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Thuis bij ... 
Jan van Rossum

Yonex DuTch InTeRnaTIonal 2011

De trainer spreekt
en verder: De Jeugdpen, De Rebus en nog veel meer ...

Wat een ervaring
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Het Yonex Dutch International is ach-
ter de rug, de lucht hangt weer vol 
met pollen en we hebben een paar 
mooie warme dagen in de binnen-
zak met hopelijk nog veel meer te 

gaan. Dat betekent: het 
is alweer mei! Het is dus 
ook weer tijd voor een 
nieuwe Matchpoint. De 
laatste van dit seizoen. 

In deze editie nemen 
we een kijkje achter 
de schermen van het 

internationale toernooi, gaan we op 
bezoek bij Jan van Rossum, of eigen-
lijk, hij komt bij VELO op bezoek en 
natuurlijk is er weer een interview 
met een jeugdlid en spreekt de trai-
ner in zijn vaste column.

Omdat deze MatchPoint de laatste 
van het seizoen is, wil ik namens 
Patricia, Joyce, Marte en Imre jullie 
allemaal bedanken voor weer een 
sportief seizoen en voor het lezen 
van ons mooie clubblad. 

Rest mij nog jullie een hele fijne 
zomer toe te wensen. Tot volgend 
seizoen!

Daniëlle

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

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

21 mei   Holland Feest (VELO hal)
28 en 29 mei  VELO Clubtoernooi
28 mei   Vrijwilligers BBQ
11 en 12 juni   VELO Jeugdtoernooi (VELO Hal)
11 en 12 juni   Finale Beker (Limeshal Alpen aan den Rijn)
2 t/m 9 juli  Badmintonkamp

agenDa

www.lucasonderhoudsdiensten.nl

VooRWooRD
oeps!

In de vorige editie zijn wij bij de stukjes over het NK en de Jeugdpen van 
Mauro vergeten te vermelden dat wij hiervoor de foto’s van Alex van Zaanen 
hebben gebruikt.

Wij in de vorige matchpoint geen wist je datjes hadden … dit kwam omdat wij 
niet zoveel ruimte meer hadden … Heidi en Paul de Graaf de trotste ouders zijn 
geworden van Jason … hij is geboren op 2 april 2011 … Lisa Malaihollo wel van 
een grapje houdt … zij op 1 april twitterde dat zij zou gaan stoppen met badmin-
ton … om in Brazilië onderzoek te gaan doen … dit niet waar bleek te zijn en een 
1 april grap was … Team 3 kampioen is geworden … Maartje Verheul VELO gaat 
verlaten … om bij BC Amersfoort te gaan spelen … ook Edward van de Heuvel 
VELO gaat verlaten … hij hoofdtrainer gaat worden bij Barendrecht … en tenslotte 
ook Ginny ons gaat verlaten … zij gaat bij DKC spelen … dat scheidsrechters op 
internationale toernooien ook last hebben van hoge nood … dit zelfs kan gebeu-
ren tijdens een wedstrijd … Hans Macaré hierover alles kan vertellen … hij moest 
in de pauze van een wedstrijd de baan af omdat hij zo nodig moest plassen … 
Team 4 helaas gedegradeerd is … de jeugd dit jaar weer op kamp gaat … het 
kamp vindt dit jaar plaats van 2 tot en met 9 juli … het jeugd EK is geweest … 
hier goed gepresteerd is door een aantal VELO talenten … Myke samen met Gayle 
de kwartfinale in de dubbel heeft gehaald … samen met Russell ook de kwartfi-
nale heeft gehaald … en dat Jim met zijn single tot de halve finale is gekomen … 
deze jeugdige toppers ook weer succesvol waren bij de Six Nations … Russell en 
Myke daar gewonnen hebben … en Russell ook in de dubbel tweede is geworden 
… Guus Maassen Nederlands kampioen herendubbel aangepast badminton is 
geworden … en dat Frank Keizer in de dubbel Nederlands kampioen bij de politie 
is geworden … team 11 ook gedegradeerd is … dit gebeurde omdat 1 wedstrijd te 
weinig gewonnen was …

WIsT Je DaTJes
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helaas...

Vele vrijwilligers zijn al vele maanden 
bezig om de nieuwbouw op ons sport-
complex mogelijk te maken. Geluk-
kig vordert de bouw gestaag. Wij als 
badmintonners hebben al heel veel 
plezier van de nieuwe sporthal gehad 
en straks komt de oude hal ook weer 
beschikbaar. De DoJo is ook al klaar. 
Momenteel is goed te zien hoe de 
bouw van de nieuwe kantine vordert. 

Voor de nieuwbouw is 

veel geld nodig.

Gelukkig hebben we al een mooi be-
drag bereikt. De meter staat nu rond 
de € 1.000.000 en daarmee hebben 
we nog circa € 300.000 te gaan. Om 
de laatste fondsen binnen te halen is 
de Werkgroep Fondswerving gestart 
met de verkoop van obligaties. 

De VELO obligatie is een renteloze 
lening. Tussen 2013 en 2027 wordt 
de lening door middel van een jaar-
lijkse loting afgelost. Vanaf € 50 kun 
je al meedoen, dat kan voor niemand 
een bezwaar zijn. Een obligatie kun 
je voor jezelf kopen maar ook voor je 
kinderen of zelfs voor je kleinkinde-
ren; onze vernieuwde accommodatie 
is immers ook bedoeld voor toekom-
stige generaties. Als we allemaal mee 
doen kan het doel zeker bereikt wor-
den, want inmiddels is via de obligatie 
lening al zo’n € 100.000 opgehaald!

Uiteraard worden ook alle badminton 
leden opgeroepen om deze obligaties 
te kopen. Een comité van badmin-
ton leden zal de verkoop actief gaan 
promoten. De komende weken zullen 
jullie en ook de ouders van de jeugd-
leden dan ook benaderd worden met 
inschrijf for mu lie ren. Wimpel het dan 
niet af, maar laat zien dat je VELO 
een warm hart toedraagt en draag je 
steentje bij door één of meer obliga-
ties te kopen onder het motto ‘vele 
kleintjes maken één grote’. Het kost 
je eigenlijk alleen een beetje geduld, 
want je krijgt je geld terug!

Ben, Theo, Tahera en Peter

oblIgaTIelenIng

Na een seizoen bij ons in de redactie 
te hebben gezeten heeft Imre beslo-
ten te stoppen met de Matchpoint. 
Wij vinden het jammer dat Imre 
besloten heeft te stoppen met de 
Matchpoint. We willen haar dan ook 
bedanken voor haar inzet en leuke 
ideeën. 

Inmiddels hebben we Erwin, beter 
bekend onder de naam “Kees”, aan 
de redactie kunnen toevoegen.

clubToeRnooI 
In het weekend van 28 en 29 mei 
vindt het belangrijkste toernooi van 
het jaar plaats, het clubtoernooi.  
Vergeet je niet in te schrijven voor 
dit toernooi. De inschrijving is inmid-
dels geopend.

Internet: 
tiny.cc/veloclubtoernooi2011

Korte Spruit 9
2291 LD
Wateringen

06 - 43 85 43 45

info@stijlpro.nl
www.stijlpro.nl

Peters Stijlpro

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

Schoenmakerij en SleutelserviceSchoenmakerij en Sleutelservice

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

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

Alles op het gebied
van schoenenonderhoud!

Alles op het gebied
van schoenenonderhoud!

NederpelNederpel

Ondanks het mooie weer speelde de 
dinsdagochtendgroep op 19 april hun 
jaarlijkse paastoernooi. Met, hoe kan 
het dan ook anders, eieren als prijzen. 
De leden waren ingedeeld in drie pou-
les. Na een paar uur spelen, kwamen 
er de volgende winaars uitrollen:

Poule A 
1 Gerry van Rossum
2 Guus Maassen en Ank Olsthoorn
 
Poule B 
1 Marian Wouters
2 Margret Veldhoven
 
Poule C  
1 Lenie de Jong
2 Lenie Vijverberg - Van 
Schie 

Kortom een geslaagde 
ochtend waar er fanatiek 
en sportief gespeeld is.

paasToeRnooI

0174 225 195

www.vmvnetwerknotarissen.nl

www.evsadvocaten.nl
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ThuIs bIJ ... Jan Van Rossum

w w w.b eaut ymi.nl

Wil je er mooi en stralend uitzien? Kies dan 
voor de Beauty Lift. Je ontvangt bij deze 
behandeling een gratis make-up advies 
met de nieuwste voorjaarskleuren. 

In de maand juni extra voordelig eenmalig 
ter kennismaking:                  (normaal  € 65,-)€ 45,-

Kantoor en werkplaats:
Bovendijk 32 D

2295 RZ Kwintsheul

Telefoon (0174) 297193
Fax (0174) 296586

Loodgietersbedrijf
BEN OVERGAAG B.V.

Deze keer niet ‘Thuis 
bij..’, omdat het ons 
interessant leek om af te 
spreken op de plek waar 
onze gast veel tijd door 
heeft gebracht. Aangezien 
het Internationale toer-
nooi in volle gang was, 

ontmoetten Daniëlle en Marte op een 
zonovergoten Eerste Paasdag Jan van 
Rossum in de VELO-hal. Nadat Jan 
voorzien was van een bakkie koffie, 
kon het gesprek aan een van de VIP-
tafeltjes van het toernooi beginnen.

Vrijwel direct begint Jan te vertellen: 
‘Mijn laatste officiële wedstrijd was 
tegen Rikkert Suijkerland, zo’n 8 jaar 
geleden toen we nog tot 7 punten 
speelden. Niet lang daarna heb ik 

mijn rugwervel verschoven, werd 
ik opa en kreeg ik het steeds druk-
ker met de gemeenteraad en heb ik 
besloten te stoppen met badminton.’ 
Aan deze anekdote gaat een lange 
geschiedenis vooraf…

Allereerst natuurlijk zijn badminton-
carrière. Ja, Jan was badmintonner in 
hart en nieren. In 1967 begon hij zijn 
loopbaan. Op zijn zestiende, nadat hij 
enige tijd bij de scouting had gezeten, 
las hij in de krant in een advertentie 
dat VELO badminton leden zocht en 
aangezien een vriendje van hem daar 
ook naartoe ging, was de eerste stap 
naar de veilinghal snel gemaakt. In 
deze grote hal met 20 banen bleek 
al snel dat Jan conditioneel erg sterk 
was en de daaropvolgende 12 sei-

zoenen was hij de eerste heer van 
VELO. Hier heeft Jan de basis gelegd 
voor waar het eerste team nu speelt: 
vanuit een van de laagste klasses (je 
moet ergens beginnen), is hij ieder 
jaar gepromoveerd tot aan de eredivi-
sie. Ook hier is hij nog één jaar eerste 
heer geweest, met Uun Santosa 
en Hans Reith als tweede en derde 
heren. Na al die jaren promotie lukte 
hem één ding niet: landskampioen 
worden. Door een blessure liep hij 
deze geweldige titel mis, maar dankzij 
een aantal invalbeurten tijdens andere 
jaren kan hij toch wel een beetje zeg-
gen dat hij heeft meegewerkt aan het 
behalen van een landstitel.
Als we Jan vragen hoe het komt dat 
zijn conditie zo goed was en nog 
steeds is, antwoordt hij ‘ik heb mijn 
lijf altijd goed onderhouden, rek- en 
strekoefeningen gedaan en daarnaast 
heb ik het geluk gehad dat ik weinig 
blessures heb gehad.’

Ook kan wel gezegd worden dat hij 
meewerkte aan het kweken van con-
ditie bij de leden van VELO. Omdat hij 
zo van conditietraining genoot, deed 
hij dit veel. Toen hij uitgenodigd werd 
voor de districtstraining en hij geen 
conditieschema kreeg, omdat die van 
hem al veel te goed was, smeedde hij 
een plan. Anderen kregen hier lucht 
van en vroegen Jan of ze met hem 
mee mochten doen. Voor hij het wist, 
was hij elke week twee keer met zo’n 
25 leden van VELO in het Hofpark in 
de weer. Jan leidde de trainingen, op 
zijn negentiende. Ook later, tot zo’n 
acht jaar terug, leidde hij een groep 
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enthousiastelingen van VELO en DKC 
door de duinen van Kijkduin. De heu-
vels op en af, agility-oefeningen en 
sprintjes door het mulle zand waren 
voor hem een eitje. Met zijn zestig 
jaar rent hij ook nu nog wekelijks zijn 
vaste rondje van Kijkduin naar Sche-
veningen. ‘Ik geniet daar erg van, 
hoewel ik nu wel begrijp waarom ei-
genlijk niemand, behalve ik, drie keer 
de hoogste duin op en neer rende… 
Dat kan ik nu ook niet meer!’

Jan was badmintonner 

in hart en nieren

Toen Jan 23 jaar was, ging hij in 
dienst. Ook hier bleek dat Jans 
conditie vele malen beter was dan 
die van andere militairen. Waar zij 
’s ochtends eerst op appel moesten 
komen, mocht Jan direct de bossen in 
om daar hard te trainen. Al snel gaf 
hij conditietraining aan de andere mi-
litairen. Tijdens het Nederlands Militair 
Kampioenschap speelde Jan de finale 
tegen Tony van Dalm. Helaas was er 
een vreemde regel opgenomen in het 
reglement. De wedstrijden werden 
namelijk met een plastic shuttle ge-
speeld, iets wat Jan niet meer gewend 
was. De titel ging hem aan zijn neus 
voorbij. 

Op sportief gebied was Jan niet al-
leen actief in de badmintonwereld. 

Ook hardlopen, schaatsen en fietsen 
zijn sporten die hij graag beoefende. 
‘In ‘85/’86 reed ik de Elfstedentocht 
op vrijdag en op zaterdag en zon-
dag speelde ik een finale badmin-
ton’.  Ondertussen wordt de Yonex 
Dutch International finale damesenkel 
gespeeld en ziet Jan hoe Michelle Li 
de shuttle volledig misslaat. ‘Mis-
slaan… Ja, daar heb ik nog een leuke 
anekdote over. Ik speelde om het 
Nederlands kampioenschap tegen 
Lex Koene. Bij een 12-5 voorsprong 
brak een pootje van mijn bril af en 
moest ik zonder bril verder. Hoewel ik 
nog wel wat zie zonder bril, sloeg ik 
vanaf dat moment continu alles mis! 
Ondertussen maakte Hans Reith mijn 
bril provisorisch aan elkaar en kon ik 
gelukkig enige tijd later met bril weer 
verder spelen. Eindstand: 12-15, 13-
15.’ Geen titel voor Jan. 

Zoals blijkt, zijn meerdere landsti-
tels aan Jans neus voorbij gegaan. 
Zo ook een hardlooptitel. Jan rende 
de City Pier City en door een klein 
foutje eindigde hij niet als winnaar. Hij 
dacht namelijk een goede startpositie 
aangenomen te hebben, vooraan de 
rij. Toen het startsein klonk, begon 
iedereen te rennen. Alleen één pro-
bleempje: ze renden de andere kant 
op! Jan had zich per ongeluk achter-
aan opgesteld. Ondanks het feit dat 
hij iedereen met gemak voorbij rende, 
werd hij niet eerste, maar tweede. 
Een titel die hij wel op zijn naam wist 
te schrijven, is die van Nederlands 

veteranenkampioen. Toch nog gerech-
tigheid.

“ik ben eigenlijk niet 

zo’n prater”

Jan komt uit een grote familie. Zelf 
is hij de oudste van acht kinderen en 
nadat zijn vader overleed is zijn moe-
der hertrouwd met een Zwinkels, die 
ook al kinderen had. Hierdoor werd 
het gezin aanzienlijk uitgebreid. De 
‘Roskels’ vormen met zijn negentie-
nen een enorm gezin. Ook zijn vrouw 
Agnes komt uit een gezin van 14. Ag-
nes, bij VELO badminton 
onder andere bekend als 
trainster geeft nog steeds 
badmintontraining bij de 
TU Delft aan medewer-
kers en studenten. Samen 
hebben Jan en zij drie 
kinderen, Mathilde, Con-
nie en Paul. Paul baalde 
er altijd van dat hij een vader had die 
veel harder liep dan hij.

Naast zijn activiteiten op de baan 
heeft Jan ook op bestuurlijk niveau 
veel betekend voor VELO. Hij heeft 
in de Jeugdcommissie en Technische 
Commissie gezeten, heeft PR gedaan, 
is interim voorzitter geweest en zat 
in de ‘werkgroep eredivisie promotie’ 
als vertegenwoordiger van de eredivi-
sieclubs bij de badmintonbond. Al dit 
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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

ontwerpen
autobelettering
reklameborden

spandoeken
gevel- en lichtreklame

oude technieken
marmeren beelden & schilderijen

werk heeft twee jaar geleden geleid 
tot een benoeming van ‘erelid van 
verdiensten’.

Tijdens het vertellen van al zijn verha-
len, zegt Jan ‘ik ben eigenlijk niet zo’n 
prater’.  Jan is dyslectisch en heeft 
tijdens zijn jeugd moeite met stude-
ren. Taal is nooit zijn ding geweest. 
Na het atheneum (waar hij met een 
10 voor wiskunde slaagde) is hij naar 
de TU gegaan om Waterbouwkunde te 
studeren. Door zijn dyslectie had hij 
veel moeite met het lezen van teksten 
en nadat zijn vader overleed toen hij 
21 was, besloot Jan om te gaan wer-
ken. Zijn moeite met spreken heeft 
hem heel zijn leven achtervolgd, maar 

stilstaan heeft hij niet 
gedaan en spreken gaat 
hem nu uitstekend af. ‘Dit 
is een les voor iedereen: 
het deelnemen aan com-
missies heeft mij leren 
spreken en mijn mening 
uit te dragen’. 

Toen in 1993 een deel van Wateringen 
werd geannexeerd door Den Haag had 
Jan hier zeker een mening over, maar 
deze durfde hij niet in het openbaar te 
vertellen. Zijn brief met argumenten 
werd echter wel in het VELO-nieuws 
geplaatst en al snel werd hij tot anti-
annexatieleider gebombardeerd. 

In 2002 werd hij gevraagd voor de 

gemeenteraad. Gemiddeld is hij hier 
zo’n 25/30 uur in de week mee bezig. 
Onder andere het Wateringse zwem-
bad heeft zijn redding te danken aan 
Jans inzet. Recreatie vindt hij erg 
belangrijk en hij vindt het heerlijk 
om zich met openbare ruimte bezig 
te houden. Zijn huidige project is het 
aanleggen van een fietspad door de 
Westlandse duinen. Door alle regels 
rondom de natuur is dit geen gemak-
kelijke opgave, maar Jan zet door. 
Daarnaast heeft hij zijn ‘gewone’ 
baan als softwareontwikkelaar. Verder 
heeft hij niet veel tijd voor andere 
hobby’s. Als het even kan wandelt hij 
graag of luistert hij naar muziek. Als 
echte Beatles-fan heeft hij altijd graag 
gezongen en als hij stopt met zijn 

werkzaamheden voor de gemeente-
raad is hij van plan om weer bij een 
koor te gaan zingen. Het Westlands 
Mannenkoor lijkt hem wel wat.

“ik heb mijn lijf altijd 

goed onderhouden”

Als we het interview bijna beëindigen, 
omdat er weer gelijnd moet worden 
(de herenenkel-finale gaat beginnen), 
heeft Jan nog een anekdote voor ons: 
‘Toen ik competitie speelde in team 
drie speelden we een wedstrijd tegen 
Drop Shot 1, waar Dicky Palyama in 
speelde. Tussen de tweede en derde 
set kwam de voorzitter van Drop Shot 
naar me toe met de vraag of ik Dicky 
alsjeblieft wilde laten winnen. Hij zou 
een groot talent zijn en er niet tegen 
kunnen om te verliezen. Dat was 
natuurlijk mijn eer te na en ik heb 
gewonnen.’ 

Onze laatste vraag is een voor de 
hand liggende. Aangezien Jan zijn 
hele leven aan badminton heeft ge-
wijd en er nu niet meer zoveel mee 
bezig is, vragen wij of hij het badmin-
ton mist. Zijn antwoord: ‘ik had het 
niet verwacht maar ik mis het niet. 
Wel merk ik dat ik ’s nachts nog wel 
eens een partijtje speel’.
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De afgelopen maanden is er weer 
veel gebeurd. Het toeleven met VELO 
naar de halve finale van de play offs 
tegen Almere was duidelijk anders 
dan vorig seizoen, toen we tegen 
Duinwijck moesten aantreden en daar 
verrasten. We wisten nu dat we in 
zijn geheel sterker waren dan Almere. 
Gek genoeg was er ook geen angst 
te bespeuren bij de spelersgroep dat 
we de finale niet zouden halen. Het 
geloof in eigen kunnen was er. Alleen 
de damesenkelspelen werden als 
zeer onzeker bestempeld. Ook bij mij 
als coach leefde het vertrouwen dat 
we wel zouden winnen. Ik moet wel 
bekennen dat ik in de returnwedstrijd 
niet helemaal rustig op mijn stoel kon 
zitten. VELO speelde moeizaam en 
onder de maat, terwijl Almere veel 
meer vrijuit stond te spelen. Het vorig 
seizoen in de returnwedstrijd tegen 
Duinwijck was dat ook al zo. Typisch, 
en ook iets om over na te denken. 
Als coach probeer je te achterhalen 
waar dat toch in zit. Is het de focus, 
voorbereiding, de warming-up, de 
beleving?

De voorbereiding op de finale te-
gen Duinwijck verliep toch ook weer 
anders dan andere jaren. Dit seizoen 
is Duinwijck duidelijk sterker met een 
fitte Ruud en Karina en een Erik Meijs 
als sterke tweede heer. Dit seizoen 
is het VELO eigenlijk nog niet gelukt 
om als geheel allemaal op hetzelfde 
moment te pieken. Veel kleine bles-
sures en ongemakken. Dat moet dan 
maar in de finale gebeuren. Alles of 
niks. Dicky is een vast punt en Dennis 
raakt ook weer in vorm. Lisa heeft 
weer de weg omhoog gevonden, ter-
wijl Ginny eigenlijk na de RSK nooit 
meer voluit heeft kunnen spelen door 

De TRaIneR
spReekT...

allerlei blessures. Maartje is dit sei-
zoen wel heel vast geweest. Rikkert 
had zo zijn ups en downs, maar heeft 
ook nog niet echt kunnen schitteren. 
Een volle hal zal VELO goed doen en 
er voor zorgen dat we als team een 
boost gaan krijgen.

Iedereen heeft kunnen meemaken 
hoe het is gelopen. Voor Ciraar en mij 
toch wel een teleurstelling. Niemand 
haalde over twee partijen het nood-
zakelijke topniveau om überhaupt in 
aanmerking te komen voor een over-
winning. Het kantelpunt zat wat mij 
betreft in de damesenkelspelen, wat 
Duinwijck echt een boost gaf. 
Als coach kon ik leven met de uitslag 
omdat Duinwijck gewoon beter was, 
een soort berusting. Je voelt het min 
of meer aankomen. Toch blijft het 
balen, zo dichtbij, zo tastbaar.

“Met pijn in mijn hart, 

dat wel.”

Voor mij als assistent trainer/coach 
zit het er na dit seizoen weer op. Na 
al weer drie jaar 1x per week training 
geven op donderdagavond en coa-
chen op zaterdagmiddag en zater-
dagavond ga ik VELO weer verlaten. 
Met pijn in mijn hart, dat wel. Ik 
heb het altijd erg goed naar mijn zin 
gehad, dankzij de spelersgroep, de 
technische staf en de bijzonder pret-
tige samenwerking met Ciraar. Veel 
humor, kritisch, soms sceptisch of zelf 
cynisch, maar vaak ook hilarisch (effe 
opzoeken in het woordenboek wat dat 
allemaal betekent). 
Maar waarom ga je dan weg? TFS Ba-
rendrecht heeft mij een paar maan-
den geleden opnieuw benaderd om 
daar hoofdtrainer te worden. 
Ik ken bij TFS heel veel spelers en is 
er veel jeugdig potentieel. Kortom: 
voor iedere trainer een uitdaging om 
er aan de slag te gaan. Daarnaast 
gaat mijn dochter nu ook senioren-
competitie spelen en daar wil je als 
vader toch ook regelmatig bij zijn. 
De reisafstand, vijf minuten fietsen, 
is natuurlijk een bijkomend voordeel, 
maar niet van doorslaggevende aard. 
Ik ben al die jaren altijd met veel 
plezier naar VELO gereden en doe dat 

Uw tuin het hele jaar
in bloei, ook nu!

Tuinarchitectuur
Aanleg
Onderhoud

Voor advies & mooiste tuin-ideeën:
0174 - 298208

www.diemelgroenvoorzieningen.nl

trouwens nog steeds. Plezier in het 
trainen geven vind ik erg belangrijk 
en VELO heeft mij daarin zeker niet 
teleurgesteld, in tegendeel zelfs. Er 
wordt altijd met veel inzet en enthou-
siasme getraind, er wordt naar aan-
wijzingen geluisterd en de resultaten 
zijn er ook naar. Wat dat betreft van 
mijn kant een diepe buiging en veel 
respect richting de spelersgroep.

VELO is bij Ciraar in zeer goede 
handen. Met zijn bekende beleving 
en passie stopt hij heel zijn ziel en 
zaligheid in VELO, zowel senioren 
als de jeugd. De tijd die hij hieraan 
spendeert is onbetaalbaar. De re-
sultaten van de afgelopen jaren zijn 
bekend en ook voor de 
komende jaren is er weer 
een fundament gelegd. Ik 
wens hem, de technische 
staf en het bestuur de 
komende seizoenen heel 
veel succes toe.

Het leuke is dat we elkaar 
het komend seizoen voor het eerst in 
sportieve zin als coach gaan tegenko-
men. Ik kijk nu al uit naar dat heer-
lijke biertje na de wedstrijden en het 
delen van ongezouten commentaar 
op de gespeelde wedstrijden, de bad-
mintonbond en alles wat erbij hoort. 
Echt uniek!
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In de vorige Match Point 
gaf Mauro de jeugdpen 
door aan Brian Wieringa. 

Brian is 6 februari 11 
jaar geworden en zit 
samen met zijn zusje 
Kirsten op badminton. 

Hieronder wat vragen aan hem.

Waar ben je geboren?   
In Delft

Wie zijn je ouders? 
Ronald en Sharmila

Heb je huisdieren?   
Ja, een hond Doenda

Op welke school?   
Pius X in groep 7

JeugDpen meT bRIan
Wat zijn je hobby’s? 
Badminton en techniek

Hoe lang badminton je al?
Bijna 5 jaar

Waarom ben je op badminton 
gegaan? 
Mijn vader zat er eerst ook op en 
toen wilde ik het ook proberen

Wat vind je het leukste van een 
training?  
De wedstrijdjes

Wat vind je het vervelendste van 
een training?
Het voetenwerk

Je favoriete spelonderdeel?   
Singel

Wie is je lievelingstrainer?   
Ciraar

Wat vind je van VELO?
Gezellige club

Waar kunnen we je ’s nachts 
voor wakker maken?   
Voor een vakantie

Ben je verliefd? Zo ja, op wie?  
Ja, op een meisje.

Wat is je lievelingskleur?   
Groen

Wat is je lievelingseten?   
Roti kip en kouseband
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Mei
2 mei  Eveline Boek
14 mei Mick de Raaf
17 mei Linda de Hilster
25 mei Jeffrey Arkesteijn
26 mei  Melanie Kop
27 mei Lennart van Popta
28 mei Mauro Kepel
29 mei Lars Ammerlaan
31 mei  Jesse Goes

Juni
1 juni  Sylvie Caron
2 juni  Martijn Panneman
3 juni Koen Hankel
6 juni Juul Helleman

VeRJaaRDagen JeugD
7 juni Grace Hofman
7 juni Rachel Hofman
20 juni Silvin Willemsen
26 juni Marieke Buisman

Juli
1 juli  David van Winden
5 juli Arnout van der Knaap
8 Juli Gillian Wensveen
11 Juli Shanaaya Ramman
12 Juli Kim Schoenmakers
13 Juli Lars Spaans 
15 Juli  Denise Balm
16 Juli  Rosanne Scholtes
18 Juli  Bram Kemmere
20 Juli  Vincent Schep

En wat vind je echt niet lekker?
Rode kool

Wat ligt er onder je bed?   
Stof en troep

Wat wil je later worden?   
Groot en sterk

Grootste blunder?   
Een smash uit slaan in een bijna 
helemaal leeg veld

Wat is je beste eigenschap?   
Ik geef niet snel op

Wat is je slechtste eigenschap?   
Bijna nooit rommel opruimen

Waar kan je slecht tegen?      
Als iets niet lukt

Naar welk land ga je het liefst 
toe op vakantie?   
Frankrijk

Je favoriete muziek?   
Top 40

Je lievelingsnummer van nu?   
More van Usher

Wat is jouw droom voor later?   
Een goeie baan hebben

Leukste persoon die je dit jaar 
hebt leren kennen?   
Dit jaar nog niemand al mijn vrien-
den ken ik al jaren

Aan wie geef je de jeugdpen?   
Niels Willemsen

pRIJsRebus
Daar is ie weer: de rebus. Onder de 
goed ingezonden antwoorden verlo-
ten we weer een leuke badminton-
prijs! De winnaar van de vorige MP 
is geworden: Jolijn Bensink. De prijs 
komt zo snel mogelijk naar je toe!

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 telefoon-
nummer en wie weet ben jij de 
gelukkige winnaar van een mooie 
badmintonprijs.

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

29 Juli  Myke Halkema

Augustus
3 augustus  Willemijn de Joode
6 augustus  Manon Ammerlaan
7 augustus  Kim Provily
9 augustus  Marjan de Jong
13 augustus Edward Wang
17 augustus Mike de Bakker
20 augustus Emma Lortzer
22 augustus Niels Doup
23 augustus Sam Willemsen
26 augusts Alessa van der Geer
26 augustus Nick Nederpelt
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WaT een eRVaRIng, manageR Van Team 1
Nooit had ik kunnen 
bedenken dat ik zoveel 
leuke ervaringen en mo-
menten mee zou maken 
voordat ik aan de klus 
begon. In 2009 nam mijn 
leven weer een andere 
wending omdat “mister 

VELO” Rob Konings mij vroeg hem 
op te volgen als teammanager. Rob 
heeft 10 jaar deze functie vervuld, 
ik heb besloten na 2 jaar een andere 
weg in te slaan voor mijzelf.

Vorig seizoen was een onvergetelijk 
mooi seizoen met eigenlijk alleen 
maar positieve herinneringen. De 
komst van Dicky, het enthousiasme 
van het team en natuurlijk de lands-
titel bij DKC halen en later ook nog 
de beker. Het is niet te omschrijven 
wat voor een mooi gevoel je dat 
geeft, ondanks ik zelf niet op de 
baan sta, leef je mee met de spelers 
en probeer je er alles aan te doen 
om het succesvol te laten verlopen. 
Afgelopen jaar lukte alles.

Dit jaar was de doelstelling het-
zelfde, geweldig dat het team intact 
is gebleven. We konden er dus weer 
tegenaan. Met het beleid om jeugd-
talenten in te laten vallen en klaar te 
stomen voor de Eredivisie is er een 
duidelijk signaal afgegeven. VELO 
wil door blijven groeien en jeugd de 
kans geven. Die kansen hebben ze 
gekregen en wat mij betreft heb-
ben ze die stuk voor stuk volledig 
gegrepen. Het moet de TC en TD 
goed gedaan hebben om te zien hoe 

de “jonkies” zich staande hebben 
gehouden tussen het geweld in de 
hoogste klasse. Ook zij hebben een 
signaal afgegeven: “Ik ben er klaar 
voor!”.

“Langzamerhand werd 

VELO weer topfavoriet”

De eerste helft van de competitie 
van dit jaar was wat stroever dan vo-
rig jaar, het liep net wat minder ge-
smeerd en er gingen links en rechts 
wat puntjes verloren. Ondanks dit 
feit bleef men ongeslagen en langza-
merhand werd VELO weer topfavoriet 
voor de titel. Aan de andere kant liet 
Duinwijck ook duidelijk zien gretig te 
zijn en zat aardig op ramkoers met 
hun complete selectie. 
Uiteindelijk zouden Duinwijck, VELO, 
Amersfoort en Almere gaan strijden 
in de playoffs voor de felbegeerde 
landstitel.

VELO is tweede geworden achter 
Duinwijck, weliswaar ongeslagen, 
maar net wat minder punten dan 
de Haarlemmers. In de playoffs was 
Almere de tegenstander en was het 
erop of eronder.

Op dinsdagavond 22 maart zou 
de eerste wedstrijd gespeeld gaan 
worden. In een wat sfeerloze sport-
hal in Almere moesten we een goed 
resultaat neerzetten zodat het in de 
tweede wedstrijd zakelijk uitgespeeld 

kon worden. Na een bakkie koffie bij 
Maartje thuis als voorbereiding zat 
de sfeer er alweer goed in en leek 
men klaar om te gaan knallen. 

Zoals altijd kwamen ook dit jaar 
weer veel supporters mee met het 
team van VELO en die bepaalden 
zeker de gezellige sfeer ineens in de 
sporthal. Het is altijd hartverwar-
mend om te zien hoeveel mensen 
het team steunen door dik en dun, 
echt geweldig.

De wedstrijd in Almere ging met 5-3 
naar VELO, al met al een goed resul-
taat aangezien er aan 4 punten dan 
genoeg zou zijn in de tweede wed-
strijd. Voor mij viel het ijzersterke 
spel van Dennis op die avond. In zijn 
single was hij heer en meester en 
speelde werkelijk op wereldniveau, 
ook in de mix met Maartje was het 
grote klasse.

Zaterdag 26 maart om 14:00 uur 
begon de tweede wedstrijd, die dag 
zou de beslissing vallen wie naar de 
finale zou gaan. 
De sporthal werd door enthousiaste 
vrijwilligers opgebouwd zoals elke 
thuiswedstrijd. Via deze weg wil ik 
nogmaals iedereen bedanken daar-
voor, het is elke keer gelukt ruim op 
tijd klaar te zijn en het stond er door 
iedereen keurig bij. Ook het afbreken 
en opruimen verliep vlekkeloos weer, 
allemaal heel erg bedankt!

Niet alleen de wedstrijd was een 
hoogtepunt van de dag, ook de ver-
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jaardag van onze Dicky mocht niet 
vergeten worden! Een aantal we-
ken voor de playoffs heb ik contact 
gezocht met 3FM waar Dicky en ik 
in 2009 zijn geweest, bij de Coen 
en Sander show. Na wat gebel en 
gemail over en weer was het gelukt 
een verrassing te versieren voor 
Dicky, niemand minder dan Sander 
Lantinga had wat ingesproken om 
Dicky te feliciteren met zijn 51ste 
(volgens Sander) verjaardag! Een 
leuk moment zo vlak voor de wed-
strijd, maar al snel moest de knop 
om en gingen de wedstrijden begin-
nen.

De dubbels verliepen goed, de 
dames moesten wel even aanpoten 
maar wonnen hem wel. Lisa kon 
helaas geen vuist maken tegen de 
sterke Patty maar uiteindelijk won 
Dennis wel en kon Dicky op zijn ver-
jaardag VELO naar de finale slaan. 
Dit deed hij ook en was het gelukt 
weer ongeslagen de finale te berei-
ken.

FINALE
Al vrij snel na de playoffs zou de 
finale gespeeld gaan worden op za-
terdag 9 april in Barendrecht bij het 
gepromoveerde TFS. Dit keer was de 
voorbereiding met een kop koffie en 

lekker appelgebak bij Edward thuis, 
de sfeer was ontspannen en gezellig 
zoals altijd. Even na 12:00 uur ging 
de stoet richting de sporthal om zich 
klaar te maken voor de grote wed-
strijd tegen Duinwijck (zij wonnen 
redelijk eenvoudig van Amersfoort in 
de playoffs).

“Beide willen hier die 

beker meenemen”

De sporthal Lagewei zag er goed 
uit, alles was keurig geregeld en we 
werden prima ontvangen. De spelers 
gingen zich voorbereiden en warm-
lopen, ik sprak de laatste zaken door 
met Ciraar en Edward. Om 13:00 uur 
had ik de managersmeeting met de 
referee en gingen we de opstellingen 
en overige zaken doornemen. Geen 
verrassingen in de opstellingen, wij 
in de sterkste formatie en zo ook 
Duinwijck. Beide willen hier die beker 
meenemen aan het einde van de 
dag, dat was duidelijk. 

Even na 14:00 uur was het zover, 
de wedstrijden begonnen. De dames 
hadden het heel erg moeilijk, maar 
wonnen knap in drie sets. De heren 

daarentegen waren kansloos tegen 
het geweld van Koen en Ruud, maar 
onze jongens hebben er alles aan 
gedaan in ieder geval.

Geheel onverwacht ramde Dennis 
talent Erik van de baan, blijkbaar 
had Dennis video’s teruggekeken, 
want alles lukte en hij dreef Erik let-
terlijk tot wanhoop. Enorm knappe 
prestatie en weer een puntje binnen 
voor VELO! De winst van Dicky was 
uiteraard ingecalculeerd, maar Koen 
deed echt zijn best.

Stiekem begon ik te geloven in een 
landstitel, want we stonden 3-1 voor. 
Maar het pakte totaal anders uit en 
al snel verdween beetje 
bij beetje mijn hoop 
op die titel. De dames 
verloren hun singles, 
dat is niet vaak gebeurd 
en helaas vandaag dus 
wel. Met de stand van 
3-3 voel je hem aardig 
kriebelen, krijgen we 
dan misschien die golden game? Wie 
stellen we dan op, wie kan er tegen 
die druk? Nee, eerst die twee laatste 
wedstrijden spelen, normaal gespro-
ken ijzersterke wedstrijden van onze 
kant.
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Maar vandaag bleek dit niet zo, beide 
koppels haalden niet hun niveau en 
verloren, waardoor Duinwijck de titel 
weer overnam van VELO. Tuurlijk 
baalde ik hier heel erg van, maar ik 
voelde meer mee met de spelers die 
weten dat ze beter konden. Uitge-
rekend in deze wedstrijd waar het 
net niet lukte, vervelend maar het 
gebeurde.

Desalniettemin mag ik stellen dat 
ik supertrots ben op het team, de 
coaches, de invallers, de TC, TD en 
het bestuur. VELO laat zien tot de 
top te behoren en daarnaast een 
uiterst gezellige vereniging te zijn. 
Het is bijzonder hier een deel van uit 
te mogen maken!

Een kijkje in de keuken bij Diana 
en Mathilde
Al voor de twaalfde keer werd afge-
lopen april het internationale bad-
mintontoernooi bij VELO georgani-
seerd. Dit keer tijdens Pasen en met 
prachtig weer. Zo’n groot toernooi, 
waarbij spelers, coaches en scheids-
rechters van over de hele wereld 
naar Wateringen afreizen, vergt veel 
voorbereiding en een goede orga-
nisatie. Gelukkig gaat elk jaar een 
groot aantal vrijwilligers aan de slag 
om de hal op en om te bouwen, spe-
lers te vervoeren, lijnen te bewaken, 
tickets te verkopen en ga zo maar 
door. Geweldig, al die vrijwilligers, 
alleen zonder goede coördinatie zou 
dit allemaal niet zo soepel verlopen. 
Daar hebben we Mathilde Reith en 
Diana Dat voor, de ‘staff manager’ 
en de ‘transport manager’. Sinds één 
van de vroegste edities van het toer-

nooi hebben zij deze titels. Mathilde 
verzamelt sindsdien alle vrijwilligers 
bijeen en deelt iedereen in bij de 
taak en dag(en) die hij heeft opge-
geven. En dan is er Diana. Zonder 
haar zou niemand zijn op de plek 
waar hij of zij moest zijn.

Maar hoe ziet het toernooi er achter 
de schermen uit? Mathilde en Diana 
lichten in de volgende tekst een tipje 
van de sluier op. 

Het 12e toernooi zit er al weer op. 
Tijd om de balans op te maken.
Al weken van tevoren zij wij gestart 
met het werven van de vrijwilligers. 
Gelukkig zijn er weer veel die mee 
wilden helpen. Met zo’n 80 vrijwil-
ligers komt het altijd weer perfect in 
orde.

Dit jaar was het anders dan andere 

Yonex DuTch InTeRnaTIonal 2011

Dus zo voelde het om te verlie-
zen, maar eigenlijk hebben we niet 
verloren. Dit team heeft twee jaar 
als een huis gestaan en is op eigen 
kracht zover gekomen. Geen natio-
nale trainingen, geen papendal…nee 
gewoon eigen mentaliteit en tome-
loze inzet. Dat is waar we zo ver mee 
zijn gekomen en dat is iets unieks 
en magisch. Het was boeiend het 
van dichtbij te proeven en voelen, 
het heeft mij persoonlijk veel leuke 
en leerzame momenten gebracht. 
Daarnaast weet ik zeker dat iedereen 
in het team het zo ervaren heeft, het 
straalde er aan alle kanten vanaf.

Nu is het tijd om verder te gaan, 
VELO bouwt verder met talent en ik 

wil graag verder aan mijn carrière 
gaan bouwen. De passie en inzet die 
de spelers hebben voor badminton 
heb ik de afgelopen jaren gevonden 
in mijn werk, ik wil er het maximale 
uithalen en blijven ontwikkelen. 

Team 1 en alles erom heen onwijs 
bedankt voor de afgelopen twee 
mooie jaren, er zijn dingen bij die ik 
nooit zal vergeten en met plezier op 
terugkijk. Ik wens iedereen binnen 
VELO het allerbeste en op naar een 
prachtige toekomst!!

Carpe Diem,
Albersen

jaren. Even wennen voor iedereen. 
De eerste keer in de nieuwe hal. 
Daar het andere jaren allemaal als 
“vanzelf” liep, waren er dit jaar wat 
opstart problemen. Waar beginnen 
we, wat komt er waar en waar zijn 
de stroken tapijt voor tussen de 
banen.

Veel later dan normaal werd er seri-
eus begonnen met opbouwen. Spe-
lers uit Brazilië wachtten geduldig tot 
het allemaal klaar was, ondertussen 
trainden ze op de 3 banen in de oude 
hal. Deze banen werden het hele 
toernooi erg goed gebruikt, alleen 
weten spelers niet van opruimen. 
Rond 18 uur was de hal eindelijk 
klaar en zoals elk jaar kwamen 
“onze” woensdagavond spelers in 
hun trainingskleren aan om even lek-
ker te ballen.

Foto: Rene Lagerwaard
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Ondertussen druppelden er steeds 
meer spelers binnen die ook even 
wilden trainen.

Even wat weetjes over het toernooi…
Accommodatie : de spelers en 
scheidsrechters moeten namelijk er-
gens overnachten. 11 huisjes waren 
er gereserveerd en zaten ook vol, 
veel kamers in het Winston hotel, 
nog mensen naar het Bastion, ook 
nog in Naaldwijk en in Barendrecht.
303 emailtjes verstuurd over de 
accommodatie, 3 telefoontjes en 2 
smsjes.

Vervoer: in totaal zijn er 156 ritten 
gemaakt door alle chauffeurs, met 

vier busjes en af en toe, 
tijdens krappe uurtjes, 
een personenauto. Soms 
was het passen en meten 
om spelers én badmin-
tontassen in één ver-
voersmiddel te krijgen.
Die 156 ritten bestonden 
uit:

- 42 keer naar Schiphol
- 13 keer naar een station
- 52 keer naar kijkduin
- 48 keer naar Winston
- 1 keer naar Leyenburg ziekenhuis

Er is 5 keer getankt en geen schade 
gemaakt. Ook is het record van 
aantal spelers in een bus verbroken, 
namelijk 11!

Zoals altijd Bart (Los, van Badmin-
ton Nederland. red.) moeten helpen 
herinneren dat ook hij vervoerd moet 
worden. Andre, een Zuid-Afrikaanse 
scheidsrechter had geen geluk. Hij 
zou op woensdag om 8.40u aanko-

men op Schiphol, door vertraging 
van uit Zuid-Afrika was hij te laat 
op het vliegveld van Parijs en miste 
dus zijn vlucht. Na wat smsjes bleek 
dat hij om 13 uur op Schiphol zou 
komen. Hij zou dan met een andere 
bus gaan. Om 13 uur was hij inder-
daad aangekomen, alleen zijn koffer 
niet. Eerst wilde hij zijn koffer op 
laten sturen, maar later besloot hij 
om toch te wachten op zijn koffer. 
Zijn koffer kwam rond 16.30 aan. 
Gelukkig, hij zat in een bus op weg 
naar zijn accommodatie. Hij moest 
naar huisje 33. Daar aangekomen 
bleek er niemand thuis. Na weer wat 
smsjes had hij eindelijk contact met 
de andere scheidsrechters, zodat hij 
zijn koffer kon gaan uitpakken. Hij 
was erg blij met alle hulp, smsjes 
en vervoer dat hij die dag nodig had 
gehad, als dank kreeg ik (Diana, 
red.) een speldje van Zuid-Afrika, 
erg aardig.

“Het kwam altijd wel 

weer goed.”

Zoals ook elk jaar werden ook dit 
jaar chauffeurs op Schiphol verrast 
met spelers die zich niet hadden 
aangemeld, maar die er wel waren 
en spelers die zeiden dat ze maar 
alleen zouden komen en er dan toch 
met zijn tweeën stonden. Geluk-
kig is er voor alle spelers een plekje 
gevonden in een bus. Soms zat er 
zelfs al een speler in bus 2, terwijl de 
chauffeur van bus 1 diegene nog aan 
het zoeken was op de luchthaven. 
Het kwam altijd wel weer goed.

Alleen de Canadezen en Brazilia-
nen waren ineens in de hal aanwe-
zig, die hadden niets geregeld via 
de “transport manager”. Gelukkig 
voor hen hebben we ze vanuit de 
hal verder geholpen om naar hun 
hotel te komen. Voor de Canadezen 
had dat wat voeten in de aarde, zij 
gingen er vanuit dat ze een huisje 
hadden geboekt. Dit bleek niet het 
geval. Op de valreep konden ze een 
hotelkamer krijgen in het Winston, 
maar voor 1 nacht. De volgende dag 
wachtten ze tot 20 uur om ons op 
de hoogte te stellen dat ze niet meer 
in het Winston terecht konden. Na 
wat heen en weer gebel, hadden ze 
een kamer in het Bastion hotel, net 
voorbij het Winston.

Voor de Fransen die onverwacht in 
de finale kwamen, verliep het net 
anders. Zij hadden niet verwacht te 
moeten blijven, dus zocht ook ineens 
onderdak. Maar op de zaterdag voor 
Pasen zaten alle hotels vol. Zij zijn 
toen uitgeweken naar het bastion in 
Barendrecht, gelukkig hadden ze zelf 
een auto.

Er zijn veel partijen gespeeld, waar 
de aanwezige lijnrechters zonder 
moeite de shuttle in of uit gaven. 
Mooie partijen en wat minder specta-
culaire wedstrijden. Maar dat ze kun-
nen badmintonnen staat wel vast. 
Wat voor spelers toch moeilijk is, is 
het nadenken wat je daar allemaal 
voor nodig hebt. De een vergeet zijn 
shirt in het hotel, de ander vergeet 
haar schoenen in het huisje, net voor 
de halve finale.

Foto: Rene Lagerwaard
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Ook is het moeilijk plannen, welke 
bus moet je nemen, welke tijd is er 
goed en wanneer ga je je hotel be-
talen als je ’s ochtends vroeg wordt 
opgehaald door de bus om naar het 
vliegveld te gaan. Dit laatste bleek 
voor Pedro Martin (uit Portugal, red.) 
iets te moeilijk. Zijn creditcard werd 
door het apparaat van het hotel ge-
weigerd. Dan maar pinnen dacht hij. 
Om de hoek was er een pin, maar 
buiten gebruik. Ondertussen werden 
de spelers van de bus wat ongedul-
dig, want die moesten een vlucht 
halen. De bus is dus gaan rijden en 
de speler bleef in het hotel achter. 
Generaal manager Henk came to 
the resque. Hij is 4 pinautomaten 
afgegaan om te pinnen. Daarna in 
vliegende vaart naar Velo, om vanuit 
daar met een chauffeur te vertrek-
ken naar Schiphol. Gelukkig heeft 
hij zijn vlucht van half 12 nog wel 
gehaald.

Spelers en scheidsrechters gaan er 
op de raarste tijden vandoor. Geluk-
kig hebben we daar altijd onze Leo 
voor die, zoals hij het zelf zegt, het 
niet erg vindt om te doen, de rest 
van het jaar kan hij weer uitrus-
ten. Zaterdag, zondag, maandag en 
dinsdag gingen er spelers weg, zeer 
vroeg. 4 uur, half 4, 5 uur en kwart 
voor 7. Erg vriendelijk bedankt dat jij 
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die ritjes altijd wil doen Leo. Thanks. 
Gelukkig ben ik dag en nacht bereik-
baar als transport manager, en daar 
werd ook goed gebruik van gemaakt. 
Zaterdag op zondag werd ik om 4 
uur gebeld dat de spelers er nog 
niet stonden. Maar de chauffeur was 
ook te vroeg, er was kwart over 4 
afgesproken. Jammer genoeg kwam 
de speler te laat, waardoor Leo weer 
te laat in het Winston was, waardoor 
de spelers weer ongeduldig werden 
en mij om 4.30 belden waar hij bleef. 
Ook zij kwamen op tijd op Schiphol.
Zaterdag op zondag nacht. Veel 
spelers die vroeg vertrokken, 24 
spelers, al voor 8 uur. Even een klein 
stress momentje voor de transport 
manager. Wie gaan er rijden. Er was 
nog iemand die had gezegd wel een 
vroege rit te willen doen, mocht dat 
nodig zijn. Het was nodig. De andere 
kant van de lijn geloofde in eerste 
instantie niet dat het serieus was, 
maar begreep al snel dat zijn belofte 
ingelost ging worden. Papieren en 
sleutels werden afgeleverd en om 
5 uur werd de transport manager 
gebeld. “Wat voor busje heb je mij 
gegeven Diaan, de achterklep en 
zijdeur gaan niet eens open”. Ant-
woord: op de sleutel zitten 3 knopjes 
om de deuren voor en de achter-
klep open te maken. Deze knopjes 
werden snel gevonden. De spelers 

ingeladen en op tijd afgeleverd op 
Schiphol. Bij deze nog wel een extra 
bedankje aan Raymond voor het 
doen voor deze rit. Bedankt Ray.
Van deze nachtelijke avonturen heb 
ik (Diana) wel geleerd. Aan spelers 
die ook zo vroeg vertrokken heb ik 
daarna het telefoonnummer gegeven 
van Leo, zodat hij gebeld kon worden 
als hij er niet op tijd zou zijn. Ik ga 
uitrusten en genieten van mijn va-
kantie. Mathilde gaat weer werken.

Chauffeurs bedankt voor het rijden, 
zonder jullie waren de spelers niet op 
het toernooi verschenen en hadden 
we niet kunnen genieten van alle 
partijen die er gespeeld zijn. Lijn-
rechters bedankt voor 
het lijnen. Alle hand- en 
spandienst medewer-
kers bedankt voor jullie 
geweldige inzet. 
Iedereen bedankt voor 
de grote, de kleine, de 
lange, de korte, de volle 
en de lege ritten. Voor 
alle shuttles die in en uit gegeven 
moesten worden. Het ombouwen van 
de hal op de zaterdag en het oprui-
men op de zondag was met hulp van 
velen in sneltreinvaart geregeld. Met 
zijn allen hebben we, ondanks het 
prachtige weer, weer een goed verlo-
pen toernooi verzorgd.
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