al
competitie sinds dat VELO verhuisde
naar de huidige locatie. Het hoogste
niveau wat hij ooit heeft bereikt is
de 2e of 3e klasse, dat wist hij niet
precies meer. Verder is hij in al deze
jaren nog nooit kampioen geworden.
Nu hij geen competitie meer zal spelen zal hij voornamelijk leuke dingen
gaan doen met zijn kleinkinderen.

Voor aan- en verkoop van uw woning
Kerklaan 12
2291CG Wateringen
06 - 55153568
http://www.van-zundert.nl

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/

APK - onderhoud - banden - uitlaten - autoverkoop
Willem III straat 15, Wateringen TEL: 0174-293010
Bezoek ons ook op internet: www.autowestland.nl
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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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De nederlandse kampioenschappen
De Nederlandse Kampioenschappen… het belangrijkste toernooi van
het jaar voor badmintonnend Nederland. Kunnen
de ‘jonkies’ al tippen aan
de ‘oudjes’, zijn de nationale selectiespelers nou
echt zo veel beter dan de rest en,
last but not least, wie mag zich de
beste speler van het jaar noemen?
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De laatste jaren bestaat het NK uit
het kwalificatietoernooi en het hoofdtoernooi. Door deze opzet kunnen
er nu veel meer mensen deelnemen
aan de nationale kampioenschappen.
Vanuit VELO deden er elf spelers
mee: Myke Halkema, Russell Muns,
Rikkert Suijkerland, Maartje Verheul,
Jim Middelburg, Sergio Kepel, Dennis
van Daalen de Jel, Lisa Malaihollo,
Ginny Severien, Wendy Slaats en
Dicky Palyama. In totaal dus elf
redenen voor Imre Wijers van de
Match Point redactie om op zaterdag
een kijkje te gaan nemen.

Vrijdag werd het kwalificatietoernooi
afgewerkt. Door sommigen wordt
dit deel van het NK met een matig
georganiseerd satellite toernooi vergeleken. In plaats van in de hoofdhal, werd dit deel van het toernooi
in de ‘inslahal’ gehouden. Degenen
die kwamen kijken, moesten hier ook
nog een tientje voor betalen ook.
Maar goed, het toernooi was drukbezet. Er werd begonnen met de mixen
en alle koppels van VELO wisten door
te komen tot het hoofdtoernooi.
Verder wist Myke zich naast de mix
met Russell, ook in de vrouwendubbel met Soraya de Visch Eijbergen
van Duinwijck te plaatsen voor
het hoofdtoernooi. Bij Jim was dit
toernooi een gevalletje van net-niet;
zowel in de singel als in de dubbel
met Russell verloor hij net aan in de
laatste ronde van het kwalificatietoernooi. Van alle elf VELO-toppers
haalden er tien het hoofdtoernooi op
zaterdag, toch een knappe prestatie.

Zaterdag begon met een teleurstelling: Rikkert is ziek geworden en
moet zich terugtrekken uit het toernooi. In de mix had hij samen met
Lisa niet echt een gunstige loting, in
de eerste ronde moesten zij namelijk
tegen de uiteindelijke Nederlandse
Kampioenen Ruud Bosch en Lotte
Jonathans. In de dubbel daarentegen, was Rikkert met Dennis vierde
geplaatst en zat de kans op in ieder
geval een halve finale er zeker
in. Beide wedstrijden werden een
walkover voor de tegenstanders, dat
was dus nogal een domper. Hierdoor
kwam er op zaterdag dus geen herendubbel in actie voor VELO.
Helaas lag iedereen die de kwalificatie van de mix doorgekomen was
even snel weer uit het hoofdtoernooi.
Alleen Maartje wist met haar partner
Jeroen van Moorst (B.V. Almere) een
ronde verder te komen. Voor haar
en Jeroen was uiteindelijk de kwartfinale het eindstation, hier moesten
zij hun meerder erkennen in Jacco
Arends en Selena Piek.
Myke en Wendy, dubbelpartners in
de competitie, troffen elkaar in de
eerste ronde van de damesdubbel. Hier ging er dus sowieso een
VELO-speler naar de kwartfinale
van de vrouwendubbel. In dit geval
trok Myke aan het langste eind, met
niet al te veel moeite won ze met
haar partner Soraya van Wendy en
Veerle Wijers van DKC. Myke is niet
de enige speelster van VELO die de
kwartfinale van de vrouwendubbel heeft gehaald, Ginny en Maartje

stonden daar namelijk ook. Na verlies in de eerste set, herpakten deze
dames zich goed in de tweede set,
alleen toen kreeg Ginny last van haar
suiker, met alle gevolgen van dien.
Maartje en Ginny wisten de tweede
set nog wel knap binnen te halen,
maar toen ging het kaarsje helaas
uit bij Ginny. Ook Myke en Soraya
strandden helaas in de kwartfinale.
Lisa lag er met haar dubbelpartner
Yvonne Sie van B.V. Almere helaas al
in de eerste ronde uit.

Diezelfde Lisa deed het in haar singel
een stuk beter. Zij kwam als enige
VELO-dame uit in de damesenkel en
was ook meteen vierde geplaatst. In
de eerste ronde had ze het knap lastig met Gayle Mahulette van Amersfoort, maar met wat aanmoedigingen

vanaf de zijlijn, wist Lisa deze wedstrijd toch knap binnen te slepen.
In de kwartfinale trof Lisa Monique
van der Wouden van Van Zijderveld.
Dit was een wedstrijd van een ander
kaliber, Lisa zette Monique redelijk
makkelijk aan de kant. Op naar de
halve finale! Hier stond Nederlands
kampioene Yao Jie op haar te wachten. Dat dit een lastige tegenstander
is, stond van tevoren al vast. Lisa
moest dus gewoon proberen om vrijuit zo goed mogelijk te spelen. Echt
tijd om in haar spel te komen kreeg
Lisa niet, want met 21-9 en 21-9
bleef Jie haar de baas.
De herenenkel is het onderdeel waar
de VELO-sterren het verst wisten te
komen. Dennis zou volgens zijn loting Koen Ridder treffen in de kwartfinale, maar Koen trok zich terug uit
het toernooi, waardoor de weg wat
vrijer werd voor Dennis om de halve
finale te bereiken. Dit deed hij dan
ook. In de eerste ronde tegen Nick
Fransman was hij heer en meester.
In de kwartfinale had hij wat meer
moeite met Jordy Hilbink, maar ook
Jordy werd aan de kant gezet. Op
zondag trof hij Eric Pang in de halve
finale. Dennis streed voor wat hij
waard is, maar zijn tegenstander was
een flinke maat te groot. De halve
finale is het eindstation voor Dennis,
hij hoort bij de beste vier van Nederland, een zeer goede prestatie.

• Nieuwbouw
• Renovatie
• Onderhoud
• Advies en ontwerp

In de andere halve finale van de herenenkel stond onze kopman Dicky.
Hij was eerste geplaatst dit toernooi
en had dan ook weinig moeite om
via Virgil Soeroredjo, Bouke van
Bergen Bravenboer en Erik Meijs in
de finale te komen. In deze finale
speelde Dicky dus tegen Eric Pang.
De eerste set ging verloren, maar de
tweede set werd gewonnen, waardoor er dus een
derde, beslissende set
gespeeld moest worden.
Dicky keek eerst tegen
een flinke achterstand
aan, maar knokte zich
daarna goed terug en
kwam zelfs op matchpoint. Toen kwam Eric terug en ook
hij kwam op matchtpoint. Dit bleef
zo doorgaan tot 24-26, helaas moest
Dicky toen het onderspit delven.
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Helaas geen Nederlands Kampioen
voor VELO dit jaar, maar zes kwartfinales, drie halve finales en één finale
is toch een prima resultaat voor de
elf spelers die mee hebben gedaan.

Notariskantoor
Sebök
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Lalmahomed

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

Werkzaam op het gebied van
ondernemingsrecht, familierecht,
onroerend goed, estate-planning
en overige notariële zaken.
1e Sweelinckstraat 2
2517GC ‘s-Gravenhage
Telefoon: 070 - 310 59 99
notaris@seboknotaris.nl
www.seboknotaris.nl
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Voor aan- en verkoop van
uw woning, taxaties of hypotheken
kom naar uw makelaar van zeer goede huize(n)!
Kerklaan 12
2291 CG Wateringen











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
Gerard van Zundert
06 55153568
Eugénie Lipman
0174 292757
Aad van Rij
06 23975355
Ed Schrurs		
Rob Konings
06 26106999

vastgoed@van-zundert.nl
http://www.van-zundert.nl
gerard@van-zundert.nl
secretaris@velo-badminton.nl
penningmeester@velo-badminton.nl
jc@velo-badminton.nl
rob@velo-badminton.nl

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
Edward v/d Heuvel
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)

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

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

 VELO kleding
 Shuttles

Voor info bij Henk Weijs of Rob Konings
Veren - René Kooke (0174 248505) || Nylon - Henk Weijs (070 3943598)

 Rackets

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

