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agenda

Voorwoord
Voor u ligt weer een nieuwe Matchpoint. We blikken hierin terug op
de voor VELO succesvol verlopen
Nederlandse Kamioenschappen.
Onze ‘jonkies’ hebben het daar goed
gedaan en hebben met
Russell zelfs een tweede
plaats behaald in het
mannendubbel.
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U zult haar de afgelopen
thuiswedstrijden ongetwijfeld al hebben zien
spelen, Soraya de Visch
Eijbergen. Speciaal voor dit nummer
gaan wij bij haar langs om eens nader kennis te maken met dit ‘jonkie’.
Daarnaast ook een speciaal interview
met Rob Konings met daarin een
verassende onthulling.
Lees dus snel verder.
Vergeet daarnaast ook niet de datum
van het clubtoernooi in je agenda
te zetten. Op 9 en 10 juni vindt het
leukste en belangrijkste toernooi van
het jaar plaats. Op zaterdag vindt
tevens de jaarlijkse bbq plaats.

12- 15 april		
2-3 Juni		
29 mei – 2 Juni		
9-10 Juni		
16-17 Juni		
			
23 Juni			
7-14 Juli		
9-14 Oktober 		

Yonex Dutch International
Nederlandse Jeugdkampioenschappen
Eurocup (Hongarije)
Clubtoernooi
Finale weekend Carlton GT Cup
(Limeshal, Alphen aan den Rijn)
Tijd voor actie evenement
Kamp
Yonex Dutch International 2012

Clubtoernooi 2012
Het competitieseizoen voor de selectie/recreanten zit er zo goed als op. Met
het einde van het competitieseizoen komt er ook een begin aan de voorbereidingen voor het jaarlijkse clubtoernooi. Het clubtoernooi wordt dit jaar
gehouden in het weekend van 9 en 10 juni 2012. Om het toernooi dit jaar
nog succesvoller te maken hopen wij op een grotere toestroom van jeugdspelers en recreanten. Wij hopen dit jaar het deelnemersveld vooral met deze
groep badmintonners te laten groeien. Mocht je suggesties hebben, laat het
ons weten! Meer informatie over de verschillende speelsterktes en wanneer
jullie je kunnen inschrijven volgt spoedig. Hou dus goed de site www.velobadminton.nl in de gaten!
Gedurende het clubtoernooi wordt tevens de jaarlijkse vrijwilligers bbq gehouden. Deze vind op zaterdag 9 juni aan het eind van de middag plaats op
het VELO complex.
Wouter Ris, Rick van Nieuwkerk & Tim van Nieuwkerk

VELO Tweets
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.
TSE van Nispen @talaaaaat
“hele huis is in diepe slaap en tal is op voedseljacht, story of my life”
Foei Foei Talat toch.
Myke Halkema @MyHalkema
“300 franse woordjes #leren”
Naast badminton leren moet er ook nog wat aan school gedaan worden.

Sportieve groet,
De redactie.

Sten van Nieuwkerk @SNieuwkerk
“Nu al geen zin meer in school”
Komop nog eventjes en je bent hovenier.

Colofon

Frequentie:
Oplage:
Redactie:

elke 2 maanden
400
Joyce, Marte, Erwin

Lay-out:
Advertenties:

Daniëlle & Patricia
Jeroen
Gerard v Zundert
06 - 55153568

Sigrid Matla @Siegio
“Eendjes beneden.. Kunnen jullie binnen 3 minuten vast
vriezen..?#danku”
Tip voor de buren, bel 114 redt een dier.
Russell Muns @russell_muns
“Toch leuk als je moeder je op facebook vraagt of ze je goedkeuring
mag om haar zoon te worden..”
Het moet toch niet gekker worden.

wist je datjes

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

Uw tuin het hele jaar
in bloei, ook nu!

Tuinarchitectuur
Aanleg
Onderhoud

Wist je... dat VELO voor de veertiende keer de playoffs heeft gehaald ... dat
de finale werd gehaald ten koste van Almere ... dat de uitwedstrijd tegen
Almere glansrijk werd gewonnen ... dat de thuisreis daarom in majeur begon
... dat de thuisreis echter in mineur eindigde ... dat dit kwam doordat de auto
van Dennis een lekke band kreeg ... dat Dennis bij herhaling beweerde dat
hij geen reserveband of krik in zijn auto had ... dat hij daarom de Wegenwacht inschakelde ... dat de meneer van de Wegenwacht bij aankomst Dennis
direct kon laten zien dat ook de auto van Dennis over een reserveband en
krik beschikt ... dat hij Dennis er fijntjes op wees dat hij bij lezing van het bij
de auto geleverde instructieboekje dat ook had kunnen weten ... dat Dennis
dergelijke boekjes dus niet leest ... dat het wisselen van de banden plaatsvond onder het genot van ‘It’s cold outside’ en ‘Take me home tonight’ ...
dat Dennis tijdens het wachten een zakje met groene en rode autodrop kocht
... dat dit ook de clubkleuren van VELO zijn ... dat dit dus haast geen toeval kan zijn geweest ... dat het door de bandenpech veroorzaakte verlengde
samenzijn wel bijdroeg aan het teamgevoel ... dat elk nadeel ook hier een
voordeel heeft ... dat het met het teamgevoel wel goed zit ... dat
dit niet alleen blijkt uit de frequentie waarmee eerste teamleden
elkaar voor en na de wedstrijden met water afkoelen ... dat een
ritje met 80 kilometer per uur langer duurt dan een ritje met 120
kilometer per uur ... dat de muur die Jim heet dit wiskundig kan
modelleren ... dat Russell vindt dat de auto van Dennis meer een
tuinhuisje op wielen is ... dat Russell niet eens een tuinhuisje
heeft? ... Rene Koehorst vader gaat worden ... Gerard strijdt voor
stop kindermisbruik op VELO ... Robin dit landelijk doet ... we dit
jaar twee kampioenen hebben ... team 8 en team 10 ... we natuurlijk hopen
dat hier op 25 februari team 1 bij komt ... VELO in het weekend van 4 en 5
februari het Westland Toernooi heeft georganiseerd ... dit voor VELO succes
vol is verlopen ... er 6 eerste prijzen werden behaald ... en 4 tweede plaatsen
waren ... er zelfs 2 finales waren die volledig werden gedomineerd door VELO
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Voor advies & mooiste tuin-ideeën:
0174 - 298208
www.diemelgroenvoorzieningen.nl

Peters Stijlpro

Korte Spruit 9
2291 LD
Wateringen

• Nieuwbouw
• Renovatie
• Onderhoud
• Advies en ontwerp

06 - 43 85 43 45
info@stijlpro.nl
www.stijlpro.nl

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

Telefoon 0174 - 290792 • Fax 0174 - 290513

SoRA-Yeah!

Auteurs: Patricia van der Hoeven & Marte Suijkerland
Fotograaf: René Lagerwaard & Richard de Visch Eijbergen
Sinds een tijdje zien
we bij Velo 1 een voor
ons nog niet zo bekende jongedame op
de baan staan. Zij pakt
veel punten voor ons
mee. Voordat we haar
in ons VELO-badmintonhartje sluiten, willen wij deze
nieuwe speelster wel eens leren
kennen. We hebben het hier over
Soraya de Visch Eijbergen. Na
de training vroegen we haar het
hemd van het lijf.
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Hoe ervaar je het tot nu toe bij
VELO?
Het was voor mij niet heel erg wennen, want ik kende al veel mensen
uit het team. Zo speel ik al van jongs
af aan met Jim Middelburg samen.
We krijgen ook leuke trainingen. Ik
heb het dus heel erg naar mijn zin.
Hoe ziet een dag in het leven van
Soraya eruit?
Doordeweeks woon ik in Arnhem op
Papendal (Sportcentrum Papendal is
een terrein met sportaccommodaties
en woongelegenheid waar veel topsporters wonen, red.). In het weekend woon ik thuis bij mijn ouders in
Rotterdam. Toen ik 15 was, ben ik
intern gaan wonen op Papendal. Jim
woont daar ook. Ik sta ’s morgens
om half zes op. Dan heb ik meestal
baantraining en soms krachttraining.
Daarna ga ik met de bus en trein
naar school in Nijmegen. Daar doe ik
de HBO-opleiding ‘Sportmanagement
en Gezondheid’. Rond half drie ga ik

terug naar huis en heb ik ’s middags
baantraining en op donderdag ook
krachttraining.

Tegen Ciraar zou ik
zeggen ‘Relax wat meer’
Op Papendal kun je niet zelf koken.
Het is meer een soort hotel met een
restaurant erbij. Daar is een speciaal
buffet voor de sporters. Heel gezond,
maar ik vind het niet erg lekker. Verder moet ik wel zelf de was doen. ’s
Avonds ben ik vaak heel moe en ga
ik op tijd naar bed. In het weekend
zijn er vaak toernooien of wedstrijden, maar zondag is normaal gesproken echt mijn rustdag. Meestal train
ik op donderdag op VELO. Gelukkig
heb ik een flexibel rooster. Ik mag
dingen verplaatsen als ik weg ben. Ik
probeer de opleiding wel binnen vier
jaar af te ronden, maar ik zit nu nog
in het eerste jaar. Het is wel zwaar,
hoor. En erg wennen, vooral ook het
reizen. Bij mijn vorige opleiding werd
ik met een busje naar school gebracht, maar nu moet ik zelf met de
bus en trein reizen. Aan het eind van
de week ben ik echt kapot.
Ervaar je verschillen tussen je
vorige clubs en VELO?
Ik ben bij BCR ’91 begonnen en ik
heb daarna drie seizoenen bij DKC
en drie seizoenen bij BC Duinwijck
gespeeld. Vooral met Duinwijck is
het verschil best wel groot. Hier is

het echt een team. Iedereen doet
dingen samen, er wordt voor en na
wedstrijden met elkaar afgesproken
en we eten samen. Bij BC Duinwijck
was het erg individueel. Er waren allemaal internationale spelers, waardoor mensen er vaak niet waren.
Het was niet echt een team. En het
publiek staat hier echt achter je. Ikzelf had het helemaal niet verwacht
dat het dit seizoen zo goed zou gaan.
Maar doordat het zo’n gezellig team
is, ga je steeds beter spelen. Bij BC
Duinwijck was Rob Ridder de coach
en zat ik met Selena Piek en Koen
Ridder in het team. Daar werd veel
van je verwacht en voelde ik druk
om resultaten te halen. Terwijl hier
bij de eerste wedstrijd werd gezegd:
“Ga maar lekker spelen en maak je

niet druk.” Nou, dat had ik nog nooit
eerder gehoord. Je voelt ook dat er
geen druk op je ligt. Gewoon lekker
spelen en we zien wel. En dat zie je
bij alle spelers. Dat is echt een groot
verschil. Daar voel ik me goed bij.
Waarom heb je eigenlijk ooit
voor badminton gekozen?
Mijn moeder speelde altijd bij BCR
’91 en daardoor liep ik eigenlijk
vanaf mijn derde in de sporthal rond.
Ik had ook vriendinnen die op badminton zaten. Vanaf mijn tiende ben
ik echt serieus gaan trainen.
Hoe beleven je ouders het dat je
het zo goed doet?
Mijn moeder heeft hoog gespeeld,
dus die beleeft mijn wedstrijden heel
anders dan mijn vader. Mijn vader
vindt de sport gewoon heel mooi en
gaaf om naar te kijken, terwijl mijn
moeder weet hoe het voelt om op die
baan te staan. Mijn vader is Indisch.
Ik heb ook een broertje, Quinten
(16). Die doet aan boksen. Hij heeft
wel gebadmintond, maar wilde niet
het ‘broertje van’ zijn. En doordat
vrienden van hem aan boksen deden, is hij dat ook gaan doen.
Hoe ervaar je je tijd op Papendal?
Toen ik net op Papendal woonde,
was het wel echt heel zwaar. Ik had
erg heimwee, mijn oma overleed en
ik ben zelf heel erg ziek geweest. Ik
had een verlamming aan de linkerhelft van mijn gezicht. Het is niet

bekend waarom dat gebeurde. De
artsen denken dat het door vermoeidheid kwam. Ik trainde zoveel
en moest toen 18 Pretnison-pillen
per dag slikken om van deze ziekte
van Bell af te komen. Maar ondanks
dat alles had ik al de droom om professioneel badmintonster te worden.
Daarom ben ik steeds doorgegaan.
En nu wil ik er gewoon voor gaan en
kijken hoe ver ik kom.

“We moeten laten zien
dat we de beste zijn”
Begin van dit seizoen, op Gorredijk,
merkte ik al dat ik fysiek veel sterker
aan het worden ben. En ook in de
competitie gaat het steeds beter. Ik
stel hoge eisen aan mijzelf, maar ik
heb ook het gevoel dat ik me moet
bewijzen. Mijn trainer op Papendal
is Rune Massing (kopman van Velo
in 2005). Het is grappig dat Rikkert
en Dennis tegen ons, de spelers uit
de nationale selectie, zeggen dat we
moeten relaxen. Dan zeggen ze dat
we er zo serieus uitzien. Dat is wel
een verschil. Omdat je op Papendal
woont, moet je presteren. We moeten laten zien dat we de beste zijn.
Ik vond het ook wel moeilijk toen ik
van BC Duinwijck naar VELO kwam.
Tijdens het spelen van de Europacup
wist ik al dat ik naar VELO ging. Toen
vond ik het echt moeilijk om te zien
dat iedereen zo aangeslagen was.
Ben je eigenlijk verliefd, verloofd
of getrouwd?
Ik heb een vriendje, Thomas Wijers.
Hij speelt al heel lang bij BC DKC.
Wij spelen soms partijtjes tegen elkaar en dan wil hij altijd van mij winnen. Toen we 10 jaar waren, hebben
we drie jaar verkering gehad. Toen
ging het even uit, maar nu zijn we
alweer twee jaar samen. Hij is eigenlijk altijd al mijn vriendje geweest.
Hoe heeft Thomas jou versierd?
Eigenlijk waren we gelijk verliefd op
elkaar. Dat gevoel hadden we allebei toen we elkaar voor het eerst
zagen. Zonder grap. We hadden een
jeugdtoernooi in Borne. We waren
nog geen 10 jaar oud. En toen had

hij me na dat toernooi een kaartje
gestuurd. Met tekeningetjes van
hartjes en zo erop.
En wat doe je naast het badmintonnen?
Ik heb niet veel vrije tijd, maar de
vrije tijd die ik heb, breng ik natuurlijk graag met Thomas door. Daarnaast ga ik wel eens met mijn vader
mee badmintonnen bij Mariahoeve
(BC Drop Shot). Daar spelen allemaal Indo’s en ik vind het leuk om
met hen te spelen. In het weekend,
als ik rust heb, ga ik winkelen of
films kijken. Ik heb geen tijd om te
werken. Dat is soms wel eens lastig,
omdat ik eigenlijk wel mijn eigen
geld wil verdienen. Stappen doe ik heel af en toe.
Toen ik net op Papendal
trainde, deed ik dat wel,
maar tegenwoordig heb
ik er niet zoveel zin meer
in.
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Waar kunnen we je ’s nachts
voor wakker maken?
Een finalewedstrijd op de Olympische
Spelen of de WK en dat alles op zo’n
moment lukt. Of tegen Judith Meulendijks spelen in de finale. Dat lijkt
me ook wel erg leuk.
Naast wie wil je niet wakker
worden?
Naast Rikkert Suijkerland!
Wat is je toekomstdroom?
Mijn droom is om wereldkampioene
te worden. En zeker sinds dit seizoen
heb ik het gevoel dat ik vooruit ga.
Ik ben echt iets aan het opbouwen.
Mijn topjaar moet 2016 worden.
Natuurlijk wil ik ook
de Olympische Spelen
halen, maar daar kom je
niet iedereen tegen. Als
je wereldkampioen bent,
heb je echt van iedereen
gewonnen. Dat lijkt me
echt gaaf.

6

Wat is je meest memorabele
wedstrijd?
Dat was tijdens de afgelopen Wereld
Jeugd Kampioenschappen in Taiwan.

In het teamtoernooi tegen Denemarken speelde ik tijdens een poulewedstrijd tegen een meisje waar ik
al vijf keer van verloren had, Mette
Poulsen. Dit was de eerste keer dat
ik van haar won. Echt super. En ook
precies tijdens de WJK. Ik had dit
keer een beter plan en ik merkte dat
ik fysiek een stuk sterker ben.

kreeg en die drankjes daarop stonden. Oeps. De volgende dag moesten
we gewoon trainen. En ik was super
misselijk en had hoofdpijn, maar
probeerde me groot te houden.

Wie is je grootse voorbeeld?
Judith Meulendijks. Ik heb training
van haar gehad. Zij speelt heel erg
met gevoel en dat doe ik ook. Ze is
ook heel positief, open en bereid om
je dingen te leren. Dat zie je niet
altijd bij bekende spelers.

Hoe bevalt Kees als trainer?
Ja, wel leuk. Het is wel even wennen. Hij is niet zo serieus en dat
ben ik niet gewend. Als hij achter
de baan zit, dan is hij heel relaxed
en dan krijg ik het gevoel dat alles
goed komt. Hij is heel positief. In het
begin dacht ik wel: “Dat wordt niks.”
Hij is steeds aan het dansen en zo.
Maar toen ging hij coachen en bleek
hij wel een goede te zijn.

Was is je meest beschamende
moment?
Samen met Jim Middelburg was
ik in Jakarta voor een toernooi. ’s
Avonds waren we aan het eten en
we hadden een jetlag. We bestelden
toen Fanta, maar in plaats daarvan
kregen we Wodka Jus. We waren zo
moe, dat we het gewoon opdronken
en niks door hadden. De volgende
ochtend voelde ik me niet echt lekker. Maar ja, we wilden dit voor ons
houden. Totdat de Bond de rekening

Wat zou je tegen je coach(es)
willen zeggen?
Tegen Ciraar zou ik willen zeggen:
”Relax wat meer.” Ik weet niet of hij
dat ook zo ervaart, maar dat gevoel
heb ik. En: “Geniet van de wedstrijden.” Verder vind ik hem echt een
fijne coach, die een speler veel vertrouwen geeft en constant blijft aanmoedigen. En naar Kees: “Blijf vooral
zoals je nu bent. Door jou besef ik
dat het niet alleen maar om winnen
gaat, maar ook om het plezier.”

Who do you think you are?
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Alle VICTOR
producten
zijn verkrijgbaar
bij Regeer-Sport.
Uw aanspreek persoon
is Rene Kooke.
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Vraag onze
aktuele
katalogus aan!

VICTOR International GmbH
Robert-Bosch-Str. 17 • 25335 Elmshorn/Germany
Tel.+49 (0)4121-450 130 • Fax +49 (0)4121-450 1310
E-Mail: info@victor-international.net • www.victor-international.net
Zuidwijkstraat 12 • 2729 KD ZOETERMEER
Tel: 079-3290869 - 079-8801534
• Mobiel: 06-55378142
E-mail: p.fregeer@wanadoo.nl www.regeersport.nl

Auteurs: Rob Konings & Erwin Latuheru
Fotograaf: René Lagerwaard

VELO PRESTEERT OP NK 2012

Jonkies vinden aansluiting bij de Nederlandse badmintontop
In het weekend van 4
en 5 februari werd er
in het Topsportcentrum Almere gestreden om de nationale badmintontitels.
Onder hen bevond
zich uiteraard ook een
aantal VELO-spelers en zij presteerden naar behoren. De gearriveerde VELO-ers deden wat van
hen verwacht mocht worden. De
jonkies van VELO daarentegen
overstegen zichzelf, en rammelden nadrukkelijk aan de poorten
van de Nederlandse badmintontop. Kings en Kees waren erbij
en maakten onderstaand verslag
van de Nationale Kampioenschappen Badminton 2012 (NK).
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Inbreng
Groot was de inbreng van VELO
tijdens de NK van 2012. Als spelers
traden namens VELO op: Lennart
Breeschoten, Sergio Kepel, Mireille
van Daal, Wendy Slaats, Myke Halkema, Soraya de Visch Eijbergen,
Jim Middelburg, Russell Muns, Lisa
Malaihollo, Rikkert Suijkerland en
Dennis van Daalen de Jel. Zij werden ondersteund door de Wollukse
coaches Ciraar Slaats (in grote mate)
en Erwin Latuheru (in kleine mate).
Als scheidsrechter was namens VELO
Edwin van Mierlo aanwezig. En daarbij bleef het niet, want ook Dennis
Tjin Asjoe (als standhouder), Rob
Konings (als assistent-standhouder
en technisch directeur) en René
Kooke (als racketbespanner in dienst

van Regeer Sport) vertegenwoordigden VELO tijdens de NK. En dan
hebben we het nog niet gehad over
de gebruikelijke aanhang van de
eerdergenoemde spelers. Kortom, de
kwantitatieve inbreng van VELO was
groot. Maar ook in kwalitatieve zin
lieten de VELO-ers van zich spreken.
Kwalificaties
Lennart (voor single), Sergio (voor
single), Wendy (voor mix), Mireille
(voor single en mix), Myke (voor
mix), Soraya (voor mix), Jim (voor
dubbel en mix) en Russell (voor mix)
waren veroordeeld tot het spelen van
het kwalificatietoernooi.
Lennart debuteerde als singelaar op
het NK. Hij speelde verdienstelijk,
maar verloor kansloos in de eerste
ronde van het kwalificatietoernooi
van Mark Caljouw (DKC). Sergio
speelde meerdere goede singles, en
won alles tot aan de laatste kwalificatieronde. Daarin was de koek op
en verloor hij van Stephan Branderhorst (Dekker Almere). Wendy
en partner Thomas Wijers (DKC)
verloren nipt in de eerste kwalificatieronde van Jerry Natenstedt
en Annemiek Groenewoud (beide
Duinwijck). Mireille verloor weliswaar
nipt haar single in de laatste kwalificatieronde van Marloes Klaasen (BV
Slotermeer), maar behaalde daarentegen in het gemengd dubbel met
Virgil Soeroredjo (Van Zijderveld BV)
wel het hoofdtoernooi. Jim, Myke,
Soraya en Russell kwalificeerden zich
gemakkelijk voor het hoofdtoernooi.
Later zou blijken waarom hen dat zo

makkelijk afging.
Hoofdtoernooi
Rechtstreeks dan wel via de kwalificaties toegelaten tot het hoofdtoernooi waren Wendy (voor dubbel),
Mireille (voor dubbel en mix), Myke
(voor dubbel en mix), Soraya (voor
single en mix), Russell (voor dubbel en mix), Lisa (nota bene voor
zowel single als dubbel en mix; hoe
allround kun je zijn?), Rikkert (voor
dubbel en mix) en Dennis (voor single en dubbel).

“Russell behaalde het
beste resultaat van alle
VELO-ers”
Wendy reikte met partner Veerle Wijers (DKC) tot de kwartfinales, maar
zij verloren daarin met duidelijke
cijfers van de latere titelwinnaars
Selena Piek (SC Union Ludinghausen) en Iris Tabeling (TV Emsdetten).
Geen schande, en goed gedaan dus.
Mireille en partner Virgil dolven het
onderspit in de eerste ronde van het
gemengd dubbel tegen Iris Tabeling
en Jelle Maas (Amersfoort). Met partner Ellen Kooijman (Invictus) stuitte
Mireille in de eerste ronde van het
hoofdtoernooi op Myke met partner
Gayle Mahulette (Amersfoort). Myke
won gemakkelijk. Maar Mireille laat
zien dat ze goed bezig is. Als haar
ontwikkeling zich zo doorzet, moet er

in de toekomst meer in zitten dan de
eerste ronde van het hoofdtoernooi.
Myke en Gayle verloren daarop weer
in de kwartfinale met duidelijke
cijfers van het als tweede geplaatste
koppel Samantha Barning en Ilse
Vaessen. Myke en Russell hadden de
pech dat ze in de eerste ronde van
het gemengde dubbelspel moesten aantreden tegen de als eerste
geplaatste Selena Piek en Dave
Khodabux (Dekker Almere). Myke en
Russell verloren afgetekend tegen
Selena en Dave, die er uiteindelijk
ook met de nationale mixtitel vandoor gingen. Niets om je voor te
schamen, aldus technisch directeur
Rob Konings.
Solide veteranen
Oudgedienden Lisa, Rikkert en Dennis voldeden op bijna alle punten aan
de verwachtingen. Lisa deed niet alleen mee aan alle onderdelen, maar
was bovendien op al die onderdelen
als vierde geplaatst. Dat alleen is al
een bijzondere prestatie! In single
en dubbel maakte ze haar plaatsing
waar. In de single strandde in de
halve finale op de als tweede geplaatste Yao Jie. In de dubbel verloor
ze met partner Yvonne Sie (Dekker
Almere) eveneens in de halve finale,
en wel van de als eerste geplaatste
Selena Piek en Iris Tabeling. Alleen
in de mix maakten Lisa en partner
Rikkert de verwachting niet waar.
Zonder ook maar één moment in hun
spel te zijn geraakt, verloren ze in de
kwartfinale kansloos van Iris Tabeling
en Jelle Maas (Amersfoort). Dat Jelle
en Iris vervolgens de halve finale
niet speelden, maakte het verlies des
te zuurder. Rikkert en Dennis verloren in de kwartfinale herendubbel
net aan van de als tweede geplaatste
Jorrit de Ruiter (Duinwijck) en Dave
Khodabux. Tot aan de kantwissel in
de derde game waren de vier heren behoorlijk aan elkaar gewaagd.
Daarna zorgden teveel unforced
errors helaas voor verlies. Maar
het vertoonde spel is hoopgevend
voor de finale van de playoffs tegen
Amersfoort. Al is nog niet gezegd dat
Rikkert en Dennis de herendubbel
ook gaan spelen, want er zijn kapers
op de kust... De als vierde geplaatste
Dennis speelde - zoals wij inmiddels van hem gewend zijn - solide

zijn singles. Hij liet (weer) zien dat
eigenlijk hij als derde heer naar het
EK voor landenteams had moeten
worden afgevaardigd. Dennis verloor
uiteindelijk in de halve finale van de
uiteindelijke toernooiwinnaar Eric
Pang (Vendsyssel Elite Badminton).
De laatstgenoemde behaalde daarmee zijn vierde titel en voorkwam
daarmee en passant dat Dicky Palyama zijn tiende titel binnenhaalde.
Dicky blijft daardoor - net als Rob
Ridder (Duinwijck) - steken op negen
titels in het herenenkelspel.
Excellerende jonkies
Maar ere wie ere toekomt! Want hoe
goed de tot nu toe genoemde VELOers het ook op het NK deden, het
meeste vielen de jonkies van VELO
op. De eerdergenoemde jonkies
Mireille en Myke speelden zeker niet
slecht, maar jonkies Soraya, Jim en
Russell gaven tijdens het NK hun
visitekaartje af.
Soraya had de pech dat ze in haar
single in de eerste ronde uitkwam
tegen idool en uiteindelijke winnares Judith Meulendijks. Maar Soraya
speelde uitstekend en maakte het
Judith moeilijk. Uiteindelijk won Judith, maar clubcoaches en technisch

directeur zagen dat het goed was.
Prima gespeeld! Het gaat zeker niet
lang meer duren voordat Soraya wat
de damessingle betreft de top van
Nederland het vuur aan de schenen
gaat leggen.
In de mix doen Soraya en mixpartner
Jim dat al. Met uitstekend spel schakelden Soraya en Jim in de kwartfinale het als derde geplaatste koppel
Samantha Barning en Jorrit de Ruiter
uit. Erg mooi om te zien hoe onze
VELO-jonkies de door de wol geverfde Samantha en Jorrit onder druk
zetten en hielden. Dat Soraya en Jim
vervolgens in de halve finale verloren
van de als tweede geplaatste Ilse
Vaessen en Jacco Arends doet daar
niets aan af. De winst
op Samantha en Jorrit
is iets waar ze trots op
mogen zijn en iets dat
perspectief biedt voor
de toekomst. Chapeau,
zou Mart Smeets hiervan gezegd hebben. Jim
was sowieso goed bezig,
want ook in de herendubbel haalde
hij met partner Vincent de Vries
(Amersfoort) de halve finale. Twee
halve finales dus voor onze vliegende
Westlander Jim. Een ongelooflijk
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doen niet onder voor de gearriveerde
nationale en VELO-toppers. Nu is de
top halen makkelijker dan aan de top
blijven, maar voorlopig moet je eerst
de top zien te halen. Soraya, Jim en
Russell zijn nationale top, en moeten
zich daar zien te handhaven. Myke,
Mireille en Sergio hebben die top in
zicht, en moeten die zien te halen.
Oudgedienden Lisa, Rikkert en Dennis zijn al top, en moeten top zien te
blijven.

huzarenstukje, zou onze
technisch directeur daarover later verklaren. In
de halve finale van het
herendubbel verloren Jim
en Vincent echter van
Russell Muns en partner
Robin Tabeling (Van Zijderveld). Russell behaalde daarmee
het beste resultaat van alle deelnemende VELO-ers, want als achttienjarige (!) stond hij in de finale.
Ongelofelijk knap. De finale werd
weliswaar in drie games verloren van
Jacco Arends en Jelle Maas (beide
Amersfoort), maar Russell heeft met
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deze prestatie naam gemaakt en zijn
eerste medaille op een NK binnengehaald. En het is vast niet zijn laatste
plak. Respect!
De jonkies van VELO lieten niet
alleen de nationale, maar ook de
clubtrainers zien dat zij mee kunnen met de Nederlandse top. Ze
•
•
•

De vraag is natuurlijk of onze VELOers zich staande houden in wedstrijden tegen de Europese top. Het antwoord op die vraag laat niet lang op
zich wachten. Tijdens de door VELO
georganiseerde Yonex Dutch International van 12 tot en met 15 april zullen onze VELO-toppers in Wateringen
hun badmintonrackets kruisen met
de Europese top. Als je benieuwd
bent naar hoe op Europees niveau de
verhoudingen liggen, dan raden wij
je aan om dat weekend in de VELOhal te komen kijken en onze VELOtoppers te komen aanmoedigen.

Ga naar www.toernooi.nl voor alle uitslagen van het NK Badminton van
2012.
Ga naar www.renelagerwaard.nl voor meer foto’s van het NK Badminton
van 2012.
Ga naar www.dutch-international.nl voor meer informatie over het Yonex
Dutch International 2012.

Voor aan- en verkoop van uw woning
Kerklaan 12
2291CG Wateringen
06 - 55153568
http://www.van-zundert.nl
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Kees
Kees is oud. De badmintonners die
hij traint, hadden zijn kinderen kunnen zijn. Dat zijn ze gelukkig niet
en hij vertrouwt erop dat dit wederzijds is. Maar vergis je niet in Kees.
Ondanks zijn leeftijd is hij in dancebattles een gevreesd tegenstander.
Menig badmintonner of -ster liet
hij na zo’n battle als verliezer en in
verwarring achter. Kees thinkt niet
that he can dance, maar in het land
der blinden is Eenoog nu eenmaal
koning. Wat nou veteraan? Maar de
tegenwoordige muziek (her)kent hij
eerlijk gezegd nauwelijks. Hij is al
blij dat ie het refrein van ‘Ik neem
je mee’ van Gers Pardoel kan meezingen. Maar als Kees Gers Pardoel
hoort, denkt hij aan de binnenlandse
funk van Extince. De Brabander die
in 1995 de eerste Nederlandstalige
raphit ‘Spraakwater’ scoorde. De titel
alleen al is lauw, man. Snak bedoel?

Als liefhebber moet Kees bekennen
dat hij niet zo onder de indruk is van
het moderne badminton. Voordat hij
zelf weer begon te spelen, ging Kees
regelmatig een badmintonwedstrijdje
kijken. Maar hij vond het vaak niet
om aan te zien. Meestal won degene
die het hardst sloeg en het snelst
liep, en niet degene die technisch en
tactisch het mooiste badmintonde.
En eigenlijk is dat nog steeds zo. Ja,
Kees weet ook wel dat uiteindelijk
alleen het resultaat telt. Maar zijn
oog wil ook wat! Kees was erbij en
ervoer trots toen Mia Audina in 2004
in Athene - namens Nederland en
VELO - een zilveren Olympische plak
won. Maar het voelde ook als een
verlies, want het oude (op techniek
en tactiek gebaseerde) spel van Mia
verloor het van het nieuwe (op fysiek
gebaseerde) badminton van Ning (of
is het Zhang?). Wat het spel betreft
won - in de ogen van Kees - lelijk
het van mooi.
Als trainer hecht Kees aan
fundamentals, zoals de
Amerikanen dat zeggen.
Aan basisvaardigheden
dus. En aan de basis-

vaardigheden schort het. Zo ziet
Kees bijvoorbeeld regelmatig dat
spelers bij het slaan van ballen vanuit het achterveld aan de forehandzijde... (Heb je hem?) ... vanuit de
basis eerst indraaien en dan achteruit schuifelen. Maar je moet eerst
achteruit lopen en dan pas indraaien.
Visualiseer en leer! Maar Kees steekt
in fundamentals geen energie meer
sinds hij na een opmerking over eerdergenoemd voetenwerk als reactie
kreeg: “Maar zo speel ik al jaren.” De
betreffende speler had gelijk. Zo’n
fout moet je niet achteraf willen herstellen. Die had vooraf voorkomen
moeten worden.
Als trainer investeert
Kees daarom in tactiek.
Niet alle spelers hebben daarvan veel kaas
gegeten. Dat ze smashes
zoveel mogelijk hoog terug verdedigen, verbaast
Kees in hoge mate. Dat
ze smashen op ballen
waarmee ze niet de tegenstander,
maar zichzelf uit positie spelen, vindt
hij onbegrijpelijk. Tijdens trainingen
lult Kees als Brugman om spelers ervan te overtuigen dat dit beter moet.
Maar daarbij voelt hij zich soms als
een roepende in de woestijn. Als
een waterdrager naar zee. Maar
Kees volhardt, en houdt zichzelf - in
de leer van modern management voor dat hij niet voor onoplosbare
problemen, maar voor interessante
uitdagingen staat. Dat het kansen
zijn voor Kees om zich als beginnend
trainer te profileren. En zo is het.
Later!
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kees@velo-badminton.nl

Auteur: Erwin Latuheru
Fotograaf: Privé collectie Rob Konings

BAAN VOOR NIEUW BLOED
Rob Konings stopt als technisch directeur en vice-voorzitter van VELO-Badminton
Bij VELO badmintonnen zonder Rob Konings (a.k.a. Kings) te
kennen, is onmogelijk.
Want VELO zonder
Kings is als een auto
zonder wielen, of dichter bij huis - als
een shuttle zonder veren. Rob
was en is al 28 (!) jaar op tal van
fronten als vrijwilliger actief bij
VELO. Maar ondanks de prettige
samenwerking met voorzitter
Gerard van Zundert en hoofdtrainer Ciraar Slaats gaf hij afgelopen bestuursvergadering aan
dat hij na dit seizoen zijn taken
als vice-voorzitter en technisch
directeur zou neerleggen. Zijn
mede-bestuursleden waren verrast. Ook wij waren dat en wilden daarom meer weten over de
achtergronden van zijn besluit.
MatchPoint zocht Kings thuis op
en vroeg hem naar zijn motieven.
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Wat doe jij eigenlijk op dit moment allemaal voor VELO?
Ik ben vice-voorzitter en technisch
directeur. Daarnaast doe ik nog allerlei dingen, bijvoorbeeld bardiensten draaien en - met Raymond van
Ruijven - de speculaaspoppenactie
organiseren. Die dingen doe ik als
vrijwilliger. Mijn vaste taken als technisch directeur zijn het leiden van de
Technische Commissie, en in het verlengde daarvan het technische beleid
uitvoeren, het indelen van de teams
en het aantrekken van nieuwe spelers en trainers. Bardiensten regelen

doe ik ook, maar dat doe ik meer
als bestuurslid. Ik zit ook namens
de badminton in de Inrichtingscommissie, die zich bezighoudt met de
inrichting van de hal en de kantine.
Joh, ik doe teveel om op te noemen.
Wat heb je in het verleden ook
nog voor VELO gedaan?
Ik was natuurlijk heel lang teammanager van het eerste van VELO.
Ik ben ook directeur van ons internationale toernooi geweest. Ik heb
de Jeugdcommissie gedaan en in de
redactie van de MatchPoint gezeten. Ik heb ook veel gedaan voor de
nieuwbouw namens de badminton.
Maar dat was meer in negatieve dan
in positieve sfeer. Toen ik begon, was
ik heel enthousiast over de plannen
voor de nieuwbouw. Maar uiteindelijk
kom je tot iets dat haalbaar is, en

daarin misten we wel wat dingen. De
grootste klap daarbij was dat ze de
nieuwe hal kleiner gingen maken dan
was afgesproken. Daar hebben we
tegen gevochten en gedaan, maar
dat bleek financieel gezien geen
haalbare kaart. Toen hebben we als
compromis geëist dat de oude hal zo
goed als mogelijk op de badminton
ingericht moest zijn. Vandaar dat we
nu in de oude hal een goede vloer
hebben, dat de lampen voor ons tússen de banen liggen, en dat we een
goede verwarming hebben. Ik ben
erg trots op hoe de oude hal erbij
ligt, omdat ie nu uitermate geschikt
is voor badminton. Dat geldt ook
voor de nieuwe hal. Het is jammer
dat ie te klein is, en dat de banen
te dicht op mekaar liggen. Maar hij
is goed te gebruiken voor recreatief
badminton.
Ga je echt stoppen?
Ja, ik ga echt stoppen. Het zal ook
echt niet lukken om mij binnen nu
en een paar jaar over te halen om
weer wat bij VELO te gaan doen.
Maar dat ik ooit weer wat voor VELO
ga doen, is wel duidelijk. Want bij
VELO ligt wel mijn hart. Maar nu
ben ik gewoon uitgeblust. Ik denk
dat het voor mij en de club beter is,
dat er nieuw bloed bij VELO komt.
Er wordt nu te makkelijk naar mij
gewezen. Maar ik blijf wel als vrijwilliger van de vereniging actief. Want
dat vind ik belangrijk en dat zouden
meer mensen zich moeten beseffen. Als er wat te doen is en ik heb
tijd... Waarom zou ik dat niet doen?

Maar aan het einde van het seizoen
stop ik als vice-voorzitter en technisch directeur. En ik zorg dat ik het
allemaal netjes achterlaat, want ik
vind het belangrijk dat mijn opvolgers niet in een rotzooitje komen.
Ik wil met een gerust hart kunnen
zeggen, dat wat ik heb gedaan nog
steeds staat als een huis. En wat een
ander daarvan gaat maken, moet ie
zelf weten. Want iedereen heeft zijn
eigen ideeën.
Waarom wil je stoppen?
Omdat ik zie dat dingen die ik heb
voorbereid niet worden opgepakt,
terwijl dat wel de bedoeling is. Ik erger me eraan dat het niet gaat zoals
het zou moeten gaan. Vroeger zou
ik mensen verder op weg helpen, of
dan was ik zo eigenwijs dat ik het
zelf oppakte. Dat is uiteindelijk ook
mijn valkuil geweest. Als je dat te
lang doet, red je dat niet meer. Dat
ik momenteel geen werk heb, heeft
daar absoluut mee te maken. Daardoor ga je over dingen nadenken en
raak je in een bepaalde stemming.
Maar ik vraag me al veel langer af of
ik door moet blijven gaan met van
alles, of dat ik niet eens wat anders
moet gaan doen. Het is niet dat ik nu
somber thuis zit en daarom helemaal
niks meer wil. Zo is het niet. Maar
als je werkt, zit je in een bepaald
ritme. Je blijft maar doorgaan, en je
kan honderdduizend dingen op een
dag doen. En als dat niet meer hoeft,
ga je anders over dingen nadenken.
Wat heb ik allemaal gedaan? Waarom deed ik dat zo? Dat ik nu even

werkloos ben, is niet de aanleiding,
maar het is wel druppel die de emmer liet overlopen.

dat ik daar verantwoordelijk voor
was de afgelopen jaren. En dat heeft
VELO geen windeieren gelegd.

Op welke van jouw werkzaamheden als vrijwilliger ben je het
meeste trots?
We zijn ooit met vier man (Richard
van Loenen, René Koehorst, Edwin
van Mierlo en Rob, red.) begonnen
om van het eerste team veel meer
te maken dan dat het was. Als ik nu
zie dat wij al veertien jaar lang in de
top vier meedraaien, dat we onder
mijn bewind vier keer landskampioen
en drie keer bekerwinnaar werden,
en vorig seizoen een zilveren plak
in de Europacup hebben behaald...
Ja, daar ben ik wel heel erg trots
op. Daarvan durf ik wel te zeggen
dat ik daarin als teammanager en
technische directeur een aandeel heb
gehad, ondanks dat ik zelf niet speel.

Ben je tevreden over de positie van de badminton binnen de
omni?
Nee. Als men het bij VELO over de
badminton heeft, dan zijn mensen
over het algemeen te negatief. We
doen niks voor de vereniging. We
blijven niet gezellig nahangen. We
betalen een vermogen aan spelers
om bij VELO te komen spelen. Dat
soort dingen hoor je, terwijl dat
helemaal niet zo is. Ik weet niet hoe
dat negatieve beeld ontstaan is,
maar het is er nog steeds. En ik weet
zeker dat ik ook aan dat
beeld bijgedragen heb,
omdat ik nergens voor
wegloop en altijd mijn
mening geef. Ook als het
me niet gevraagd wordt.
Dat ze dan denken: “Die
Konings met zijn grote
bek.” Ik denk dat dat het
beeld over de badminton geen goed
heeft gedaan.

“Ik ben de regisseur
van het team geweest”
Teammanager zijn was vroeger alleen maar de spullen klaarzetten.
Daar heb ik denk ik wel wat meer
van gemaakt. Ik heb wel eens ergens in een interview gezegd - daar
moesten die gasten trouwens erg
om lachen - dat ik de regisseur van
het team ben geweest. Maar ik heb
al die jaren wel het team samengesteld. Dat is niet altijd gegaan zoals
ik wilde, maar ik durf wel te zeggen
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Wat moet VELO doen om dat om
te keren?
We moeten een charmeoffensief
gaan beginnen. We moeten ons nog
meer inzetten binnen de omni. Dus
niet alleen doen wat er gevraagd
wordt, maar ook het voortouw nemen bij bepaalde dingen. Als wij dat
op een hele positieve manier kunnen
benaderen en daarvoor heel veel
mensen op de been brengen, en dat
ook nog eens een tijd volhouden...
Ik hoop dat dan de ommekeer zal
komen. Als je zegt: “We doen alleen wat we moeten doen binnen de
omni, want ze doen ook helemaal
niks extra’s voor ons...” Dat kan je
ook kiezen, maar dan gebeurt er
niks.
Ben je tevreden met hoe de bond
omgaat met de belangen van
VELO?
Als ik kijk hoe men vroeger omging
met de Eredivisie, dan vind ik dat
het heel erg goed gaat. Er is meer
overleg. Er is veel meer begrip voor
elkaar. Er zijn betere afspraken.
Ik heb binnen de bond twaalf jaar
de belangen van VELO behartigd.

En ik heb eigenlijk altijd hetzelfde
geroepen, ook als het ons eens een
keer niet goed uitkwam. Ik denk dat
wij door onze standvastigheid veel
bereikt hebben, en dat men daarom
veel waarde hecht aan wat VELO
vindt. Men ziet binnen de badmintonwereld VELO als een geweldige
club. Ik sprak met Rob Ridder verleden jaar. Hij zei: “Er is geen club
als VELO. Jullie hebben het geweldig
voor elkaar. Jullie hebben straks een
nieuwe accommodatie. Jullie leden
steunen het eerste. Publiek is altijd
aanwezigheid. Er is beleving. Jullie
krijgen het voor elkaar met beperkte
middelen. Gewoon door de juiste
spelers binnen te halen en een eigen
team met vastigheid te
creëren. Dat lukt nergens anders.” Wij zijn
ooit met het internationale toernooi begonnen
vanuit een charmeoffensief richting de bond. Wij
gaan op een positieve
manier laten zien wat
VELO kan. Wij gaan het internationale toernooi oppakken. Daardoor
wordt onze relatie met de bond beter
en dan krijgen we misschien de
dingetjes die we van de bond gedaan
willen hebben ook wel wat beter voor
elkaar. Dat idee zat er achter. Buiten
het feit natuurlijk dat we het ook kicken vonden om zoiets binnen VELO
te gaan doen.
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Over welke door jou binnengehaalde spelers ben je het meest
trots?
Rikkert Suijkerland is belangrijk voor
VELO, maar die is altijd lid van VELO
geweest. Die heb ik niet binnenge-

haald. Ik vind Dennis van Daalen
de Jel en Lisa Malaihollo mijn twee
grootste aanwinsten. We hebben een
heleboel goede spelers gehad, waaronder Mia Audina en Dicky Palyama.
Daar ben ik hartstikke blij mee en
ik ben er trots op dat ze voor VELO
wilden spelen.

“Dennis is een veel
groter iemand voor de
club dan Dicky”
Maar als ik puur kijk naar de hele beleving binnen de selectie, binnen de
club en dat soort dingen, dan vind ik
bijvoorbeeld Dennis een veel groter
iemand voor de club dan Dicky. Van
Lisa heb ik heel vroeg gezien dat
daar meer in zat. Wij willen het liefst
spelers die tien jaar bij ons spelen.
Dan weten we allebei wat we aan
elkaar hebben en dan bouw je iets
op. En dat is bij Lisa echt wel het
geval geweest. Ik ben er ook trots
op dat Dennis uiteindelijk voor VELO
gekozen heeft en zichzelf daarmee
ontwikkeld heeft. En hij is daarbij gewoon al jaren lang een vaste waarde
voor het eerste. Nu zelfs als eerste
heer. Ja, dat vind ik fantastisch.
Ben je tevreden over het eerste
team van nu?
Heel tevreden. Ik vind dat die jonkies het fantastisch doen. Als ik
terugkijk, is het dubbelweekend
dat we tegen DKC en Roosterse BC
moesten het enige moment geweest
dat ze misschien wat minder gepres-

teerd hebben. Maar voor de rest vind
ik dat ze voor hun jonge leeftijd zeer
constant zijn geweest. Ze hebben
misschien niet altijd het beste laten
zien, maar ze zijn ook niet zo ver
weggezakt. Dat vind ik gewoon knap
van die jonge mensen. We kunnen
misschien zelfs wel kampioen worden. Ja, dat zal niet makkelijk zijn,
maar het kan wel. En als je het dan
wordt, zijn dat de mooiste kampioenschappen. Dat zou echt een wereldprestatie en een mooi afscheid zijn.
Welke anekdotes mogen we onze
lezers niet onthouden?
Toen de Europacup bij Duinwijck
werd gespeeld. Die cup hadden
Tijs Creemers en Gerben Bruijstens
tijdens het toernooi al gesnaaid.
Die mensen waren helemaal zenuwachtig. Het heeft de krant toen
zelfs gehaald, en er was al bijna een
duplicaat gemaakt. Toen hebben we
met het schaamrood op de kaken
de beker maar in de bergingskast
gezet en die vervolgens per ongeluk gevonden. Of die keer dat we
tegen Amersfoort uit de halve finale
moesten spelen. Een bus met supporters ging mee. Afgesproken was
dat er maar twee vijftig entree zou
worden geïnd. Maar toen ik daar
eerder dan de bus aankwam, had
Amersfoort er vijf euro van gemaakt.
Ze deden er wel een kop koffie bij.
Ik zeg: “Joh, dat is niet volgens
afspraak. Dat kunnen we echt niet
doen.” Nou, ze deden het dus wel.
Toen heb ik iemand in de bus gebeld,
en heb ik ergens bij een nooduitgang de deur open gezet. Iedereen
liep gewoon zonder te betalen naar
binnen. Vreselijk kwajongensachtig,
maar ik heb toen zo gelachen. Rob
Taconis, die toen nog voorzitter was
bij Amersfoort, was hels en boos. Ik
heb het natuurlijk nooit tegen hem
gezegd. Maar die wist natuurlijk echt
wel dat ik dat bekokstoofd had, want
die weet heel goed hoe ik in elkaar
steek. Dat was wel een geweldige
actie.
Tips voor je opvolgers?
Dat is heel simpel. Heel veel plezier
hebben in wat ze doen, want anders
schiet het niet op en kun je helemaal
niks. En ze moeten vooral hun eigen
koers varen.

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

Nastjenka van Kooij
Jurrian van Geest
Annabel van Steen
Lara Stoorvogel
Isa de Groot
Lioe Samwel
Femke Schoenmakers
Lennart Breeschoten
Rebecca Plas

April
3 april
6 april
8 april
15 april
20 april
29 april

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/

Niels Willemsen
Wouter Koekoek
Kirsten Wieringa
Amber Cassa
Xiubin van Lier
Melanie Schulte

Mei
7 mei
10 mei
14 mei
17 mei
25 mei
27 mei
28 mei
29 mei
29 mei
31 mei

Saskia Haverkamp
Koen Robijn
Mick de Raaf
Linda de Hilster
Alexandra Janmaat
Lennart van Popta
Mauro Kepel
Lars Ammerlaan
Stefanie Nijsse
Jesse Goes

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






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

Gerard van Zundert
Eugénie Lipman
Leo v/d Nouweland
Ed Schrurs
Rob Konings

06 55153568
0174 292757
06 22052919
06 17930014
06 50979224

Henk Weijs
Joyce Steentjes
Dick van Bruchem
Jeroen Zwaan
Koos Batist

06 20863536
henk@velo-badminton.nl
06 24860011
matchpoint@velo-badminton.nl
0174 295569
velonieuws@velo-badminton.nl
06 41057796
jeroen@velo-badminton.nl
0174 292087 ledenadministratie@velo-badminton.nl

 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)







Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid Jeugd Commissie
Technisch directeur
& vice-voorzitter
Vrijwilligerscoördinator
Redactie Matchpoint
Redactie VELO-nieuws
Redactie website
Ledenadministratie

Tel. 06 - 55153568
Fax 0174 - 29 86 87

Hoofdtrainer
Assistent-trainer
Hoofdtrainer jeugd
Trainers donderdag
Trainers woensdag
Trainers recreatie
Leiding dinsdagochtend
Leiding donderdagochtend

gerard@van-zundert.nl
secretaris@velo-badminton.nl
penningmeester@velo-badminton.nl
jc@velo-badminton.nl
rob@velo-badminton.nl

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)

