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Voorwoord

O, weer terug van weggeweest! De
Matchpoint redactieleden hebben hun
welverdiende vakantie er op zitten
en zijn weer druk aan de slag gegaan om jullie in het nieuwe seizoen
zo snel mogelijk te voorzien van de
nodige badmintonpraat.

examendag in het kader van het
VELO-diploma voor de jeugd.

De vakantie mag dan wel voorbij
zijn, maar het lezen van de MP in
het heerlijke Nederlandse zonnetje
brengt je zo weer in vakantiemodus.
We volgden scheidsrechter Freek
tijdens zijn bezoek aan de OS in
Londen en we waren bij de eerste

En er staan dit seizoen nog meer
Matchpoint veranderingen voor de
deur, maar daarover verklappen we
nog lekker niks..

Lintje voor Rob Konings

agenda

Burgemeester Van der
Tak van het Westland
heeft 17 september een
koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Rob
Konings. Rob kreeg de
versierselen behorend bij
de benoeming tot Lid in
de Orde van Oranje-Nassau opgespeld in het VELO-complex te Wateringen.

30 september		
6 oktober 		
27 oktober		
9-14 oktober		
3 november		
17 november		
24 november		
25 november		
1 december		
8 december		
8-9 december		
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Naast de erkenning van onze Hare
Majesteit kreeg Rob ook erkenning
van de Nederlandse Badminton Bond
door middel van de bronzen erepenning. Maartje Verheul overhandigde
deze uit naam van Badminton Nederland.
Colofon
Frequentie:
Oplage:		
Redactie:

elke 2 maanden
400
Joyce, Marte, Erwin

		
Lay-out:
Advertenties:
		

Daniëlle & Patricia
Jeroen
Gerard v Zundert
06 - 55153568

Glaasje limo klaar, strandstoel in de
zon en genieten maar!

Slotermeer BV 1 - Van Zundert VELO 1
Van Zundert VELO 1 -  BC Amersfoort 1
Van Zundert VELO 1 -  Almere BV 1
Yonex Dutch Open (Almere)
Van Zundert VELO 1 -  Duinwijck 1
TFS Barendrecht 1 - Van Zundert VELO 1
Victoria BC 1 - Van Zundert VELO 1
Van Zundert VELO 1 - DKC 1
Zijderveld BV van 1 - Van Zundert VELO 1
Van Zundert VELO 1 -  Roosterse BC 1
Westland jeugdtoernooi ( de Zeemeeuwen)

Rob is sinds 1984 in diverse (bestuurs) functies actief binnen de
badmintontak van VELO. Zo was hij
onder meer lid van het jeugdbestuur,
voorzitter van de kampcommissie,
trainer bij de jeugd, teamleider en
technisch directeur. Verder is hij
sinds 2000 nauw betrokken bij VELO
Dutch International, een groot Europees badmintontoernooi. Ook speelde hij een belangrijke rol bij de bouw
van het nieuwe VELO-complex.

In memoriam
Frans van Ooijen

Ook VELO badminton doet weer mee
aan de AH Koornneef sponsoractie.
Deze loopt van 17 sept t/m 25 nov.
Spaar de bonuspunten voor je eigen
club als jij, je buurvrouw, oom of je
dochter haar of zijn boodschappen
doet bij de AH van Wateringen, Honselersdijk of Naaldwijk.
Je kan de punten in de lichtgrijze
brievenbus doen die hangt in de
1e sporthal aan de muur naast de
hoofdingang. Je kunt ook je punten
aan iemand van het bestuur of begeleiding geven.

WIST JE
DAT...

De jeugdpagina heeft een metamorfose ondergaan, waardoor de kleine
badmintonner onder ons nog meer
waar voor zijn contributie krijgt.

Woensdag 12 september is ons oudlid Frans van Ooijen op 75-jarige
leeftijd overleden. Frans was van
jongsaf sportman in hart en nieren,
en deed o.m. aan voetbal en carten. Hij was, net als zijn echtgenote
Pauke, langdurig lid van VELO Badminton. Vanaf 1985 tot 2008 speelde
hij op de woensdagavond, waar hij
deel uitmaakte van het vaste kwartet op baan 5, tesamen met Aad van
der Helm, Koos van Marrewijk en
Kees Albers, waarmee na afloop ook
nog tijd gevonden werd voor een
potje biljart of een spelletje kaarten. Na een zwaar verkeersongeluk
herstelde hij wonderwel, en met het
nodige metaal in zijn botten keerde
hij toch weer terug op zijn eigen
baan 5.

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

Uw tuin het hele jaar
in bloei, ook nu!

Tuinarchitectuur
Aanleg
Onderhoud

Oud-VELOër Dennis van Daalen de Jel en zijn Lisanne op 1 september in het
huwelijksbootje zijn gestapt? ... Kromme Dennis voor een vrijgezellenweekend is ontvoerd? ... De daders uit zowel DKC- als
VELO-kring kwamen? ... De Kromme in bananenpak en onder
het slaken van oerkreten een bungy jump heeft gemaakt? ... De
Kromme daarna zo nodig brandweerman moest spelen? ... Het
gezelschap daardoor voortijdig het hostel moest verlaten? ...
Het vertrek onder politiebegeleiding plaatsvond? … Een seizoen
zonder badminton ook heel snel voorbij gaat? … Myke en Russel
zijn geselecteerd voor de WK junioren in Japan? … Kees van alle
markten thuis is; hij ook Grieks kan koken. ‘gewoon van de Appie!’ … Het
jaarlijkse trainingsweekend voor de selectie weer heeft plaatsgevonden in het
eerste weekend van september? … De woensdag avondgroep afgelopen week
voor een verassing stond? … Om 22.00 ineens de zaal bestormd werd door
een stel zaalvoetballers? … Dit nieuw is dit seizoen? … VELO 1 zijn eerste
wedstrijd heeft gewonnen met 7-1?
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Voor advies & mooiste tuin-ideeën:
0174 - 298208
www.diemelgroenvoorzieningen.nl

Jeroen Zwaan @3djay
Veranda: check, buitenlamp: check, elektra voor schuur en veranda: check, kandelaars in tuin: check, buitenkraantje: check
Redactie: Gelukkig klopt altijd alles bij Jeroen
Russell Muns @russell_muns
11+11=22
Redactie: Russel kan naast goed badmintonnen ook nog goed
rekenen
Saskia Haverkamp @saskiahaverkamp
Leuk dagje afgesloten in de scrump ook erg top als je je kamer
inloopt, deze verbouwt is en je zo tegen je buro aanloopt...
Redactie: Lekker handig dat verbouwen
Tomas @tomasspanbroek
Twitter ff uitzoeken
Redactie: Weer een twitteraar van VELO
TSE van Nispen @talaaaaat
Lekker weer naar huis na uurtje juridische biebinstructie
Redactie: En dan uitrusten van een zware dag college

Vanuit VELO badminton wensen we
zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte.

Meer info op www.debakkers.nl

Leip in Londen

Een reisverslag van de
Olympische Spelen 2012

middagsessie basketbal (ArgentiniëTunesië en Brazilië–Rusland) en een
avondsessie badminton. Helaas voor
mij werd badminton in de Wembley
Arena gehouden, en dus ver van het
Olympisch Park waar werd gebasketbald. De tweede basketbalwedstrijd
en het begin van de avondsessie
badminton moest ik missen, doordat
ik nog onderweg was.

“Goeie genade! Nijenrode was er niks bij!”
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Scheidsrechter Freek Cox ging met
zeven VELO-spelers en -trainers naar
de Olympische Spelen in Londen. Dat
hij dat überhaupt durfde. Respect!
Met Kings, Kees, Endymion, Rikkert,
Dave, Suus en Manon bekeek hij vele
sporten, waaronder badminton uiteraard. Op verzoek van MatchPoint
deed hij verslag van zijn belevenissen met de VELO-ers in Londen.
Onderstaand zijn ongecensureerde
verhaal.

Tekst en beeld: Freek Cox
Woensdag 1 augustus
Het is zover! We gaan weer naar de
Olympische Spelen. We hadden ons
al goed voorbereid door gezamenlijk
bij Kings thuis op vrijdag naar de
openingsceremonie te kijken. Mooie
show, hoor. Maar die intocht van al
die atleten had best in minder slakkentempo gekund. Mr. Bean in het
orkest en James Bond die parachute
sprong met de Queen of England
vond ik de absolute highlights.

“Heineken is doorgeschoten in commercie.”
De heren verzamelen op Schiphol
bij het meetingpoint. De vliegtickets
waren al geregeld. Na een lunch op
Schiphol namen we plaats in het
vliegtuig bij de nooduitgang - want
lekker veel beenruimte - voor een
korte vlucht naar Londen Gatwick.
Na de landing, het inchecken in het
hostel en het verdelen van de stapelbedden, gingen we ons opfrissen om
buiten de deur wat te gaan eten in
de mooie wijk New Cross.
Daarna naar het Holland Heineken
Huis om de bestelde entreekaarten

voor het badminton op te halen.
De eerste indruk van het HHH was
niet best en dat bleek later terecht:
Heineken is doorgeschoten in de
commercie en heeft daarbij wat mij
betreft deze sportzomer het doel
ruim gemist.
Die avond maar even - met de inmiddels ook aangekomen dames - de
stad gaan verkennen. Het was erg
gezellig, hoewel we wel problemen
hadden met het barbeleid. Om 00:57
uur een aantal halve liters verkopen,
om vervolgens zonder vooraankondiging om 1:00 uur de tent te
sluiten en de mensen terstond door
de security te laten verwijderen, viel
niet echt in goede aarde. De dames
hadden daarbij ook nog problemen
met het slaapbeleid van hun hostel.
Ik citeer: “Het is vreselijk! We liggen
met dertien mannen op een kamer
en er zit niet eens een neger bij.” Wij
heren hadden met ze te doen.
Donderdag 2 augustus
Onze eerste Olympische dag met
een gevarieerd programma. Sommigen hadden kaarten voor één
onderdeel, en anderen voor twee
onderdelen. Ik maakte het het bontst
met kaarten voor drie onderdelen:
een ochtendsessie badminton, een

Na de avondsessie badminton kwamen we met zijn allen samen voor
de eerste avond HHH. Goeie genade!
Nijenrode was er niks bij! Vergeleken met de drie eerdere HHH’s die
ik bezocht heb (Atlanta, Sydney en
Peking), was het HHH in Londen veranderd in een echte kale kaktent. Ik
weet niet of dat lag aan de geografische nabijheid of aan de entreeprijs
van 12 euro. Of misschien was het
de massaliteit: er konden tussen de
5.500 en 6.000 man in. Of waren
het de artiesten die er optraden? In
het verleden waren dit topartiesten. Maar nu zaten er artiesten bij
waarvan je nog geen gratis CD wilt
hebben, omdat je die noch wilt horen
noch kunt verkopen. Maar de sfeer
was in ieder geval stukken minder.
Hoewel de huldigingen er weer in
gingen als Ketelaar en het bier bij
een deel van de groep ook.
Vrijdag 3 augustus
Dave en ik gingen ’s morgens naar
het beachvolleybal. Nee, de trein is
niet altijd sneller dan de metro. Het
leergeld dat we voor deze les moesten betalen, was het missen van een

Duits onderonsje. Daar waren we
dus niet zo rouwig om. We kwamen
wel op tijd voor Polen–Zwitserland.
Beachvolleybal is aantrekkelijk voor
het publiek. Zelfs als je weinig hebt
met de sport, word je door de entourage (cheerleaders, muziek, opzwepen van het publiek door de spelers
en speaker) vanzelf enthousiast.

“Bier smaakt beter uit
een theepot.”
’s Middags gingen we samen met
Manon naar het gewone volleybal.
Het vierde kaartje was over en werd
verkocht aan een zeer blije Koreaan,
want onder andere de Koreaanse
dames speelden die middag. Mijn
aparte hoofddeksel leverde mij bij de
Britse jeugd de sympathieke naam
Spiderman op. Rikkert noemde mij
iets minder sympathiek Spaghettihead. Maar mijn hoofddeksel trok bij
het pauze-entertainment geregeld de

aandacht van de cameraman. De wedstrijden
zelf daarentegen waren
zo onvermeldenswaardig,
dat Dave en ik mekaar in
de pauze bij de drankverkoop vaker tegenkwamen dan eigenlijk nodig
was. Het was best leuk, maar de
wedstrijden waren helaas eenzijdig.
Ik kreeg zowaar kaartjes voor het
HHH in mijn hand gedrukt tijdens
één van de pauzes, waardoor we ’s
avonds wederom naar een huldiging
in het HHH konden. Daarna nog even
gezellig de stad in geweest, waarbij
Rikkert in een Chinees restaurant
ons allen iets nieuws heeft geleerd:
Bier smaakt beter uit een theepot.
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Zaterdag 4 augustus
Deze dag gingen we met zijn allen
naar de kwartfinale voetbal in het
nieuwe Wembley Stadium. Vooraf
waren we niet zo enthousiast over
het vooruitzicht Senegal – Mexico.
Maar als je bedenkt dat Mexico
dankzij hun keeper de verlenging ter

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

nauwer nood haalde, vervolgens met
4-2 de wedstrijd won doordat de Senegalese verdediging verdacht veel
weg had van Zwitserse gatenkaas,
en wij daarmee de meest doelpuntrijke en aantrekkelijke wedstrijd van
de latere Olympisch kampioen hebben gezien, viel het achteraf reuze
mee.
’s Avonds wederom naar het HHH.
Voor de laatste keer met zijn allen
zou achteraf blijken. Na de huldiging
hebben we anderhalf uur op een taxi
staan wachten. Het HHH lag ver weg
in Noord-Londen en het vervoer op
het einde van de avond was slecht
geregeld door de NS. Dit laatste zal
niemand verbazen. Ik
was wel trots op één
van mijn groepsgenoten. Toen iemand van
het kakkersgilde dacht
te kunnen voordringen
in de rij, heeft deze dit
heerschap even vriendelijk duidelijk gemaakt dat
dit in 0174 zo niet werkte.
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Zondag 5 augustus
De grote badmintondag! ’s Morgens
met zijn allen naar de bronzen medaillewedstrijden mannendubbel en
-enkel. ’s Middags hadden maar zes
van de acht (Dave en ik waren de

pechvogels) kaarten voor de finales
hiervan. Terwijl de rest van de groep
na de ochtendsessie binnen de arena
moest blijven, gingen Dave en ik
buiten koortsachtig op zoek naar nog
twee tickets. Eén was snel gevonden.
Vervolgens werd ons door de lokale
politie duidelijk gemaakt dat we wel
een kaartje mochten kopen op straat
tegen face value, maar er niet voor
mochten adverteren. Gelukkig kwam
Dave een stuk verderop de broer
van herendubbelfinalist Matthias Boe
tegen. Matthias en partner wonnen
zilver. Maar als onnodig vertragen
een onderdeel was geweest, hadden
ze op zeker platina gewonnen. Die
broer had een kaartje over voor weinig. En zo zaten we alle acht - zij het
op verschillende plaatsen in de arena
- te kijken naar de spannende finale
tussen Lee Chong Wei en Lin Dan.

“Turkse backhands en
pootj’s.”
’s Avonds weer de gebruikelijke versnaperingen in de lokale kroeg, met
om ons heen gastartiest Edwin Ekiring en de nodige Turkse backhands
en pootj’s.

Maandag 6 augustus
Vandaag ging een aantal van ons
naar het handbal, terwijl anderen
- waaronder ondergetekende - bij
gebrek aan tickets overdag gingen
chillen.

“Waarschuwing voor
ballen in en om
het stadion.”
’s Avonds gingen we naar het mannenvolleybal, waar we onder andere
de zeer sterke Amerikanen en Brazilianen aan het werk hebben gezien.
Voor mij zakelijk gezien ook nog
eens erg handig. We hadden namelijk twee kaarten over, waarmee ik
een Amerikaanse businesspartner
van IBM en zijn dochter een groot
plezier heb kunnen doen. En ja, er
viel weer wat te huldigen, dus toch
met een paar man naar het HHH. De
deelnemers aan de traditionele Tour
de Drank zijn daarna nog even doorgegaan in het hostel. Alizeetje alles!
Dinsdag 7 augustus
Deze dag hebben we genoten van de
stad. Tijdens een picknick in het park
op een groot scherm gekeken naar

de bronzen plak van Teun Mulder.
Daarnaast online met spanning de
verrichtingen van Epke Zonderland
gevolgd. Die zijn we daarna nog eenmaal collectief gaan huldigen in het
door sommigen van ons inmiddels
verguisde HHH. Vervolgens heeft een
deel van onze groep de dames naar
hun hostel begeleid, want zij zouden
die nacht alweer vertrekken naar
Nederland.
Woensdag 8 augustus
Onze laatste volledige dag in Londen.
Voor een paar van ons stonden de
(met de door Edwin Ekiring geregelde kaarten) boksfinales op het
programma.
De rest ging naar de halve finale
hockey bij de dames Nederland–
Nieuw Zeeland. Slechte wedstrijd
van Nederland, maar wel spannend.
En de winst na de shoot out van

de latere Olympische kampioenen
maakte veel goed.

“Over vier jaar in Rio

Wat me is bijgebleven van deze
reis?
Het volgende:
1. Bij de Spelen zijn is gaaf.
2. Als je er live bij bent, hoef je je
niet te ergeren aan een - Mag
ik dat zeggen? Ja, dat mag ik
zeggen - al lang over zijn houdbaarheidsdatum heen zijnde Mart
Smeets.
3. Het Holland Heineken Huis is te
commercieel geworden, en hopelijk is dat in Rio weer een stuk
minder.
4. Nederland doet het voor zo’n
klein land geweldig goed op de
Spelen.
5. Waar je ook komt in de wereld,
het oranje supporterslegioen springt er
overal in positieve zin
bovenuit.
6. Nog 3 Olympische
50 pence munten en
ik heb ze alle 29 bij
mekaar.
7. Met dit reisgezelschap op pad zijn was geweldig.
8. Over vier jaar in Rio ben ik er
weer bij.
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ben ik er weer bij.”
De waarschuwing voor ballen in en
om het stadion had beter bij het
HHH kunnen hangen. Aangezien we
ons verblijf in Londen in stijl wilden
afsluiten, zijn we voor ons laatste
diner in Londen bij een chique Thais
restaurant geweest.
Donderdag 9 augustus
Vanochtend hebben we de boel
ingepakt. Ons ontbijt hebben we zoals bijna elke dag -gescoord bij de
Subway om de hoek. Daarna richting
luchthaven om moe maar voldaan de
terugreis te aanvaarden.

ontwerpen
autobelettering
reklameborden
spandoeken
gevel- en lichtreklame
oude technieken
marmeren beelden & schilderijen

Peters Stijlpro

Korte Spruit 9
2291 LD
Wateringen
06 - 43 85 43 45
info@stijlpro.nl
www.stijlpro.nl
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Alle VICTOR
producten
zijn verkrijgbaar
bij Regeer-Sport.
Uw aanspreek persoon
is Rene Kooke.

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

Nederpel

Schoenmakerij en Sleutelservice

Alles op het gebied
van schoenenonderhoud!
Herenstraat 72 - 2291 BJ Wateringen
Telefoon 0174 - 29 63 16
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Vraag onze
aktuele
katalogus aan!
Voorstraat 49
2685 EJ Poeldijk
0174-243585
info@beautymi.nl
www.beautymi.nl

Voor al
uw planten
en bloemen
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

Noordweg 46
2291 EG Wateringen
Tel 0174 - 293834

Westland
Florada
BLOEMEN EN PLANTEN

Kees
Kees maakt zich liever niet druk
om zaken waar hij geen invloed op
heeft. Vindt hij verspilde moeite. Hij
steekt die energie liever in zaken
waar het wel nut heeft. Maar Kees
is ook maar mens. Ook zijn regels
kennen uitzonderingen. Soms windt
Kees zich ergens over op, terwijl hij
weet dat het zinloos is. Stom, Kees
weet het. Beter doet hij het niet,
maar hij doet het toch. Weet je waar
Kees niet blij van wordt?
Van badminton. Nee, niet van dat
hij het moderne badminton vooral
hard en snel in plaats van mooi
en slim vindt. Daarvan denkt Kees
in al zijn naïviteit dat hij daar als
trainer-coach wél invloed op heeft.
In bescheiden mate, hoor. Kees kent
zijn beperkingen. Maar er is een
badmintonaspect waarbij hij die illusie niet heeft. Waarbij dat is? Bij
het imago van badminton. Want dat
is niet best. Kees begrijpt dat niet.
Noem hem een andere sport waarin
van een speler zoveel gevraagd
wordt op fysiek, technisch, tactisch
en mentaal gebied als bij badminton.
Nou? Maar toch is badminton voor de
gemiddelde niet-badmintonner niet
meer dan een campingsport. Leuk,
maar niet top. Daar stoort Kees zich
aan. Maar waar hij zich nog meer
aan stoort, is dat hij dat eigenlijk
niet zo vreemd vindt.
Zo was Kees erbij toen in London
werd gestreden om de Olympische
badmintontitels. De afloop was voorspelbaar: de Chinezen wonnen. Het
badmintonhoogtepunt was voor hem
de finale herenenkel. De wedstrijd
tussen Lin Dan en Lee Chong Wei
was van hoog niveau (want zowel
hard en snel als mooi en slim) en
spannend tot aan het einde. Maar
dat nieuws drong nauwelijks door
tot de niet-badmintonnende
wereld. Nee, dat deed het
nieuws dat er acht speelsters waren die hun
damesdubbelpartij
niet wilden winnen.

Of eigenlijk wilden ze juist wel
winnen, maar daarvoor moesten
ze eerst ff verliezen. Pfff... Lastig
uitleggen, hoor. Wiens idee was het
eigenlijk om in poule- in plaats van
afvalsysteem te spelen?
Weet je waar Kees zich het meest
aan stoorde? Dat die speelsters er in
eerste instantie mee wegkwamen.
Ja, de scheidsrechter zei dat ze echt
beter hun best moesten gaan doen.
Ze knikten ja, maar deden nee.
Waarschijnlijk omdat de speelsters
het misschien niet helemaal begrepen hadden, vertelde de hoofdscheidsrechter het nog een keer.
Weer zeiden ze ja, en weer deden ze
nee. Vervolgens liet het
arbitrale keurkorps het
er bij zitten. Tsss... De
media waren er als de
kippen bij en spraken er
schande van. Terecht!
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Pas toen de poppen aan
het dansen waren, kwam
er in tweede instantie bestuurlijke
actie. Alsnog moesten ze geschorst,
inclusief coaches, en wel voor langere tijd. Het leek wel of de badminton het zelf niet, maar de rest van
de wereld het wel verwerpelijk vond.
Hoe serieus word je als sport dan
nog genomen? Kees vreest dat er
nog heel wat Weken van de Badminton moeten passeren voordat deze
imagoschade teniet is gedaan. Wat
hem betreft had de dienstdoende
scheidsrechter de speelsters van de
eerste ‘ik verlies om te winnen’-partij
meteen uit de wedstrijd genomen.
Gemiste kans. Welterusten!
kees@velo-badminton.nl

Doldwaze diplomadag

O v e r b a d m i n t o n d i p l o m a ’s a l s o n d e r d e e l
v a n V E L O ’s j e u g d o p l e i d i n g

10
Op zaterdag 16 juni vond de eerste
examendag in het kader van het
VELO-diploma plaats. Maar liefst 48
jeugdleden lieten die dag aan ouders, broers, zussen, opa’s, oma’s
en andere belangstellenden zien wat
ze het afgelopen seizoen bij VELO
geleerd hebben. Matchpoint vroeg de
Jeugdcommissie van VELO om verslag te doen van deze diplomadag,
en om wat te vertellen over het idee
achter het VELO-diploma.
Waarom een VELO-diploma?
De afgelopen jaren hebben veel trainers binnen VELO training gegeven
aan de jeugd. Elke trainer deed dit
vol overgave en op zijn of haar eigen
manier. Regelmatig overleg tussen
de verschillende trainers moest zorg
dragen voor onderlinge afstemming
en samenhang in de trainingen. Dit
zodat de doorstroming naar een
volgende (hogere) groep soepel
kon verlopen. Dat deze manier van
werken succesvol was, blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat twee spelers in
het huidige eerste team van VELO al
vanaf het allereerste begin bij VELO
spelen.
Maar het kan altijd beter! Vanuit die
gedachte ontstond bij de Technische
en Jeugdcommissie van VELO de

Tekst: Rikkert Suijkerland & Thessa van der Goes
Beeld: Ed Schrurs
behoefte om (nog) meer samenhang tussen de trainingen van de
verschillende jeugdgroepen aan te
brengen. Meer samenhang moet er
komen door een daartoe opgesteld
trainingsjaarplan. Dit plan biedt de
jeugdtrainers niet alleen meer houvast bij het invullen van hun trainingen. Belangrijk is ook dat het duidelijke prioriteiten legt bij het aanleren
en verbeteren van de verschillende
technieken en tactieken. Het afgelopen seizoen 2011/2012 is gestart
met de uitvoering van dit trainingsjaarplan.

“Meer samenhang tussen de trainingen.”

Wat is het VELO-diploma?
Het VELO-diploma is de officiële
bevestiging van dat een jeugdlid bepaalde vaardigheden onder de knie
heeft en over bepaalde kennis van
spel en spelregels beschikt. Ieder
jeugdlid dat heeft aangetoond dat hij
of zij over de kennis en vaardigheden
behorend bij een bepaald niveau beschikt, krijgt het bijbehorende VELOdiploma. Er is een methodiek ontwik-

keld waarbij een zestal verschillende
niveaus van A tot en met F zijn
benoemd. Ieder jeugdlid start met
het aanleren van de vaardigheden
behorend bij het laagste niveau A.
Daarbij gaat het om basistechnieken
zoals als het kunnen spelen van een
lob, maar ook om het op de goede
manier vasthouden van het racket bij
het spelen van een slag. Ook kennis over het speelveld behoort tot de
eisen van het A-diploma.
Uiteindelijk is het doel om door te
groeien naar het hoogste niveau F.
Op dit niveau beheerst een jeugdspeler niet alleen alle mogelijke
slagen, maar heeft hij of zij ook

kennis van de tactische aspecten van
het badmintonspel. Hierbij gaat het
bijvoorbeeld om de opstelling op de
baan (zowel in enkel- als dubbelspel), of mogelijke tactieken om het
spel te versnellen of juist te vertragen. Naast de diploma’s A tot en
met F is er een Basisdiploma
voor de allerjongsten van
de jeugd die nog niet toe
zijn aan het A-diploma.
Ook zij krijgen daarmee de kans om hun
badmintonkunsten te
vertonen. Het Basisdiploma is ook bedoeld
als stimulans voor
deze allerjongsten om
vooral door te gaan
met badmintonnen!
Uitgangspunt van het
VELO-jeugdplan is dat
ieder jeugdlid aan het eind
van een seizoen klaar is voor
het volgende niveau. In de praktijk betekent dit dat een jeugdlid na
een jaar of zes het F-diploma in zijn
of haar bezit heeft, en daarna - wat
de badmintonkennis en -vaardigheden betreft - de overstap naar de
senioren kan maken.
Wat is de planning per seizoen?
Het badmintonseizoen loopt ongeveer van 1 september tot en met
30 juni. Een seizoen is in een aantal
blokken gedeeld, waarbij de focus
per blok verschilt. In de periode
september tot en met januari ligt de
aandacht volledig bij het aanleren
van de vaardigheden en het opdoen
van de kennis behorend bij een bepaald niveau. Er wordt in dit tijdsblok

wekelijks getraind op de aandachtspunten per diploma.

Wat zijn de ervaringen van het
afgelopen seizoen?
Zoals gezegd is VELO in het afgelopen seizoen 2011/2012 gestart
met het VELO-diploma. Daarbij is
er voor gekozen om met het
trainingsjaarplan te starten
bij de jongste jeugd (op
de woensdagmiddag),
en het van daaruit
langzaam uit te breiden naar de andere
jeugdgroepen.
Trainers Thessa,
Eric en Elke zijn
op de woensdagmiddag enthousiast met de nieuwe
methodiek
aan
de slag
gegaan.
Mede dankzij
grote flip-overs
waarop wekelijks
de aandachtspunten vermeld
stonden, is er gericht toegewerkt
naar het eerste toetsmoment. De
eerste VELO-diplomadag was op 16
juni jongstleden.
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De periode daarna - februari tot en
met april - staat in het teken van de
jeugdcompetitie. De focus verschuift
dan naar wedstrijdsituaties en -tactieken. Het doel hiervan is uiteraard
om in de competitie zo goed mogelijk voor de dag te komen.
Tot slot wordt in juni - aan het einde
van een seizoen - toegewerkt naar
het toetsmoment, waar de jeugdleden uiteindelijk het diploma kunnen
behalen voor het niveau waarvoor ze
dat seizoen zijn opgeleid.

Natuurlijk was het voor de kinderen een uitdaging om een badmintondiploma te halen. Maar het was
toch vooral een hele leuke dag! Om
10:00 uur werden alle - stuk voor
stuk zenuwachtige - kinderen met misschien nog wel zenuwachtigere
- ouders, opa’s, oma’s en andere
belangstellenden ontvangen. Toen
alle kinderen aanwezig waren, werd
begonnen met het uitleggen van wat

hen te wachten stond tijdens het
examen. Daarbij werden door spelers
Rikkert Suijkerland en Dennis van
Daalen de Jel uit het eerste team van
VELO de exameneisen voorgespeeld.
Daarna waren de kinderen zelf aan
de beurt, maar niet nadat ze eerst
onder leiding van eerdergenoemde
Dennis een gezamenlijke warmingup hadden gedaan.

der of moeder rennen om te vragen
hoe ze het hadden gedaan. Arless,
Dave en Dennis gingen in conclaaf
over wie wel en niet was geslaagd
voor hun examen. Om ongeveer
12:00 uur waren deze trainers eruit:
IEDEREEN GESLAAGD!

De kinderen werden verdeeld in de
groepen Basisdiploma, Diploma A en
Diploma B. De oefeningen werden
samen met de woensdagtrainers uitgevoerd. De uitvoeringen werden beoordeeld door Arless Tjin Asjoe voor
het Basisdiploma, door Dave Macaré
voor het Diploma A en
door Dennis Tjin Asjoe
voor het Diploma B.
Na ongeveer een uur
werd het eindsignaal
gegeven. De kinderen
konden even op adem
komen en naar hun va-

beter!”

12

“Maar het kan altijd

De diploma’s werden uitgereikt door
Ed Schrurs, waarbij kundig assistentie werd verleend door Sten van
Nieuwkerk. Ed beëindigde hiermee
zijn carrière als voorzitter van de
Jeugdcommissie. Naast het felbegeerde diploma kregen de kinderen
ook nog een leuk cadeautje mee
naar huis. Iedereen ging blij en voldaan naar huis, inclusief alle mensen
die dit evenement hebben georganiseerd.

Wat brengt komend seizoen?
Na het succesvolle eerste seizoen
gaan we komend seizoen ook op
de donderdag aan de slag met het
VELO-diploma. De donderdagtrainers
Dave, Sten en Talat zijn inmiddels
geïnstrueerd en zullen de komende
maanden gericht werken aan de verbetering van de basisvaardigheden.
Op de volgende diplomadag kunnen
de VELO-jeugdleden van de woensdag en donderdag dan op voor het
VELO-diploma. In ieder geval voor
het Basisdiploma en de diploma’s A,
B en C, en als we een hele goede
lichting hebben misschien sommigen
ook wel voor diploma D.
Waar vind ik meer informatie?
Uitgebreide informatie over het
VELO-diploma is terug te vinden op
onze website www.velo-badminton.
nl onder het kopje Jeugd. Ook kunt u
met vragen terecht bij de Jeugdcommissie (via jc@velo-badminton.nl) of
bij één van de jeugdtrainers.

• Nieuwbouw
• Renovatie
• Onderhoud
• Advies en ontwerp

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

Telefoon 0174 - 290792 • Fax 0174 - 290513

jeroen@3djay.nl
www.3djay.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/

Voor al uw digitale presentaties:
• website ontwerp en bouw
• 3d animatie en visualisatie
• video producties

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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Welkom bij de jeugdpagina’s van de
MatchPoint! Samen met jullie gaan
we deze pagina’s elke keer weer
vullen. Zo hebben Durian, Saskia en
Terry dit keer meegewerkt aan het
stukje over kamp.

In deze editie slaat Annabel van Steen de smashes van MatchPoint terug.

Het seizoen is net begonnen en de
JC heeft natuurlijk weer de nodige
plannen voor dit seizoen. De vriendjes- en vriendinnetjes dag is alweer
achter de rug, maar
nieuwe activiteiten staan
voor de deur. Zo gaan we
natuurlijk weer Sinterklaas vieren, organiseren we een ouder-kind
toernooi, gaan we naar
verschillende toernooien
en nemen we deel aan
de jeugdcompetitie. Samen met de
kampcommissie wordt er weer een
leuke activiteit en natuurlijk het
jeugdkamp georganiseerd. Kortom,
er gebeurt teveel om op te noemen!
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Trouwens... Moet je een maatschappelijke stage lopen? Dat kan bij
VELO! Laat het ons weten en we
zoeken samen een leuke stageopdracht! Helpen bij de training of een
toernooitje organiseren... Er is van
alles mogelijk.
Veel plezier gewenst dit seizoen bij
VELO en tot in de VELO-hal!
Thessa, Wolter, Marianne, Sandra en
Rikkert

Hoe oud ben je?
13 jaar
Heb je broer/zussen?
Eén zusje Liselotte
Heb je huisdieren?
Nee
Wat zijn je hobby’s?
Tekenen, muziek luisteren en badmintonnen natuurlijk!
Hoe lang badminton je al?
Dit wordt mijn derde jaar.
Wat vind je het vervelendste van
een training? En waarom?
De warming-up! Het duurt zo ontzettend lang, en is erg vermoeiend.

Jeugdkalender
Oktober
6 okt		
17 & 18 okt
20 & 21 okt
20 & 21 okt
27 okt		
November
3 nov		
3 nov		
25 nov		

19.00 / 21.30 uur
-			
Gehele dagen		
Gehele dagen		
19.00 uur		

16.00 / 21.00 uur
19.00 / 21.30 uur
19.00 / 21.30 uur

Van Zundert VELO – BC Amersfoort
Geen training vanwege herfstvakantie
Toernooi RJC BC Mix
Toernooi Junior Master BC Amersfoort
Van Zundert VELO – BV Almere

Jeugdactiviteit (meer info volgt)
Van Zundert VELO – BC Duinwijck
Van Zundert VELO – BC DKC

Wat vind je het leukste van een
training? En waarom?
De wedstrijdjes, ik vind het namelijk
erg leuk om tegen andere te spelen
(vooral met het dubbelen).
Wie is je lievelingstrainer?
Ik denk Tallat
Wat vind je van VELO?
Ik vind het een leuke vereniging.
Waar kan je ’s nachts voor wakker gemaakt worden?
CHOCOLADE!
Ben je verliefd? Zo ja, op wie?
Nee…
Wat ligt er onder je bed?
Tijdschriften
Wat is je lievelingseten?
Pizza en Chinees
En wat vind je echt niet lekker?
Spruitjes :P
Wat wil je later worden?
Ik weet het nog niet, maar ik wil
later graag iets creatiefs gaan doen.
Slechtste moment/grootste blunder?
Eh.. in groep 7 waren we rare bijnamen aan het bedenken voor onze
leraar, en toen stond hij achter me…
Wat doe jij over 10 jaar?
Misschien woon ik dan wel op mezelf
en kan ik eindelijk een hond nemen.
Wat is je beste en slechtste eigenschap?
Mijn beste eigenschap… anderen
zeggen dat ik goed met mensen om
kan gaan, en mijn slechtste is dat ik
soms heel snel geïrriteerd raak.
Wat is je favoriete vakantieland?
China, omdat ik er geboren ben.
Wie zou jij op straat tegen willen
komen?
Ehm.. ik zou het wel stoer vinden als
ik Avril Lavigne tegen zou komen.
Wie zou je nog weleens willen
ontmoeten en waarom?
Mijn biologische ouders, omdat ik wil
weten wie ze zijn (ik ben namelijk
geadopteerd).
Wie mag er in de volgende
MatchPoint verdedigen?
Juliette Helleman.

Durian Berendsen (11 jaar)

De kampleiding kwam in de slaapzaal en zei: “Wakker worden, aankleden en we gaan ontbijten.” Je
hoefde je brood niet zelf te smeren.
Dat was lekker! Na het ontbijt was
het corvee. Dit vond ik iets minder
leuk, want het duurde best lang. Het
allerleukste gedeelte van het kamp
waren de VRIJE uren: tijd voor je
zelf. We konden dan lekker in het
bos spelen, leuke dingen doen of
gewoon op je bed gaan liggen en wat
snoepen.
Leuk waren ook de spelletjes in het
grote bos, zoals levend stratego of
memory en spooktocht. Het was best
eng, want je wist wel dat er iets gebeurde, maar niet precies wat. Dagje
Breda en Efteling waren superleuk.
Ik verheug mij weer op het volgende
jaar.

Saskia Haverkamp (15 jaar)

Wat was het gezellig en leuk! Op de
zonnigste momentjes een watergevecht, sportdag en zelfs naar de Efteling. En wat er natuurlijk bij hoort
voor alle groentjes: de doping. Op
onze blote voeten met blinddoek om,
door de modder, kruipend over een
zeil, terwijl we nat gegooid werden.
Toen iedereen zeiknat was, mochten
de blinddoeken af. Natuurlijk hadden we kunnen verwachten dat er
dan nog iets zou komen. En ja hoor.
Alle kindjes gooiden een beker meel
op ons. Water en meel gaat lekker
kleven. En dan probeer je natuurlijk
de leiding te pakken te krijgen! Wat
kunnen Rikkert, Dennis en Pim hard
rennen! Samen met Els en Marit
hebben we ze tot de andere kant
van de weg gejaagd. Ik denk dat de
automobilisten het ook een aparte
vertoning vonden. Haha...

Prijsvraag

Grappentapper

Speciaal voor de jeugd! In elke
MatchPoint een prijsvraag. En dus is
er een mooie prijs te winnen! Lees
snel de vraag en stuur je goede antwoord vóór 1 november naar jc@
velo-badminton.nl. Wie weet ga jij
er vandoor met die mooie prijs!

Waarom legt een kip eieren?

Terry Janssen
(11 jaar)
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Dit jaar ben ik voor het
eerst naar VELO-kamp
geweest. Het leukst vond
ik dat we gingen zwemmen. Je had een leuke
glijbaan en een bubbelbad waar we met z’n allen in gingen.
We gingen ook nog met de fiets naar
de Efteling. Maar op de terugweg
ging het heel erg hard plenzen en
ben ik ook nog gevallen.
De laatste nacht zijn we met een
aantal kinderen de hele nacht
doorgegaan. Toen het ochtend was
gingen wij de kampleiding wakker
maken met pannen en pannendeksels.
Toen was het alweer voorbij.

Pietje vraagt aan de meester: ‘Mees, als iemand iets niet heeft gedaan, krijgt hij dan straf?’ ‘Nee natuurlijk niet Pietje’, zegt de meester. ‘O gelukkig,’ zegt Pietje, ‘ik heb mijn huiswerk niet gedaan!’
Wat kun je serveren, maar nooit eten?

Vraag: In het artikel over de
VELO-diplomadag heb je kunnen
lezen dat twee spelers van VELO
1 uit de eigen jeugd komen.
Welke twee spelers zijn dat?

Een shuttle

De jeugd verdedigt!

Als hij ze gooit gaan ze kapot.

Van de Jeugdcommissie

Weet jij een leuke grap, grol of mop? Stuur hem dan naar matchpoint@
velo-badminton.nl en wie weet sta jij binnenkort als grappentapper in de
Matchpoint!
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STICHTING
CERTIFICERING
VBO MAKELAARS

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











Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid Jeugd Commissie
Lid Technische commissie
Vrijwilligerscoördinator
Redactie Matchpoint
Redactie VELO-nieuws
Redactie website
Ledenadministratie

Tel. 06 - 55153568
Fax 0174 - 29 86 87

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

Gerard van Zundert
Eugénie Lipman
Leo v/d Nouweland
Thessa Goes
Franklin Telwin
Henk Weijs
Joyce Steentjes
Dick van Bruchem
Jeroen Zwaan
Koos Batist

06 55153568
gerard@van-zundert.nl
0174 292757
secretaris@velo-badminton.nl
06 22052919
penningmeester@velo-badminton.nl
06 25463176 	
jc@velo-badminton.nl
06 11366356
tc@velo-badminton.nl
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

 Regiocompetitie
 Bondscompetitie
 Jeugdcompetitie

Aico van Gent
Elize van ‘t Riet
Wolter Jager

06 41428383
06 24414260
070- 3359533










Ciraar Slaats
070 3202106
Erwin Latuheru
06 28887642
erwin@velo-badminton.nl
Dennis Tjin-Asjoe
06 20563320
Franklin Telwin, Joriene Vijverberg, Dave Macare
Thessa Goes, Eric Makadoero, Elke Nijsse, 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
Assistent-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

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

 Rackets

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

