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Tijd voor actie

NyumbaNi Na ... Rick VeRsTeegh

Wie trouwt 
mijn zoon?

en verder: kees, de jeugdpen, rebus en nog veel meer ...

matchPoint: een 
kijkje in de keuken
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Uiteraard opent de redactie met het 
iedereen toewensen van een geluk-
kig, gezond en sportief nieuwjaar! 
Goede voornemens? Zeker! Het af-
gelopen jaar was dan wel voor VELO 
1 niet zo succesvol als het vorige, 
maar met de ‘nieuw’ aangetrokken 
leden gaan we dit jaar erg goed. Zo 
goed zelfs, dat we ons voornemen 
gewoon weer een gooi te doen naar 
de titel. Want die hoort toch gewoon 
in Wateringen en niet in Haarlem?

Wat je altijd al hebt willen weten, 
krijg je met deze Matchpoint. Een 
kijkje in de keuken van het maken 

van de Matchpoint. Op 
ludieke wijze. Dat dan 
weer wel.

Rick Versteegh speelde 
jaren geleden jaren voor 
VELO. Het bloed kroop 
waar het niet gaan kon, 
en hij ging zijn droom 

achterna. Benieuwd wat deze droom 
was? Lees ons interview met hem.

Ook lezenswaardig. MatchPoint’s 
eigen variant van modern relatiebe-
heer. Een aantal wanhopige moeders 
krijgt de gelegenheid om hun bijzon-
dere zonen aan de vrouw te brengen. 

Tevens aandacht voor het goede doel 
waarvoor Robin Albersen zich inzet. 

Nieuw in deze Matchpoint. De rubriek 
TWEETS, waarin we de opvallendste 
en leukste tweets van onze (ex-)
leden vermelden zoals ze tot ons ko-
men via MatchPoint’s eigen Twitter-
account @velomatchpoint. 

Verder weer de nodige wist-je-dat-
jes, een nieuwe column van Kees en 
- speciaal voor onze juniore lezers - 
de Jeugdpen en een prijsrebus.

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

7 januari 2012  19:00 Roosterse -  Van Zundert VELO
14 januari 2012 19:00 Van Zundert VELO - Amersfoort
18 januari 2012 Vriendjes- en vriendinnetjesdag
23 t/m 29 januari In deze week de playoffs voor een finale plek
25 februari  Finale Play-Offs
1 februari  Onderling toernooitje
4 – 5 februari  Westlands Seniorentoernooi (VELO-hal, Wateringen)
3 – 5 februari  Nederlands Kampioenschappen (Almere)
12 – 13 februari Regionale Jeugd kampioenschappen
12- 15 april  Yonex Dutch International

ageNdaVooRWooRd

Op 3 oktober 2011 is Ria Zwinkels, 
lid van de dinsdagmorgen groep 
overleden aan de gevolgen van 
een hersentumor. Ria was 21 jaar 
lid van VELO-badminton en begon 
te spelen op 51 jarige leeftijd.

Wij van de dinsdagmorgen zullen 
haar missen, ze was een goed-
lachs en sportief lid met wie je een 
leuke partij kon spelen.

Leden van de dinsdagmorgen 
badminton

oVeRlijdeN Ria ZWiNkels

Zoals sommige wellicht al weten heeft de matchpoint sinds kort een eigen 
twitter account: @velomatchpoint. Vanaf deze editie zullen wij elke keer een 
aantal opvallende en leuke tweets vermelden van onze (ex) leden.

Talaaaaat: “Haar in stroomstootmodel, joggingbroek en trui van @
russel_muns #volmaaktgelukkig”
Waar Talat al niet blij mee kan zijn.

Ralbersen: “Volume van mijn autoradio mag nooit op oneven #tik”
Robin geeft het zelf al aan, misschien een beetje last van een tik?

MyHalkema: “Aah wat lief!! Wil ik mn sportschoenen aandoen, blijkt 
dat sint er stiekem wat chocolademuntjes in heeft gestopt!! #lekker”
Ook Myke is door de sint beloond voor haar goede gedrag.

Talaaaaat: “Mensen verwachten fanfare ofzo als ze thuiskomen, ehm 
voorlopig woon je nog gewoon thuis hoor”
Proeven we hier enige vorm van frustatie?

Siegio:”Zin om je keuken te soppen..? Maak dan eerst poffertjesmix, 
kan je meteen door ..  #zoveelzinin”
Een nieuwe huishoudelijke tip van Sigrid.

Velo TWeeTs



3

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

Wist je dat de interviews voor de Matchpoint niet alleen in deze regio gehou-
den worden ... dat deze tegenwoordig zelfs in Brabant plaatsvinden ... dat 
dit ontzettend gezellig kan zijn ... maar dat daarbij ook weleens wat misgaat 
... zoals dat de daar gemaakte foto ìs in plaats van gekopieerd gewist wor-
den ... dat dit op zijn zachtst gezegd erg onprettig is ... dat dit binnen de 
Matchpoint-redactie tot rancune leidde ... dat ene Kees van L. uit DH. nei-
gingen kreeg om Marte S. uit W. iets aan te doen ... dat Jeroen de weggeko-
pieerde foto’s gelukkig weer tevoorschijn heeft getoverd ... dat Muscle Runs 
meer kan dan alleen goed badmintonnen ... dat hij tevens een voortvarend 
schrijver blijkt te zijn ... dat hij wel eens een waardevolle aanvulling voor de 
Matchpoint-redactie zou kunnen zijn ... dat de Russen een nieuw motto heb-
ben ... dat motto ‘Speel badminton en je granaat komt verder’ is ... dat het 
schijnt dat je met badmintonnen dezelfde spieren gebruikt als bij het gooien 
van een granaat ... dat Kings, Jay en Kees naar Suriname zijn geweest ... 
dat daar is gebleken dat Karel niet alleen een goede trainer, maar ook een 
uitstekende gastheer en reisgids is ... dat bosnegerinnen zich bijzonder tot 
Kings aangetrokken voelen ... dat Jay en Kees dat niet begrijpen 
... dat het tegenwoordig op de vrijdagavond erg druk is ... dat 
er soms gewoon te weinig banen zijn om te spelen ... dat hier-
door zelfs mensen naar huis gaan ... dat Muscle Runs iets heeft 
met roze ... dat hij daardoor ook iets heeft met DVDDJ ... dat ze 
laatst hand in hand de teambespreking verlieten ... dat de rest 
van het team zich daarover zorgen maakt ... dat nu zowel Muscle 
als DVDDJ met roze badstof om hun racket spelen ... dat Ciraar 
daaraan maar niet kan wennen ... dat dit komt door Ciraar’s 
roseritus ... dat roseritus geen erkende beroepsziekte is ... dat vier dagen 
per week in een sporthal vertoeven dat ook niet is ... dat het dat eigenlijk 
wel moest zijn ... dat bij de fancy-fair-loterij de badminton goed in de prijzen 
is gevallen ... dat de 1e, 2e en 4e prijs voor de badminton waren ... mazzel 
dus voor Arno van der Meer ... voor Lara Stoorvogel (jeugd) .... en voor Toos 
Dumay (donderdagmorgen) ... dat de woensdagrecreanten tenminste twee 
aanstaande bruidegommen in hun midden hebben... als eerste in september 
Marco Schoenmakers ... en als tweede in november motormuis Jan Brekel-
mans ... dat de laatste nog maar net hersteld is van een zware operatie ... 
dat de recreanten nu ook een team hebben dat het hele seizoen doorspeelt 
... dat zij dus inmiddels ook aardig fanatiek bezig zijn ... dat VELO 14 het 
voortaan zonder TomTom doet ... dat dit komt doordat TomTom ze na een 
uitwedstrijd in Bergambacht (!?) langs slinkse weggetjes zomaar de Holland-
se IJssel in stuurde ... dat daar de pont ‘s nachts er gewoon niet is .... dat 
na afloop van een avondje badminton men ineens minder sociaal bezig is ... 
dat de oorzaak hiervan Word-
feud bleek ... oftewel een potje 
scrabble via de mobile phone 
.... dat Wordfeud geinig, maar 
ook wel erg verslavend is ... dat 
na twee weken de iPhones toch 
maar weer uit moesten ... dat in 
het nieuwe complex we nu eigen 
kleedkamers hebben ... dat die 
in het zijpad aan de lange zijde 
van de nieuwe oude hal liggen 
... dat ze een beetje hol klinken, 
maar verder prima zijn ... dat 
dit een goede reden is om ze nu 
ook te gaan gebruiken ... dat 
Gerben op 9 november vader is 
geworden van een mooie doch-
ter Fenna?

WisT je daTjes

0174 225 195

www.vmvnetwerknotarissen.nl

www.evsadvocaten.nl
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maTchPoiNT: eeN kijkje iN de keukeN

Het is zover. Velen van u zullen zeg-
gen: eindelijk. Na eindeloos sme-
ken in de vorm van jasje trekken, 
schouder tikken, e-mailen, pingen en 
whatsappen door de trouwe lezers 
van ons professionele clubblad en 
na weken, nee, maanden wikken en 
wegen door de redactieleden, is de 
beslissing genomen. Het veto van 
voorzitter Steentjes gaf de doorslag. 
Maar alleen omdat u het wilt en wij u 
het allerbeste gunnen. 

Op deze manier 

worden steeds opnieuw 

hoogtepunten bereikt.

In het nu volgende artikel dat u on-
der ogen krijgt, zullen wij u meene-
men in de keuken van de MatchPoint 
en een tipje van de sluier oplichten 
door enkele van de cruciale ingre-
diënten van ons recept te onthul-
len. Uiteraard willen wij daarbij 
wel enkele kanttekeningen maken. 
Allereerst moet duidelijk zijn dat niet 
alle details bekend worden gemaakt; 
duplicatie van onze methoden met 
als doel hetzelfde te bereiken is dan 
ook niet mogelijk. Vervolgens willen 

Uw tuin het hele jaar
in bloei, ook nu!

Tuinarchitectuur
Aanleg
Onderhoud

Voor advies & mooiste tuin-ideeën:
0174 - 298208

www.diemelgroenvoorzieningen.nl

wij u erop wijzen dat de onthullingen 
die hier uit de doeken worden ge-
daan strikt en uiterst geheim zijn. U 
zult zich er daarom bewust van moe-
ten zijn, dat dit artikel met gepaste 
discretie gelezen dient te worden. 
Ten slotte is het van belang, dat u 
deze editie van de MatchPoint niet 
bij u draagt op openbare locaties en 
tijdens familiaire aangelegenheden. 
Het risico van het per abuis achterla-
ten van uw aktetas (met daarin deze 
uitvoerige omschrijvingen van een 
proces, dat normaliter plaatsvindt in 
afgesloten ruimten) in een willekeu-
rige treincoupe tussen Maastricht en 
Den Helder, of tijdens een bezoek 
aan een al dan niet louche koffie-
etablissement, waardoor interne 
informatie in handen van willekeu-
rige personen kan vallen, is zodanig 
groot, dat wij ons en vooral u daar-
voor willen behoeden. De maatrege-
len die wij zullen nemen, indien zich 
een dergelijke situatie voordoet, zijn 
namelijk niet op zachtaardige wijze 
uit te drukken. Hierover zullen wij 
dan ook niet verder uitwijden. Wees 
echter gewaarschuwd en lees het 
volgende alsof u een simpel recept 
uit de Allerhande in u opneemt.

Op donkere avonden, wanneer de 
maan zijn hoogste punt bereikt en in 

zijn geheel ivoor wit kleurt, komen 
de vijf leden van de MatchPointre-
dactie bijeen. Wanneer de wolven 
huilen en de vuurvliegjes onze 
duistere aanwezigheid niet schuwen, 
stelt een van de leden zijn landgoed 
beschikbaar. Slechts op donkere 
avonden als deze is er de mogelijk-

Door Daniëlle

Onthul l ing van een ongeëvenaard recept
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Voorstraat 49
2685 EJ  Poeldijk
0174-243585
 
info@beautymi.nl
www.beautymi.nl

heid om de nieuwste editie tot een 
waardige uitgave te brengen. Deze 
avonden zijn echter zeer zeldzaam. 
Dit is dan ook de reden dat de 
MatchPoint eens in de zoveel tijd via 
uw brievenbus de deurmat bereikt. 
Aan dit immer magische moment 
dragen vele zaken bij, waarvan wij u 
er een aantal willen voorleggen. 

Landgoederen van MatchPointredac-
tieleden zijn niet zomaar landgoede-
ren. Het zijn plekken waar ontmoe-
tingen plaatsvinden, kennis wordt 
vergaard, interieurs worden bestu-
deerd en hobby’s worden verhelderd. 
De gastheer of –vrouw is altijd het 
middelpunt en zorgt voor entertai-
nende momenten. Deze momenten 
hebben voornamelijk hun oorsprong 
in de door ons allen genuttigde 
maaltijden aldaar. Tijdens de avon-
den waarop wij samenkomen, is 
de keuken dan ook een belangrijke 
plaats. Elk redactielid heeft zijn eigen 
bereidingswijze voor een inspiratievol 
en voedend maal, waardoor wij nieu-
we energie en eleverende krachten 
krijgen. Dit maal is bereid met grote 
precisie en kunde, door elk lid op zijn 
eigen wijze. Zo leggen wij immense 
afstanden door de gehele culinaire 
wereld af. Indische ingrediënten 
werken uitstekend voor het maken 
van idyllische afbeeldingen, waarop 
de nog warme zoete kruidencake 
met verrassende chocoladevleugen 
glimlachende gezichten tevoorschijn 
brengt. Een Italiaans ovengerecht 
zorgt voor hevige discussies gedu-
rende de avond die volgt, die door 
de werking van persoonlijk bereide 
overheerlijke chocolademousse met 
perfectie worden afgerond. 

Terwijl wij deze maaltijden nuttigen, 
spreken wij nooit over wat er die 
avond nog komen gaat. Er wordt en-
kel gesproken over de buitenwereld 
en de wijze waarop wij ons hierin 
bewegen. Wij vertellen elkaar over 
uitgevoerd werk, gedane studies en 
afgelegde reizen. Hierdoor sparen 
wij voldoende inspiratie uit voor het 
moment supreme. Nadat de ser-
viezen ordentelijk zijn opgeborgen, 
onze magen zijn gevuld met heerlijk-
heden en warme energie door onze 
lichamen stroomt, zondert de gast-
heer of –vrouw zich af. Deze moet 

zich concentreren op een van de 
meest cruciale ingrediënten voor een 
MatchPointavond en begint met het 
bereiden hiervan. Water wordt tot 
het kookpunt gebracht, waarna buil-
tjes gevuld met kruiden een aromati-
sche gloed in het water verspreiden. 
Bekers met deze nostalgische en me-
lancholische substantie worden over 
tafel doorgegeven, totdat een ieder 
is voorzien van deze energiebron. 
Onder het geluid van klassieke mu-
ziekstukken die galmend de kamer 
vullen, pakt elk lid vervolgens zijn 
zorgvuldig afgesloten knapzak erbij. 
Items die zij gedurende verscheidene 
avonturen hebben verzameld blijven 
onaangeroerd, maar perkamentrollen 
met cryptische aantekeningen wor-
den boven tafel gehaald. Onder het 
luide gehuil van de wolven, vangt de 
sessie aan. De vuurvliegen verschaf-
fen ons het nodige licht.

“Perfectie komt met 

plezier” is onze lijf-

spreuk.

Het bespreken van de oude uitgave 
is een van de meest bijdragende 
handelingen. Hier wordt helder wat 
wel en wat niet. Een ieder uit zijn 
emoties en waar nodig worden er 
troostende woorden uitgesproken. 
Tevens wordt de nieuwe versie 
besproken, terwijl op ieder moment 
wederom oude runderen uit de slot-
gracht gehesen kunnen worden. Niet 
altijd vormen wij als redactieleden 
een linie tijdens een sessie. Hiervoor 
schromen wij ons niet; dit zorgt voor 
verbetering. Verschillende meningen 
vliegen heen en weer en vormen 
tezamen een vernieuwing van het 
oude. Op deze manier worden steeds 
opnieuw hoogtepunten bereikt. Van 
dieptepunten is nimmer sprake. De 
nieuwe editie is hierdoor altijd en im-
mer de betere versie van de vorige. 
In belangrijke situaties vragen wij 
advies bij de lay-oudste, die ons dan 
weer voorziet van zijn kennis.

Na het brainstormen over alle aan-
bod te komen onderwerpen, ko-
men altijd nog meer onderwerpen 

aan bod. Het samenkomen van de 
redactieleden van de MatchPoint zal 
dan ook nooit ten einde komen, ware 
het niet dat de vuurvliegen, na een 
aantal uren licht te hebben gegeven, 
hun slaapplekken weer opzoeken. De 
wolven stoppen met huilen, de maan 
verschuilt zich achter sluierende wol-
ken en aan de magische avond komt 
een eind. Aan de magie van de re-
dactieleden daarentegen, komt nooit 
een eind; wij houden ons vanaf dat 
moment bezig met het uitvoeren van 
de op die avond besproken activitei-
ten. Activiteiten die weer een nieuwe 
MatchPoint tot gevolg hebben.

Na enkele interessante onthullingen 
van het recept van de 
MatchPoint aan u gedaan 
te hebben, kunnen wij 
nog slechts een ingre-
diënt openbaar maken. 
“Perfectie komt met ple-
zier” is onze lijfspreuk. 
Hierdoor bereiden wij 
telkens weer een ener-
verend en vermakelijk boekwerk. 
Wij hopen dat u dat ook zo ervaart 
en wij danken u voor uw stilzwijgen 
over het gelezene.
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ontwerpen
autobelettering
reklameborden

spandoeken
gevel- en lichtreklame

oude technieken
marmeren beelden & schilderijen

VELO 1. Toch wel het 
vlaggenschip van VELO-

badminton. Na afloop van vorig sei-
zoen belangrijke speelsters verloren: 
Ginny aan DKC (dat kan) en Maartje 
aan Amersfoort (dat kan eigenlijk 
niet). Wel vier jonge talenten Myke, 
Soraya, Jim en Russell voor terugge-
kregen, maar toch aan kracht inge-
boet. Dachten we. Als we de playoffs 
halen, zijn we goed bezig. Dachten 
we. Maar wat een verrassing. VELO 
1 presteert boven verwachting. Ja, 
Rikkert, Dennis en Lisa doen wat 
van ervaren rotten verwacht mag 
worden. Maar het aandeel van de 
jonkies daarin is groot. Tegenstan-
ders zijn niet gewend aan de rare en 
crossballen van Myke, het vernuft 
en de verbetenheid van Soraya, de 
muur aan het net die Jim heet, en 
de kokosnotendrops van Russell. En 
vergeet de bijdrage Wendy, Sergio 

gaaaaaaaaaaaaaaaaN!
en Mireille niet. Wie is de herbst-
meister? VELO 1!

De prijzen worden niet 

verdeeld in december, 

maar in februari.

Maar... Het herfstkampioenschap telt 
niet. De prijzen worden niet verdeeld 
in december, maar in februari. De 
kans dat we de playoffs halen, is 
groot. Heel groot. Maar VELO 1 wil 
meer. Jullie willen meer! We willen 
naar de finale. Dus... Blokkeer het 
weekend van 28 en 29 januari, want 
dan zijn de playoffs! Houd zaterdag 
25 februari vrij voor de finale van 
de playoffs! VELO 1 wil erbij zijn als 
de prijzen worden verdeeld. Jullie 

moeten daar dus ook bij zijn. Te-
genstanders vrezen niet alleen VELO 
1, maar ook - en des te meer - hun 
supporters, inclusief spandoeken, 
trommels, toeters en sirenes. Zon-
der jullie is VELO 1 geen VELO 1! 
Dus steun ons in grote getale op 
weg naar de finale, en - als het even 
kan - bij het winnen ervan. Wij gaan 
ervoor. Jullie ook?

Fotografie: Gricha Camonier

Fotografie: René Lagerwaard



Hallo Velo-badmintondames,

Mijn zoon is begin 40, maar nog steeds vrij-
gezel. Hij heeft altijd veel dingen voor Velo 
georganiseerd, zoals de badmintonkam-
pen, manager zijn van team  1 en nog veel 
meer. Wie kan ervoor zorgen dat hij  z’n 
energie niet alleen op Velo, maar ook op de 
liefde richt?

Lieve dames,

Voor mijn zoon zoek ik een echte lieve 
vrouw, die niet alleen sportief is, maar ook 
van verre reizen houdt. Aico maakt graag 
reizen naar India en daar heeft hij zelfs een 
steentje bijgedragen aan het opbouwen 
van een kindertehuis. Welke dame met het 
hart op de juiste plek, wil zijn toekomstige 
vrouw worden?

Beste Nederlandse dames,

Mijn zoon is na enkele korte relaties weer 
vrijgezel. Sinds jaar en dag presteert hij op 
de badmintonbanen, maar een leuke dame 
scoren wil nog niet zo lukken. Ben jij de 
vrouw die naast Rikkert bij ons kerstdiner 
aanschuift?

Dames,

Mijn exotische zoon heeft de afgelopen 
maanden hard getraind om er goed uit te 
zien voor jullie. Hij heeft een goeie baan en 
zet zich daarnaast in voor de Velo-senioren-
selectie. Hij heeft al 2 leuke zoons, maar 
een leuke vrouw zou z’n leven nog com-
pleter maken. Oja, hij kan ook heel goed 
koken. Dames, meld je aan!

Beste Westlandse dames,

Mijn zoon is DJ en reist voor zijn werk de 
hele wereld over. Via zijn werk ontmoet hij 
duizenden groupies, maar ik zoek voor mijn 
zoon een leuke vrouw, die echt voor hem 
gaat! Ben jij de vrouw die zijn muzikale 
hart verovert?
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De jeugdpen is doorge-
geven door Silvin aan 
Lotte Eigermans. Zij is 
geboren op de 11e van 
de 11e  in 1996 en dat 
maakt hij dus sinds kort 
15 jaar oud. 

Wie zijn je ouders? 
Ruud en Arienne

Heb je broers/zussen? 
Ja 1 broer Roel. 

Op welke school en in welke klas 
zit je? 
Floracollege en ik zit in de 3e klas.

Wat zijn je hobby’s? 
Tekenen & Toneel 

Hoe lang badminton je al? 
6/7 jaar 

Waarom ben je er op gegaan? 
Omdat mijn moeder ook op badmin-
ton zit. 

Wat vind je het leukste van een 
training? 
De partijtjes

Wie is je lievelingstrainer? 
Dave 

Wat vind je van VELO? 
Een gezellige club. 

Denk je dat team 1 weer land-
skampioen gaat worden dit jaar? 
Jaa! 

jeugdPeN meT loTTe eigeRmaNs

Januari
4 januari Suzanne Schuurman
11 januari Paul Janssen
24 januari Russell Muns
24 januari Talat van Nispen
26 januari Marit Willemsen
27 januari Els Romen

VeRjaaRdageN jeugd
Februari
4 februari Jessica Balm
5 februari Anouk Provily
6 februari Brian Wieringa
13 februari Jim Molenkamp
27 februari Vera Koekoek
28 februari Mees Janssen

Waar kan je ’s nachts voor wak-
ker gemaakt worden? 
Chocolade ijs! 

Wat ligt er onder je bed? 
Een bureau 

Wat is je lievelingseten? 
Pizza 

Wat wil je later worden? 
Iets wat creatief is. 

Waar kan je slecht tegen? 
Mensen die een vooroordeel hebben 
over iemand. 

Heb je een stopwoordje? 
Awesome 

Wat is je slechtste eigenschap?
En mijn slechtste eigenschap is dat 
ik te veel en te snel praat. 

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

Je favoriete muziek? 
Eigenlijk van alles.

Je lievelingsnummer van dit mo-
ment? 
The Young Ones van Di-rect. 

Wat is jouw droom voor later? 
Een leuk gezin hebben.

Wie zou je nog weleens willen 
ontmoeten en waarom? 
Beyonce. ze is gewoon geweldig :-) 

Leukste persoon die je dit jaar 
hebt leren kennen? 
Roy 

Heb je een bijbaantje? Zo ja, wat 
doe je dan? 
Haha, ik werk bij de bakker. 

Aan wie geef je de jeugdpen 
door? 
Melanie van kop



PRijsRebus
Daar is ie weer: de rebus. Onder de goed ingezonden antwoorden verloten we weer een leuke badmintonprijs!

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.
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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

VRieNdjes- & 
VRieNdiNNeTjesdag

Op woensdagmiddag 18 januari 2012 
wordt er weer een vriendjes- en 
vriendinnetjesdag georganiseerd. Op 
deze middag mag elk jeugdlid één of 
meerdere vriendjes, vriendinnetjes, 
broertjes of zusjes meenemen naar 
VELO! Deze dag zal bol staan van de 
leuke activiteiten met als spektakel-
stuk een demonstratiewedstrijd van 
spelers uit VELO 1! 

Meer informatie volgt binnenkort 
maar zet deze datum alvast in je 
agenda!
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NyumbaNi Na ... Rick VeRsTeegh
Rick Versteegh speelde 
jaren in het tweede 
team van Velo. Maar 
ook jaren heeft niemand 
hem daarna nog gezien. 
Niet vreemd, want Rick 
maakte een wereld-
reis. Zijn reizigersbloed 

maakte dat hij geen voldoening meer 
haalde uit vakanties met een geplan-
de begin- en einddatum. Vandaar 
een reis de wereld rond zonder een 
van te voren bekend einde. Uit be-
trouwbare bron vernam Matchpoint 
dat Rick momenteel - na langdurig in 
Zambia te hebben gewoond - tijde-
lijk in Nederland verblijft. Dat bood 
een goede gelegenheid om eens te 
kijken hoe het tegenwoordig met 
Rick gaat. Matchpoint zocht hem op 
in zijn tijdelijke verblijf in Bungalow-
park Wildhorst te Heeswijk-Dinther 
in Brabant, en bevroeg hem op zijn 
wereldreis, zijn badmintonverleden 
en nog wat zaken.

Wat is tegenwoordig je burger-
lijke staat?
Ik woon samen met Marieke van 
Empel. Zij komt uit Brabant en is de 
mooiste vrouw ter wereld. Nee, we 
zijn niet getrouwd. Ik heb liever een 
vrouw die vrijwillig bij me blijft, dan 
vanwege een huwelijkscontract. We 
hebben twee kinderen: dochter Kiora 
Malaika van 6 jaar en pasgeboren 
zoon Etosha Moremi van 7 weken. 
Kiora komt van ‘kia ora’, wat ‘wel-
kom’ betekent in het Maorisch. Ma-
laika is Swahili voor ‘engel’. Etosha is 
de naam van een wildpark in Nami-

bie. Die naam hebben we gekozen, 
omdat we graag een link met Afrika 
wilden. Moremi is het gebied in Bots-
wana waar de vonk tussen Marieke 
en mij oversloeg.

Waarom wilde je een wereldreis 
maken?
Ik reisde altijd heel erg graag. Maar 
wat ik vervelend vond, was dat je al-
tijd weer op een bepaalde tijd terug 
moest. Ik wilde reizen zonder enige 
verplichting. Marieke wilde wel mee. 
Die reisde al voor dat ik haar leerde 
kennen. We hebben toen gezegd: 
“We gaan.” Een heleboel mensen 
zeggen: “Dat vind ik knap, want dat 
lijkt me moeilijk.” Maar als je een-
maal die beslissing hebt genomen, 
is het makkelijk. Dan maakt het niet 

meer uit. Andere mensen zeiden: “Je 
bent gek dat je je carrière weggooit.” 
Maar dat is ook allemaal maar mate-
rie. Wat moet ik met een carrière? Ik 
wilde dingen doen waar ik gelukkig 
van werd. 

“Wat moet ik met een 

carrière?”

Dus in 2002 zijn we gaan reizen, en 
hebben we de hele rataplan ver-
kocht. Spullen opgeslagen in 200 
dozen op drie verschillende adressen 
en toedeledokie gezegd. Alleen fami-
lie en vrienden liet ik achter. Dat was 
ook meteen het moeilijkste.

Door Marte Suijkerland & Erwin Latuheru

Thuis bij ... Rick Versteegh
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Omdat reizen voor mij zo belangrijk 
is, laat ik ook altijd in mijn arbeids-
contracten opnemen dat ik voor 
het reizen langere tijden mag weg-
blijven. Anders krijg je gemekker 
naderhand. Ik ben een keer bijna 
ontslagen toen ik wat langer weg-
bleef in Venezuela. Daar had ik een 
leuk meisje ontmoet, en bleef ik ze-
ven weken weg in plaats van vijf. Dat 
vonden ze niet leuk. Sindsdien staat 
het in mijn arbeidscontracten.

Waar ben je allemaal geweest?
Tanzania, Kenia, Uganda, Ruanda, 
Zambia, Botswana, Namibië, Zuid-
Afrika... In Afrika zijn we begonnen, 
en hebben we zelf met een land-
rover rondgereden. Die hadden we 
verscheept vanuit Nederland naar 
Tanzania. We wilden eigenlijk van-
uit Nederland naar Kaapstad rijden, 
maar er waren op dat moment 
zoveel oorlogen gaande in Afrika, dat 
dat te gevaarlijk werd. Na lang wik-
ken en wegen besloten we daarom 
om de hier al aangeschafte en op-
geknapte landrover naar Tanzania te 
verschepen. De landrover hebben we 
daar uit de haven van Dar es Salaam 
gehaald en we zijn gaan rondrijden 
in Afrika.

“Je hebt gewoon ‘n hele 

amateuristische bond.”

Na Afrika zijn we doorgevlogen naar 
Canada. Met een daar op de kop 
getikte auto zijn we naar Northwest 
Territories gereden. Dat vonden 
we leuk, omdat we zo binnen een 
maand van Kaapstad in Zuid-Afrika 
helemaal onder in het zuiden naar 
helemaal boven in het noorden 
waren gereisd. Dat was wel apart. 
Daarna Alaska, en vervolgens zijn 
we via Canada en British Columbia 
naar Ecuador gevlogen. Toen Bolivia 
en Colombia nog een beetje gedaan. 
Galapagos ben ik ook heen geweest. 
Daarna zijn we naar Panama ge-
vlogen, en hebben we heel Midden-
Amerika gedaan. Panama, Costa 
Rica, Nicaragua, Honduras, Belize, 
Guatemala, Mexico en Cuba. Vanuit 
Cuba zijn we via Canada naar de 
Cook Islands gevlogen. Daarna naar 

Nieuw-Zeeland, waar we anderhalve 
maand rond gecrost hebben. Vervol-
gens heel even Australië, en daarna 
weer terug naar Afrika.
Het belangrijkste wat nog ontbrak, 
was Azië. Dat stond wel in de plan-
ning. We wilden naar Moskou vliegen 
en dan met de Transsiberische Ex-
press naar Mongolië en China gaan. 
Maar toen we het aanbod kregen om 
in Zambia te werken, zijn we daar 
blijven hangen. We dachten: “Ach, 
Azië komt nog wel.” En dat klopte 
ook, want de afgelopen jaren hebben 
we vrij vaak Azië gedaan. Vietnam, 
India en dat soort landen. Maar dan 
vanuit Zambia. 

Je hebt de laatste jaren in Zam-
bia gewoond. Hoe is dat zo ge-
komen?
Een vriend van ons had daar een 
vakantielodge. Hij had problemen 
met het management van die lodge. 
Hij mailde me: “Als je een keertje in 
de buurt bent… Misschien kan je me 
helpen, want ik heb problemen.” Op 
dat moment zaten we in Cuba. Dat is 
echt helemaal de andere kant op. Zal 
ik nooit vergeten. Maar toch... We 
dachten: “Wel leuk. En misschien wel 
een  kans om in ons geliefde Afrika 
neer te strijken.” Dus twee maanden 
na ons vertrek uit Afrika gingen we 
weer terug. Die lodge was midden in 
de bush, en vijf uur verwijderd van 
het dichtstbijzijnde dorpje. Alles wat 
er tussen die lodge en dat dorpje 
zat, waren dieren en bush. Voor 
boodschappen moesten we een paar 
keer per week naar de stad. Zes uur 

rijden met de vracht-
wagen heen, inkopen 
doen en dan weer terug.  
Dat is killing, hoor. Er is 
zoveel gevaar onderweg. 
Vooral olifanten. Als een 
olifant de weg over-
steekt, zie je die pas op 
het laatste moment. Dat is een grijze 
muur. Als je daar tegen aan rijdt, 
ben je gewoon hartstikke dood. 

Speel je nog badminton?
Nee, ik heb al tien jaar geen racket 
aangeraakt. Ik heb het badminton 
eigenlijk niet gemist. Badminton is 
voor mij echt wel een beetje passé. 
Nu squash ik met regelmaat. Toch 
wel weer iets met een racket. En drie 
of vier keer in de week zit ik in de 
sportschool. Hardlopen op de band, 
want hier van dat asfalt krijg ik last 
van mijn knieën. Dan ren ik meestal 
een uur. Op tien kilometer per uur 
zet ik hem dan. Kom ik helemaal 
kapot vandaan. 

Volg je het badminton? Heb je 
bijvoorbeeld gehoord dat vier 
toppers vanwege sponsorgedoe 
niet voor het Nederlands team 
mogen uitkomen?
Nee, ik volg het badminton niet. Ik 
keek in Afrika wel op nu.nl, maar 
daar staat echt nooit wat op over 
badminton. Nu kijk ik zo af en toe 
wel op teletekst. Maar als je mij 
over de afgelopen tien jaar vraagt 
hoe vaak VELO kampioen is gewor-
den, zou ik het niet durven zeggen. 
Dat van dat sponsorgedoe heb ik 
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wel meegekregen. Ja, te zielig voor 
woorden natuurlijk. Maar dat is het 
hele euvel van de Nederlandse bad-
mintonsport. Dat was toen ook al zo. 
Je hebt gewoon een hele amateu-
ristische bond. Je hebt mensen die 
rijp zijn voor de Olympische spelen, 
een EK of WK. En dan ga je moeilijk 
zitten doen over met welk racket ze 
gaan spelen? Hoe wil je nou serieus 
genomen worden als je zit te bak-
keleien over dit soort akkefietjes? 
Je kan die sport zo nooit naar een 
hoger plan tillen. Ik weet nog heel 
goed dat er een keer een hoge 
Deense trainer werd geïnterviewd. 
Die zei over Nederland: “Als wij ook 
maar één keer zo’n talent hadden 

als een Pierre Pelupessy 
of een Dicky Palyama… 
Dan zouden wij zo geluk-
kig zijn.” Dan denk ik: 
“Ja, Nederland… Je doet 
gewoon iets niet hele-
maal goed.” Je hebt wel 
de talenten, maar het 
komt er gewoon niet uit. 

Doodzonde. 

Welke wedstrijd van jezelf is je 
het meeste bijgebleven?
Een finale herenenkel in Delft tussen 
Erwin en mij. Erwin won de eerste 
set, maar kreeg daarna een bloed-
neus. Moest de wedstrijd onderbro-
ken worden. Ik won de tweede set, 
maar had wel kramp in allebei mijn 
kuiten. Ik kon niet meer staan, en 
moest de wedstrijd opgeven. Die 
finale hebben we niet eens uitge-
speeld.  Het werd allemaal breed 

uitgemeten in de krant, die het aan 
aanfluiting vond. Afgekraakt werden 
we.  

Wat heb je met fotografie?
Ik ben een echte reisfotograaf. Mijn 
laatste fotoserie is van Ethiopië. Daar 
wonen stammen die uit de prehisto-
rie komen. Ik wil wel wat meer gaan 
doen met fotografie. In 2007 waren 
we even in Nederland, en kwamen er 
mensen die zeiden van: “We willen 
wat dia’s zien van je reis. Kan dat?” 
Natuurlijk kan dat. Maar op een ge-
geven moment kwamen er meer en 
meer mensen die dat wilden. En wij 
logeerden bij iemand in huis, dus dat 
kan je niet zomaar doen. 

Want denk nou niet dat 

je met badminton je 

brood gaat verdienen.

Maar een maat van mij uit Schijn-
del heeft een theater, en die zei: 
“Waarom doe je dat niet bij ons in 
het theater? Passen 350 mensen 
in.” Dat vond ik een beetje overdre-
ven. Maar hij zei: “Nee, joh. Moet je 
doen. Ik ken ook nog iemand bij de 
plaatselijke krant... Misschien komen 
er nog wel meer op af.” Om een lang 
verhaal kort te maken: het thea-
ter zat helemaal vol. Twee keer vijf 
kwartier dia’s aan elkaar geluld met 
een pauze ertussen. Fantastisch. Die 
vriend wil dat ik het nu weer doe. 

Maar wie zit daar nu op te wachten? 
Nou ja, misschien doe ik het ook wel.

Wat heb je met reptielen?
Reptielen en amfibieën is één van 
mijn andere hobby’s. Heb er veel 
thuis gehad. Hagedissen, slangen, 
kikkers, salamanders... Ik heb ook 
nog een boa constrictor gehad. Die 
is wel eens ontsnapt. Daar heb ik 
de krant nog mee gehaald. Kwam ik 
thuis uit school, was de straat zwart 
van de mensen die allemaal naar 
boven stonden te kijken, en stond 
er een brandweerauto met de ladder 
uitgeschoven. Ik vroeg wat er aan 
de hand was. Kreeg ik te horen dat 
iemand een slang had gezien in de 
dakgoot. Ik dacht: “Oh oh...” Want 
drie maanden geleden was mijn 
slang ontsnapt en ik had hem niet 
teruggevonden. Toen ik een paar 
weken later ergens een bloederige 
massa tegenkwam, dacht ik dat hij 
was doodgereden. Maar dat durfde 
ik niet aan te geven bij de politie. 
Moest ik die slang identificeren. 
Lachen, joh. Die brandweermannen 
hadden grote handschoenen aan en 
hadden die slang in een zak gedaan. 
Dus ik kijk in die zak en haal zo die 
slang eruit. Al die mensen gelijk zo 
van: “Woooo...” Zeg ik: “Ja, die is 
van mij.”

Heb je nog tips voor de jonge 
talenten van het eerste team?
Jezelf blijven. Vooral de jonkies wor-
den geïndoctrineerd door trainers die 
een bepaalde visie hebben. Ik denk 
dan: “Je bent er zelf ook nog.” Maar 
voor jonkies is dat heel moeilijk. 
Daarnaast het plezier erin houden. 
Als je het plezier kwijt bent, moet je 
kappen of het plezier zien terug te 
vinden. Want denk nou niet dat je 
met badminton je brood gaat verdie-
nen. Als je jong bent en talent hebt, 
en mensen jou talent toedichten, dan 
denk je dat je later heel groot gaat 
worden. Maar als je alles in perspec-
tief plaatst, dan is badminton maar 
een klein sportje. Dus ook al word je 
uiteindelijk topspeler in Nederland, 
dan zegt dat nog helemaal niks. 
Houd daarom vooral het plezier erin, 
dan komen resultaten vanzelf. Oh ja, 
en ga af en toe eens lekker op reis.



Kees was in zijn jonge jaren als 
badmintonner niet het toonbeeld van 
goed gedrag. Integendeel. Als hij al 
een voorbeeld was, dan was het toch 
vooral van hoe een speler zich NIET 
op de baan moest gedragen. Niet dat 
Kees onsportief was. Hij gaf geen 
ballen ‘in’ die echt wel ‘uit’ waren of 
omgekeerd. Dat niet. Maar als het 
spel niet ging zoals hij wilde, had 
Kees wel de onbedwingbare behoefte 
om luid de hele zaal deelgenoot te 
maken van zijn ongenoegen. Ook 
was hij er van overtuigd dat het niet 
aan Kees kon liggen dat zijn ballen 
steeds vaker in het net of buiten de 
lijnen belandden. Nee, de oorzaak 
daarvan moest zijn racket zijn. En 
dus toetste Kees zijn rackets op 
kwaliteit door ze regelmatig ferm 
met vloer of schoen in contact te 
brengen. Zij doorstonden die toets 
meestal niet. 

Kees stond evenmin bekend als 
een bijzonder fitte speler. Technisch 
scoorde hij wel een voldoende, hoor. 
Maar op tijd onder de shuttle staan, 
zodat die techniek kon worden om-
gezet in klinkende resultaten, was er 
vaak niet bij. Hij compenseerde zijn 
gebrek aan conditie met een over-
daad aan schijnbewegingen, waar hij 
overigens regelmatig zelf ook intrap-
te. Uit nood geboren werd Kees een 
showpik. Tot op het irritante af. Toen 
zijn vader een keer naar Kees kwam 
kijken, en een nietsvermoedende 

k e e s
toeschouwer hem vroeg wie die ene 
showpik wel niet was, ontkende hij 
glashard dat te weten.

Met veel tactisch inzicht was Kees 
ook niet gezegend. Hij ging de baan 
wel op met de intentie om te win-
nen, maar er was zelden een plan 
om te zorgen dat dit ook gebeurde. 
Van voor de punten gaan, of op de 
punten wachten, had Kees geen kaas 
gegeten. Hij deed eigenlijk maar 
wat, en eigenlijk altijd hetzelfde. 
Nee, Kees was niet zo’n speler waar-
van je al van verre ziet aankomen 
dat ie later trainer wordt. Als je dat 
vroeger zou hebben voorspeld, zou 
je acuut in het Sint Joris zijn beland.

Toen hij werd benaderd met het 
verzoek om hoofdtrainer Ciraar te 
komen assisteren bij het beter ma-
ken van zijn spelers, dacht Kees dan 
ook dat hij kundig in de maling werd 
genomen. Zei de profielschets soms 
alleen dat een trainer uit Wolluk 
moest komen? Als trainer had Kees 
geen opleiding, geen ervaring en 
geen ambitie. En als speler was hij 
ook al geen voorbeeld. Da’s wel heel 
veel ‘geen’. Het hoofd van Kees zei 
‘nee’, maar om onduidelijke redenen 
zei het hart van Kees ‘ja’. Het hart 
won. Maar of dat nou een zegen is…
Kees is namelijk als trainer een 
aparte. Tenminste, als 
je zijn pupillen 

mag geloven. Waarom moeten we 
minutenlang Indisch tegen de muur 
zitten? Krijg je meer snelheid in de 
benen van. Waarom staat tijdens de 
training die vreselijke muziek aan? 
Moet je je beter van concentreren. 
Waarom smashes kort retourne-
ren? Krijg je hoge ballen van. Pfff… 
We worden moe van hem. Dat wel. 
Laatst probeerde hij ons wijs te 
maken dat je met aanvallende of 
verdedigende slagen het tempo van 
de wedstrijd kunt bepalen. Alsof we 
daar belang bij hebben. Wacht FF. 
Dat hebben we ook. Hmm… 

Wie weet zit er meer trainer in Kees 
dan ons en hem lief is. Is Kees als 
trainer een blijver? Vraag 
het ons en hem in maart 
nog eens. Houdoe!
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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

Alle VICTOR 
producten 

zijn verkrijgbaar 
bij Regeer-Sport.

Vraag onze 
aktuele 

katalogus aan!

Uw aanspreek persoon 
is Rene Kooke.

20%
kortingen 

voor 

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

Kerklaan 12
2291CG Wateringen

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

Soms heb je wel eens het idee: “Nu is het tijd voor actie!” Dat idee had ik 
enkele maanden geleden, en uiteindelijk heb ik ook wat met dat idee gedaan.

De afgelopen tijd besefte ik mij hoe goed we het hebben en over wat voor 
luxe we beschikken. Dat geldt helaas niet voor iedereen. Vanuit dat besef heb 
ik besloten om mij in te zetten voor een goed doel. Maar ja... Waar begin je?

“Niets is onmogelijk! Ik wil een enorm bedrag  

ophalen om zoveel mogelijk kinderen te helpen.”

Na een bijzonder aangrijpende documentaire over kindermisbruik en een 
concert van Glennis Grace voor de stichting Stop Kindermisbruik was het voor 
mij duidelijk: ik wil mij voor deze stichting gaan inzetten, en dus 
uiteindelijk voor deze kinderen.

Inmiddels heb ik een actieplan in concept klaarliggen. Het is ook 
al besproken bij de stichting Stop Kindermisbruik. Nu nog wat 
dingen voorbereiden en zoveel mogelijk netwerken om de actie 
succesvol te laten worden. Ik heb tegen mijzelf gezegd: “Niets is 
onmogelijk! Ik wil een enorm bedrag ophalen om zoveel mogelijk 
kinderen te helpen.”

De actie wordt begin 2012 gelanceerd, en ik hoop op zoveel mogelijk steun. 
Ook van jullie! Hou de website www.stopkindermisbruik.nl in de gaten voor 
meer informatie over hoe jij straks je steentje kunt bijdragen. 

albeRseN’s beViNdiNgeN: “Tijd VooR acTie”

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

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

• Nieuwbouw
•  Renovatie

• Onderhoud
• Advies en ontwerp

Telefoon 0174 - 290792 • Fax 0174 - 290513
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    uw woning, taxaties of hypotheken

   kom naar uw makelaar van zeer goede huize(n)!
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vastgoed@van-zundert.nl 
http://www.van-zundert.nl

Tel. 06 - 55153568
Fax 0174 - 29 86 87

Kerklaan 12
2291 CG Wateringen

 � Voorzitter Gerard van Zundert 06 55153568 gerard@van-zundert.nl
 � Secretaris Eugénie Lipman 0174 292757 secretaris@velo-badminton.nl
 � Penningmeester Leo v/d Nouweland 06 22052919 penningmeester@velo-badminton.nl
 � Lid Jeugd Commissie Ed Schrurs 06 17930014 jc@velo-badminton.nl
 � Technisch directeur Rob Konings 06 26106999 rob@velo-badminton.nl 

 & Vice-voorzitter 
 � Vrijwilligerscoordinator Henk Weijs 06 20863536 henk@velo-badminton.nl
 � Redactie Matchpoint Joyce Steentjes 06 24860011 matchpoint@velo-badminton.nl
 � Redactie VELO-nieuws Dick van Bruchem 0174 295569 velonieuws@velo-badminton.nl
 � Redactie Website Jeroen Zwaan 06 41057796 jeroen@velo-badminton.nl
 � Ledenadministratie Koos Batist 0174 292087 ledenadministratie@velo-badminton.nl 

 � Regiocompetities Aico van Gent 06 41428383 regiocompetitie@velo-badminton.nl
 � Bondscompetitie Elize van ‘t Riet 06 24414260 bondscompetitie@velo-badminton.nl
 � Jeugdcompetitie Thessa Goes 06 25463176 jeugdcompetitie@velo-badminton.nl 

 � Hoofdtrainer Ciraar Slaats 070 3202106
 � 2e trainer Erwin Latuheru 06 28887642                       erwin@velo-badminton.nl 
 � Hoofdtrainer jeugd Dennis Tjin-Asjoe 06 20563320
 � Trainers donderdag Franklin Telwin, Jorienne Vijverberg
 � Trainers woensdag Thessa Goes, Marianne Diemel
 � Trainers recreatie Karel Tokromo (woensdag), Arless Tjin-Asjoe (vrijdag)
 � Leiding dinsdagochtend Wil Zuijderwijk (0174 624204), Joke van den Bos (0174 298580)
 � Leiding donderdagochtend Ton Vis (0174 294328), Dorette Veenman (0174 297786) 

 � VELO kleding 100% Voetbal aan de Herenstraat 90 te Wateringen
 � Shuttles Veren - René Kooke (0174 248505) || Nylon - Henk Weijs (070 3943598)
 � Rackets Voor rackets in alle prijsklasses: René Kooke (0174 248505)


