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Voor u ligt alweer de laatste Match-
Point van een heel mooi seizoen. Een 
seizoen waarin VELO voor de 9e keer 
landskampioen is geworden en wat 
nog mooi kan worden afgesloten met 

de beker en misschien 
wel de Europacup.

Inmiddels spelen we nu 
alweer bijna 2 jaar in 
de nieuwe hal en sinds 
in september de reno-
vatie van de oude hal is 
afgerond en de nieuwe 

kantine is opgeleverd is de nieuw-
bouw zo goed als afgerond. Wat veel 
mensen niet weten is dat Jeroen 
Wienbelt namens VELO badminton in 
de bouwcommissie heeft gezeten en 
hiermee de badmintonbelangen voor 
onze afdeling heeft vertegenwoor-
digd. 

We zijn ook op bezoek geweest 
bij Guus Maassen, oud trainer van 
VELO 1. Hij doet zijn  verhaal. Onder 
andere over zijn ziekte en over de 
succesen die hij nu behaalt in het 
aangepast badminton circuit.

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

2 -3 juni  Nederlandse Jeugdkampioenschappen
29 mei – 2 juni  Eurocup (Hongarije)
9-10 juni  Clubtoernooi
16-17 juni  Finale weekend Carlton GT Cup 
   (Limeshal, Alphen aan den Rijn)
23 juni   Tijd voor actie evenement
7-14 Juli  Kamp
9-14 oktober   Yonex Dutch International 2012

agenDa

Zoals sommigen 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.

Jeroen Zwaan @3djay
“Vandaag voor Bob de Bouwer gespeeld. :-) moet er nu nog eentje in 
elkaar zetten voor de blauwe bak.” 
Jeroen is niet alleen handig in het bouwen van sites, maar blijkt met hout ook 
heel erg handig te zijn

TSE van Nispen @talaaaaat
“Nooit onder je ouders bed zoeken, gewoon nooit.”
Gewoon niet zo nieuwsgierig zijn, dan zie je ook niet wat je niet wilt zien.

Russell Muns @russell_muns
“Verliefd zijn is al jeuk achter je hart hebben en er niet bij kunnen”
Wat een filosoof die Russell.

Sten van Nieuwkerk @SNieuwkerk
Heel me Iphone naar de klote! #kutzooooiiii
Gewoon vasthouden dat ding, scheelt een hoop frustratie.

Myke @MyHalkema 
“Heerlijk gefietst!”
Gezond bezig hoor!!

Velo TweeTS

VoorwoorD
De zomervakantie komt er weer aan, dus binnenkort ook de laatste speelda-
gen. En voor na de zomer hebben we vast de startdata, zet ze in je agenda.

STarTDaTa nieuwe Seizoen

Start nieuwe seizoen

Selectie - 13 augustus
 
Jeugdselectie - 20 augustus
 
Dinsdagochtend - 21 augustus 
Donderdagochtend - 23 augustus
Woensdag recreanten - 22 augustus
Vrijdag recreanten - 24 augustus
 
Jeugd
Woensdagmiddag - 22 augustus 
Donderdagmiddag - 3 augustus

Einde seizoen

Selectie - 31 mei 

Jeugdselectie - 31 mei
 
Dinsdagochtend - 19 juni 
Donderdagochtend - 21 juni 
Woensdag recreanten - 20 juni
Vrijdag recreanten - 22 juni 
 
Jeugd
Woensdagmiddag - 20 juni
Donderdagmiddag - 21 juni



3

Meer info op www.debakkers.nl

Wistjedatjes bedenken voor sommige redactieleden steeds moeilijker wordt 
… dat komt omdat ze al lang niet meer spelen … Slechts twee weken na 
pinksteren het clubtoernooi plaatsvindt? … De data hiervan 9 en 10 juni zijn? 
… er op 9 juni tevens een vrijwilligersbarbecue is? … ook Nederland - Dene-
marken op grote schermen gekeken kan worden? ... Vliegende Westlander 
Jim erg populair is onder de vrouwelijke VELO-aanhangers? ... Dit niet alleen 
is te wijten aan zijn badmintonprestaties? ... De dames toch vooral ook diep 
onder de indruk raken van zijn gespierde buik? ... Zijn sixpack vrouwen 
ongeacht speelniveau in katzwijm doet vallen? ... Zelfs moeders én dochters 
zich samen verliezen in Jim’s fysieke voorkomen? ... Het gerucht gaat dat de 
Vliegende zelfs op zijn rug een wasbord heeft? ... Dit echt niet gekker moet 
worden? … Rob Vermeulen voor het eerst vader wordt … zijn badminton-
maatje en tevens schoonvader, nu dus voor de 2de keer opa wordt … Saskia 
Revier en Frank Keizer, beiden oud VELO-ers, afgelopen maart zijn getrouwd 
… hier veel VELO-publiek bij aanwezig was … Saskia ook zwanger is … en 
Silvie Olsthoorn ook  … wij over een aantal jaar dus veel nieuwe jonge VELO-
badmintonnertjes te hopen begroeten … er nog veel meer huwe-
lijksklokken gaan luiden … zo heeft redactielid Patricia ja gezegd 
… en is oud redactielid Ed in mei getrouwd … Jeroen, alias Jay het 
VELO nest heeft verlaten …  is gaan samenwonen in Amersfoort 
met zijn vriendin Natalie … wij daar allemaal zijn uitgenodigd 
om een bakkie te komen doen … Talat en haar vriend Russell er 
dezelfde kledingstyle op nahouden … zij op dezelfde gympen en 
met dezelfde broek aan gesignaleerd zijn op het internationaal 
toernooi … wij ons nu dus afvragen of unisex-kleding weer in is de 
komende zomer … de badmintonredactie de morele winnaarå van de pub-
quiz zijn geworden … maar ze ons ondanks dat we al gewonnen hadden een 
extra benaderingsvraag gaven … omdat ze niet geloofden dat we 9 van de 10 
voetbalvragen goed hadden … wij uitlegden dat dit kwam door de voetbalken-
nis van één van de teamleden, opgebouwd door het jarenlange kijken naar 
voetbalwedstrijden en het lezen van de VI … het bleek dat deze opmerking 
een eigen leven was gaan leiden … want een ronde later werkte deze per-
soon al bij de VI … de runner-up beker nu dus in het huis van Danielle staat 
te pronken … zij tegenwoordig als ze een spel speelt met haar schoonouders, 
bij het winnen van het spel  een extra benaderingsvraag moet maken … wij 
volgend jaar dus dubbel zo hard ten strijde trekken bij de volgende pubquiz 
editie … en dan hopen de grote beker mee naar huis te mogen nemen … we 
dus iedereen adviseren nu maar alvast voetbal te gaan kijken … Rikkert ook 
wel de opa van VELO wordt genoemd … hij ook een nieuwe achternaam heeft 
… suijkerlat … deze bedacht werd toen hij met zijn lengte ging meten of de 
reclameborden ver genoeg van de baan stonden.

wiST je DaT ...

0174 225 195

www.vmvnetwerknotarissen.nl

www.evsadvocaten.nl

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

• Nieuwbouw
•  Renovatie

• Onderhoud
• Advies en ontwerp

Telefoon 0174 - 290792 • Fax 0174 - 290513

Uw tuin het hele jaar
in bloei, ook nu!

Tuinarchitectuur
Aanleg
Onderhoud

Voor advies & mooiste tuin-ideeën:
0174 - 298208

www.diemelgroenvoorzieningen.nl
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Veel Voor weinig

Alweer bijna een heel 
seizoen spelen de bad-
mintonners van VELO 
in de gerenoveerde 
oude VELO-hal. Het 
seizoen ervoor speel-
den we in de nieuwe 
VELO-hal. Een nieuwe 

en een vernieuwde oude hal zijn 
er niet vanzelf gekomen. Een be-
langrijke rol daarbij speelde de 
Bouwcommissie van de omniver-
eniging VELO. Jeroen Wienbelt 
(a.k.a. Wien) is afgestudeerd 
bouwkundige en werkzaam als 
projectleider bij aannemer Burgy 
Bouwbedrijf. Hoeveel meer ge-
schikt kun je zijn om namens de 
afdeling Badminton in de Bouw-
commissie te zitten? De afge-
lopen twee jaren zat Jeroen in 
deze commissie. En dat terwijl 
hij door blessureleed het groot-
ste deel van die periode nauwe-
lijks tot badmintonnen in staat 
was. MatchPoint was benieuwd 
naar de rol van de Bouwcom-
missie - en van Jeroen natuur-
lijk - bij de totstandkoming van 
de nieuw- en herbouw van het 
VELO-complex. Tijdens de Yonex 
Dutch International 2012 sprak 
MatchPoint hierover met Wien in 
de gerenoveerde oude VELO-hal. 

Hoe lang ben je lid van VELO?
Vanwege mijn knieblessure ben ik 
geen lid meer, maar volgend jaar 
misschien weer. Om een beetje te 
trainen en zo. Maar daarvoor heb ik 
een jaar of vier competitie gespeeld 

Auteur:  Erwin Latuheru 
Fotograaf: Steven van Zanten van eSVeZet fotografie (www.esvezet.nl) 

Jeroen Wienbel t  over z i jn ro l  b i j 
de n ieuw- en herbouw van VELO

bij VELO. Zo’n zes of zeven jaar 
geleden was dat. Ik heb gespeeld in 
team twee en drie, en ben begon-
nen bij VELO met Steven van Zanten 
toen we samen van BC Delft kwa-
men. Ik ben gaan badmintonnen bij 
Onder Ons toen ik twaalf was. Daar 
heb ik heel fanatiek getraind bij Hans 
Pechler. Toen speelde ik nog hoofd-
klasse district met plastic. Op een 
jeugdtoernooi vroegen ze of ik bij 
het district wilde meetrainen. Ik was 
toen zeventien jaar en dus eigenlijk 
al te oud. Maar ik was wel lekker 
fanatiek, en ze zeiden dat ze wel een 
beetje power konden gebruiken. Op 
mijn achttiende ben ik vierde klasse 
landelijk gaan spelen bij BC Delft. En 
van BC Delft ging ik dus naar VELO.

Hoe is het met je knieblessure?
Het gaat langzamerhand een beetje 
beter. Maar ja, het duurt al weer 
zo’n drie jaar, hè. Opgelopen door te 
veel en te fanatiek badmintonnen. 
Ik ben altijd al wel blessuregevoelig 
geweest. Maar voor mijn blessure 
speelde ik vaak dubbele weekenden 
voor VELO. Ik trainde daarnaast drie 
keer in de week en deed ook nog één 
keer in de week aan fitness. Ja, dat 
was gewoon te veel. Ik heb eigenlijk 
een hele lullige blessure. Mijn knieën 
zijn nog fris. Is allemaal onderzocht. 
Alles is hartstikke sterk en fit. Alleen 
is een ontsteking in mijn kniepees 
chronisch geworden van er te lang 
mee doorlopen. Mocht van de fysio, 
want ‘met een kniebandje kon dat 
allemaal wel’. Maar ik had gewoon 
mijn verstand moeten gebruiken. Als 

ik toen was gekapt, had ik nooit zo’n 
last gehad. Ik ben bij verschillende 
artsen geweest en heb veel onder-
zoeken gehad. Ik heb ook gewoon 
drie maanden helemaal niks gedaan. 

Ik heb teveel pijntjes 

en dingetjes.

Maar het werd er niet beter, maar 
slechter van. Ik heb alles geprobeerd 
met verschillende fysio’s. Op een 
gegeven moment kwam ik een kerel 
tegen in Delft die zei: “Joh, ik kan je 
zeker weten helpen. Maar je loopt nu 
al drie jaar met die blessure. Als je 
hier nou na een maand was geweest, 
dan had ik je zo kunnen helpen.” Ik 
zou heel graag weer willen badmin-
tonnen, maar dat gaat niet. Ik heb 
teveel pijntjes en dingetjes. Ik heb 
me wel voorgenomen om me voor 
volgend seizoen als invaller op te 
geven. Dan kan ik af en toe een par-
tijtje spelen, want dat vind ik eigen-
lijk het leukst.

Wat was de rol van de commis-
sie?
De Bouwcommissie heeft het hele 
nieuwbouwproject op poten gezet. 
Er zitten mensen uit de bouw in van 
iedere VELO-afdeling. Echt allemaal 
mensen met goede functies in het 
bouwleven. De architect deed de 
directievoering van het bouwproject. 
Wij als Bouwcommissie deden samen 
met de architect de directievoe-
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ring van het bouwen. En dan moet 
ik daarbij gelijk zeggen dat mijn 
inbreng in dat geheel niet zo groot 
was, hoor. Neem Piet Vijverberg uit 
de Bouwcommissie. Zijn vader heeft 
hier nog de eerste steen van de oude 
sporthal gelegd. Piet is hier iedere 
dag, en hij is overal bij betrokken. 
Ik kom alleen op maandagavond 
even vergaderen, probeer een beetje 
kritisch mee te kijken en zoek eens 
een keer wat uit. Maar het mag geen 
naam hebben vergeleken met wat 
die anderen hebben gedaan. Maar ik 
vond het leuk en ook nuttig. Ik heb 
er zelf een hoop van geleerd. Ik denk 
dat mijn inbreng voor de Badminton 
ook wel nuttig was, omdat je indirect 
natuurlijk ook de badmintonbelan-
gen kan behartigen. Ik geloof ook 
dat ik toegevoegde waarde had voor 
de Bouwcommissie. Mensen kennen 
elkaar heel erg hier, want Wateringen 
is een dorp. Ik woon niet in Wate-
ringen, en de mensen kennen me 
ook niet. Ik kan dus veel makkelij-
ker zeggen dat ik iets onzinnig vind. 
Makkelijker dan dat zij dat kunnen 
zeggen tegen hun vriend waar ze al 
40 jaar een biertje mee drinken. 

Is de her- en nieuwbouw van 
VELO klaar? 
Niet helemaal. Wat van hetgeen niet 
af is nog gaat gebeuren, hangt af 
van de beschikbare gelden. Wat nog 
niet is gedaan? In de oude hal moet 
de hele kopgevel vervangen worden. 
Het dak ervan lekt ook nog. Dat 
moet hersteld worden. Daarnaast 
zijn een hoop investeringen noodge-
dwongen uitgesteld. Hierdoor ge-
bruiken we nog steeds een heleboel 
oude spullen, die we eigenlijk had-
den willen vervangen. Met de bouw 
zijn we heel mooi binnen de kosten-
ramingen gebleven. Alleen is er voor 
de aankleding van de hallen minder 
geld opgehaald dan nodig, waardoor 
er daarop bezuinigd moest worden. 
Tv-schermen en een nieuwe beamer 
voor de kantine... Dat soort luxe din-
gen zijn er niet gekomen. Maar ja, 
die heb je ook wel weer nodig, want 
door een beamer verkoop je wel 
meer bier. Er lopen nog steeds acties 
om geld binnen te halen. Alleen denk 
ik zelf... Je hebt via allerlei acties al 
een miljoen van je leden gekregen. 
Op een gegeven moment moet je 

ervoor oppassen dat mensen zich be-
zwaard gaan voelen als ze geen geld 
meer kunnen geven. Maar ik moet 
wel zeggen dat Westlanders... Als je 
dit in Den Haag had gedaan, was het 
nooit gelukt. Weet ik zeker. Lootjes 
verkopen? Iedereen koopt lootjes. 

Als je dit in Den Haag 

had gedaan, was het 

nooit gelukt.

Als je dat in de stad doet, heb je 
misschien twintig mensen die wat 
lootjes kopen. De rest denkt natuur-
lijk: “Ja dag.” Volgens mij heeft dat 
ook niks te maken met of mensen 
geld hebben of niet. Het is gewoon 
de betrokkenheid van mensen bij 
hun vereniging. Ze zijn hier ieder 
weekend, hun kinderen en kleinkin-
deren komen hier... Geweldig.

Wat kun je vertellen over de bij-
drage van de vrijwilligers?
De vrijwilligers hebben gigantisch 
veel gedaan. Dat is ongelooflijk. Het 
is al moeilijk om zoiets commercieel 
voor elkaar te krijgen. Nu is het met 
vrijwilligers gelukt. Die hebben ook 
nog een heleboel gratis gedaan. En 
los van de arbeid hebben mensen 

ook nog eens goed materiaal ge-
geven. Een hele club mensen heeft 
de kantineverbouwingen gedaan en 
buiten de terreinen ingericht. Die 
mensen zijn dagen achter elkaar 
bezig geweest. Allemaal vrijwilli-
gerswerk. Er moest maar een actie 
worden opgezet... Mensen kennen 
elkaar, en die bellen elkaar even. 
Gebeurde tijdens de vergaderingen. 
Belden ze van: “Theo, ik mot tegels 
hebben, hoor.” Nou, hup geregeld. 
Kwam Theo tegelen. Die bijdrage van 
vrijwilligers scheelt tonnen op zo’n 
project. Als je ziet wat de inbreng 
is van deze mensen... Dat is gigan-
tisch. Weboma bouwde met korting, 
omdat het onze hoofdsponsor is. Die 
zeiden: “Als jullie iedere 
periode netjes betalen, 
krijg je een aanzienlijke 
korting.” De zoon van 
van Luijten speelt hier, 
en Luijten heeft met 
aanzienlijke korting de 
kantine gedaan. Ook alle 
sloten met die chippies 
zijn gesponsord. Dat bedrijf zei: “De 
ene helft krijg je van mij. Je hoeft al-
leen de andere helft en wat onkosten 
te betalen.” Ja, als je dat allemaal bij 
elkaar optelt... Dat is mega.
Zo moest er in de bestuurskamer 
een bar komen. Eerst zou de oude 
bar die vroeger beneden stond in de 
bestuurskamer worden neergezet. 



Jullie werden gevraagd om mascottes te zijn bij de finale van de Play-
offs, hoe vonden jullie dat?
Brian: Ik vond het wel leuk, ik hoefde er niet over na te denken.
Kirsten: Ik vond het ook gelijk leuk.

Hoe was de clinic? En wie gaf die?
Brian: Leuk, er waren ook kinderen van andere verenigingen bij.
Kirsten: Leuk en grappig. Dennis gaf de clinic en zei via een microfoontje 
wat we moesten doen, er was ook muziek bij.
Brian: Dennis en Arles gaven ook nog een show, waar dan steeds iemand 
met mee mocht doen.

Deden er ook spelers van het eerste team aan mee?
Kirsten: Nee, die kwamen later.
Brian: De clinic was eerst voor de jongere kinderen, later voor de grotere.

Hebben jullie veel lawaai gemaakt tijdens de wedstrijden?
Brian en Kirsten: Ja, heel veel.Met toeters, klappers en we mochten op de 
trommel slaan.

Hebben jullie je goed vermaakt of duurde de dag  een beetje te lang?
Brian: Ik heb me heel goed vermaakt, ook team 1 was erg gezellig.
Kirsten: Het was heel leuk, hij duurde helemaal niet te lang.

Heb je nog wat lekkers te eten en te drinken gekregen?
Brian en Kirsten: Ja, patat en Fristi.

Hebben jullie ook nog meegefeest na de overwinning?
Brian: Nee, we zijn erna met de auto naar huis gegaan en niet met de bus.
Kirsten: We mochten wel de bloemen geven bij de prijsuitreiking.

Wat vonden jullie het leukste van deze dag?
Brian en Kirsten: De clinic!

Kun je het iedereen aanraden om mee te gaan als ze gevraagd 
worden om mascotte te zijn?
Brian: Ja, natuurlijk.
Kirsten: Ja, ik heb er helemaal geen spijt van.

De finale maScoTTeS Brian & KirSTen 
6

Maar op een gegeven moment heeft 
er weer iemand geld gedoneerd. 
Hebben ze er een hele nieuwe bar 
in getimmerd. En geen lullig barre-
tje, hoor. Eentje zoals in de kantine, 
maar dan in een kleiner formaat. Ja, 
dat vind ik lachen. Als je die be-
stuurskamer ook ziet. Mooie tafel en 
stoelen. Is allemaal geschonken. Er 
was geen geld meer voor meubilair. 
Nou, dan gaan we toch rondbellen? 
Komt er weer iemand die nog kan-
toormeubilair heeft staan. Wonder-
baarlijk.  

Over welke dingen aan de nieuw-
bouw ben je tevreden?
Als badmintonner ben ik heel tevre-

den met de hallen. Vloer, 
verlichting en kleedka-
mers. Dat vind ik echt 
een mooie vooruitgang. 
Maar als ik dan zie hoe 
het er alweer uitziet... 
Dat is de andere kant 
wel weer. Iedereen helpt 
heel hard mee aan de 

nieuwbouw, maar de kleedkamers 
zien er altijd smerig uit. Overal gras, 
haren en bagger.  De gang staat al-
tijd vol met tassen. De vloer van de 
hal is altijd smerig. Dat soort dingen 
vind ik wel een aanfluiting. Dat we 
niet voor elkaar krijgen om het be-
heer van de hal normaal te regelen... 

Knap voor elkaar ge-

kregen met vrijwilligers

Ik begrijp het wel. Het zijn ook al-
lemaal vrijwilligers die dat moeten 
regelen. Die hebben ook geen zin om 
er de hele dag achteraan te lopen. 
Maar je ziet nu al dat het smerig 
wordt, omdat mensen er steeds min-
der aandacht voor hebben. Dat vind 
ik echt jammer om te zien, want het 
kan beter. Maar als bouwkundige ben 
ik wel heel tevreden over hoe het is 
gegaan. In dit soort projecten gaat 
het altijd hard tegen hard, want het 
gaat om geld. De marges zijn klein, 
dus iedereen vecht ervoor. En om dat 
dan als club voor elkaar te krijgen... 
Knap voor elkaar gekregen met vrij-
willigers. Heel bewonderenswaardig. 
Dat vind ik oprecht.



Kees twijfelt. Natuurlijk is hij blij 
dat VELO 1 weer landskampioen is 
geworden. Zelfs na het vertrek van 
Dicky en Ginny zijn we daarin toch 
maar mooi weer geslaagd. Natuur-
lijk hebben de jonkies die hun plaats 
innamen daaraan bijgedragen. Goed 
bezig waren die, hoor. Niet alleen 
sportief, maar ook sociaal gezien. En 
dan doelt Kees op hun acteren als 
teamspelers. Met wat hem betreft 
als hoogtepunt de manier waarop 
Russell en Myke in de finale zon-
der morren een stapje terugdeden. 
In het belang van het team waren 
ze bereid om als kanonnenvoer te 
dienen, zodat anderen de punten 
konden binnenhalen. Grote klasse! 
Maar toch... Goed dat VELO lands-
kampioen wordt, hoor. Maar wat zegt 
dat over het niveau van de Neder-
landse competitie? Denkend aan de 
woorden van grote neus Louis vraagt 
Kees zich af: “Zijn wij nou zo goed, 
of zijn zij nou zo slecht?”

Kees dubt. Hij vindt het super dat 
hij als eerstejaars assistent-coach 
heeft mogen bijdragen aan het be-
haalde kampioenschap. Al was het 
maar door spelers voor te houden 
dat badmintonnen toch vooral leuk 
moet blijven. Of door spanning weg 
te nemen bij zenuwachtige spelers 
door even zijn danskwaliteiten te 
demonstreren. Of door nonchalant te 
roepen dat de wereld ook door draait 
als je als speler of team verliest. 
Kees ziet ook wel de waardering voor 
zijn bijdrage. En hij is daar ook wel 
blij mee. Maar is het niet raar? Dat 
Kees ... na een badmintonafwezig-
heid van meer dan tien jaar ... en 
zonder enige opleiding of ervaring 
als trainer ... zich op het hoogste 
Nederlandse clubniveau kan handha-
ven als trainer-coach? Als assistent 
weliswaar, maar toch... Indachtig de 
woorden van Louis vraagt Kees 
zich af: “Ben ik nou zo goed, of 
zijn zij nou zo slecht?”

Kees wikt en weegt. Ook 
over de spelers die VELO 1 
willen verlaten. 

K e e S
Dennis gaat na het eerder dan 
gepland behalen van het landskam-
pioenschap evenveel eerder terug 
naar DKC. Jammer, maar begrij-
pelijk, want daar liggen zijn bad-
mintonroots. Maar ook Soraya wil 
VELO verlaten. Volgens VELO eerder 
dan overeengekomen, maar Soraya 
bestrijdt dat. Wie gelijk heeft? Kees 
weet het niet. Hij weet wel dat wat 
haar betreft Sora-Ja na één seizoen 
VELO weer Sora-Nee wordt. Waarom 
dat zo is? Dat weet Kees niet zeker, 
maar hij vertrouwt erop dat er goede 
redenen voor zijn.

Kees weet het niet. Trainer-coach 
zijn is vaak leuk, maar soms verve-
lend. Kan hij daarmee 
overweg? Kees denkt ei-
genlijk van wel, maar of 
hij het ook wil... Zie Kees 
genieten van het spelen 
van veteranencompetitie. 
Ook als hij verliest heeft 
hij het vreselijk naar zijn 
zin. Gewoon gezellig par-
tijtjes spelen met zijn seniore bad-
mintonvrienden en -vriendinnen. Het 
team van Kees heet No Mercy! Maar 
dat slaat niet op het ten koste van 
alles willen winnen, hoor. Dat gaat 
over het genadeloos bemachtigen 
van de broodjes kroket na afloop van 
de wedstrijd. Want speler Kees weet 
wel hoe de belangrijke en onbelang-
rijke dingen van elkaar te scheiden. 
In de geest van Louis vraagt Kees 
zich af: “Ben ik nou zo slim, of zijn 
zij nou zo dom?” Kon hij zo ook maar 
trainer-coach zijn... Moggûh!

kees@velo-badminton.nl
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Auteur: Patricia van der Hoeven
 
Toen ik dit jaar voor het 17de opeen-
volgende jaar na een lekkere zo-
mervakantie weer aantrad op VELO 
was er iets veranderd. Er was geen 
training meer en er werd ook niet 
over gerept. Elke woensdagavond 
oefenden we wat en speelden we wat 
oefenpartijtjes tegen elkaar. Wach-
tend op iemand die ons de badmin-
tontechnieken kon bijbrengen en 
onze conditie een beetje op peil kon 
brengen voor de komende compe-
titiewedstrijden. Helaas, we hebben 
weken gewacht, maar een trainer 
bleef uit. 

Afgelopen jaren ging het regelen van 
training altijd wel moeizaam, maar 
door inzet van Rob hebben we het 
toch voor elkaar gekregen. Ciraar en 
later Dennis en Ciraar waren bereid 
na de training aan de selectie, onze 
groep recreanten, die regiocompeti-
tie speelden, een uurtje training te 
geven. Ik ging er vanuit dat dat ook 
dit jaar weer zou gebeuren, maar dat 
bleek te makkelijk gedacht. 

Ik vroeg het bij Rob na, maar wat 
bleek: als wij training wilden, dan 
moesten we dat zelf regelen. Dit was 
nieuw, maar ik liet me niet uit het 
veld slaan, dus ik ging een rondje 
langs de mogelijke trainers. Soms 
alleen, soms met gezelschap van 
andere enthousiastelingen. Het bleek 
een moeilijk station. Ieder had het 
druk en het zou ook maar gaan om 
een kleine groep mensen, zo’n 8 
tot 12 man. Echter, wel een groep 
mensen die al jaren trouw is aan 
VELO en al jaren in tweede klasse, 
eerste klasse, hoofdklasse of in de 

herencompetitie speelden. Misschien 
mochten we dan een uurtje meetrai-
nen met de selectie, vroeg ik, maar 
helaas bleek dit niet mogelijk. 

Toch wel teleurgesteld, dat we geen 
training konden krijgen, ben ik het 
beleidsplan van VELO badminton 
eens op gaan zoeken. Daar zou vast 
wel iets in staan over trainingen. 
Ik vond een beleidsplan van 2008-
2011. Een beleidsplan van 2012 
bleek nog niet beschikbaar te zijn. In 
het beleidsplan van 2008-2011 vond 
ik een aantal interessante passages, 
die goed aansluiten bij de problemen 
die ik ondervond. Zo stond er in het 
beleidsplan:
“Geconstateerd wordt dat er een 
kwalitatief gat bestaat tussen de 
selectie en het niveau daaronder. 
Dit komt ook tot uiting in de niveaus 
waarop competitie wordt gespeeld. 
VELO Badminton is in de hoogste 
klassen van de regiocompetitie 
spaarzaam vertegenwoordigd. Hier-
door is de stap van jeugd naar selec-
tie moeilijker te maken. Dat er geen 
presentatiegerichte training voor 
de hogere regiocompetitie teams is 
draagt hieraan bij’’.

Juist ja, laat ik nu net vallen onder 
die spaarzame vertegenwoordiging 
van de hoogste klassen in de regio-
competitie. Ik ondervond inderdaad 
dat er geen prestatiegerichte training 
werd gegeven, sterker nog: er werd 
helemaal geen training gegeven. 
Ok, VELO is hier dus terdege van 
bewust. Maar goed, een beleidsplan 
gaat over een te voeren beleid en 
nu ze dit constateren zal er verderop 
in dit plan vast staan wat ze er aan 
gaan doen om ook deze teams een 

training aan te bieden. Nieuwsgierig 
geworden, lees ik verder:
Ik lees de missie/visie van VELO 
badminton, datgene dus waar VELO 
badminton voor staat. Hierin vind ik 
het volgende: “VELO onderscheidt 
zich van andere verenigingen door 
de mogelijkheid voor zowel jeugd als 
senioren op alle sterkten te kunnen 
trainen en spelen’’. Nu raakte ik toch 
wel enigszins verbaasd, want druist 
dat niet recht in tegen hetgeen dat 
in een eerdere alinea is erkend? En 
de spelers van de verenigingen die 
ik sprak tijdens de competitie kregen 
wel degelijk training, als ze wilden 
zelfs meerdere keren per 
week! Dat vind ik geen 
positief onderscheid voor 
VELO badminton.

Verderop kom ik aan 
bij de beleidsdoelstel-
lingen voor de komende 
jaren. Er is een zevental 
beleidsdoelstellingen vastgesteld, 
waarbij doelstelling zeven luidt: 
Verbetering van de trainingsmo-
gelijkheden voor de woensdag- en 
vrijdagavondgroep. Helaas, ik kan 
dus concluderen dat deze doelstelling 
niet is bereikt. Maar wie voelt zich 
verantwoordelijk en bij wie mag ik 
aankloppen? Eerdere pogingen zijn 
op niets uit gelopen… 

Dus hierbij een oproep aan het Velo 
badminton bestuur: kunnen jullie 
ons helpen aan een trainer, die ons 1 
uurtje per week, gedurende de com-
petitieperiode training geeft? Mijn 
dank is groot, heel groot en ik zal 
deze trainer op handen dragen. Zo 
wordt in ieder geval beleidsdoelstel-
ling 7 behaald. Punt.

STucK in The miDDle...

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

Kerklaan 12
2291CG Wateringen

 06 - 55153568
http://www.van-zundert.nl
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Het is dinsdagavond 
27 maart. Na een 
lekker diner fietsen 
we door Den Haag, 
langs het Zuiderpark. 
Tijdens de fietstocht 
bespreken we nog 
even waar we het over 

willen hebben tijdens het inter-
view en zijn we benieuwd hoe 
de avond zal verlopen. We zijn 
onderweg naar Guus Maassen. 

Wanneer we aankomen, bellen we 
aan bij het appartementencomplex, 
waarna Guus ons binnenlaat. Als we 
de woonkeuken binnenkomen, zien 
we een klein meisje in een kinder-
stoel. Het is Danique, de kleindoch-
ter van zijn vrouw Erna, en natuurlijk 
ook van Guus, alleen is ze niet zo’n 
fan van zijn snor. Één keer per week 
logeert ze bij haar opa en oma. Ze 
zegt ons enthousiast gedag, met 
een ijsje in haar hand. Guus neemt 
plaats op zijn stoel, wij gaan op de 
bank zitten en Erna schenkt een kop 
thee voor ons in. ‘Zo, waar gaan we 
het over hebben?’, vraagt Guus en-
thousiast. We beginnen bij het begin.
Guus is een echte sportman. Dit 
blijkt niet alleen uit zijn glorieuze 
badmintoncarrière, waar we later 
uitgebreid op terugkomen, maar ook 
uit het werk dat hij heeft gedaan. 
Hij begon zijn sportieve loopbaan bij 
de marechaussee, waar hij al gauw 
beroeps werd. Bijna 25 jaar heeft 
hij daar gewerkt. Eerst in Den Haag, 
later in Breda, Apeldoorn, Vlissingen 
en Roermond. Eerst als wachtmees-

guuS Kom naar huuS

Auteurs: Marte Suijkerland en Daniëlle Reith 

Van val ide naar minderval ide topsporter

ter, later als wachtcommandant. 
Daarna werd hij gevraagd sportin-
structeur te worden. Ook werkte hij 
als instructeur van het arrestatie-
team. Hij maakte veel mee, zat 9 
maanden in Libanon, waar hij man-
nen uit zijn naaste omgeving verloor.

Hij bleek de ziekte van 

Parkinson te hebben.

Twaalf jaar lang combineerde hij zijn 
drukke baan met het spelen van top-
badminton, waar hij op zijn zevende 
mee begon. Toen gebeurde er iets, 
wat het leven van Guus voorgoed 
veranderde. Op zijn 37ste, tijdens 
een bijeenkomst van de marechaus-
see, voelde hij een kleine trilling 
in zijn bovenarm. Ook begon hij te 
zweten en hij voelde dat het niet 
goed was. Hij bleek de ziekte van 
Parkinson te hebben. Na jarenlang 
rommelen met medicijnen, vonden 
artsen na een second opinion in 
Nijmegen de juiste afstemming van 
medicijnen voor Guus. Hij ging van 
24 pillen van één medicijn per dag 
naar 4 pillen per dag. Daarnaast 
gebruikt hij nog drie andere medicij-
nen. Zelf had hij al ondervonden, dat 
het fanatieke sporten dat hij altijd 
al deed, goed was voor zijn lichaam. 
Hij voelde zich er fit door. Hij helpt 
nu artsen en fysiotherapeuten met 
het onderzoeken op welke manier 
men het beste met Parkinson om kan 
gaan. Zo fungeert hij naar eigen zeg-

gen als ‘lijdend voorwerp’. Hiermee 
haalde hij dit jaar zelfs het NOS-
journaal.

Zelf weet hij het al lang: ‘Als ik bad-
minton, weet mijn lichaam precies 
wat het moet doen. Gewoon lopen 
gaat moeizaam, mijn benen willen 
dan niet. Wanneer ik op de baan sta, 
voel ik mij minder ziek. De beweging 
zit er gewoon in.’ Badminton geeft 
vorm aan Guus’ leven. Hij speelt op 
dinsdag- en donderdagochtend bij 
VELO, dan gaat hij altijd tussen de 
dames staan, waardoor zij zelfs een 
tandje bij moeten zetten. ‘Een beetje 
ballen en de dames laten lopen.’ Eén 
keer per maand, op zondag, traint 
hij in de nationale selectie van de 
sport die sinds ongeveer 20 jaar zijn 
leven bepaalt: aangepast badminton. 
Tijdens de jaren dat hij nog niet ziek 
was, sleepte Guus al de nodige titels 
binnen, waaronder het wereldkam-
pioenschap van de politie/brandweer 
in Tenessee, waar hij het meest trots 
op is, en een aantal nationale titels 
bij de militairen en politie. Nu staat 
hij aan de nationale top bij het inva-
lidenbadminton. Ook internationaal 
heeft hij samen met zijn dubbel- en 
mixpartners een aantal prijzen in 
de wacht gesleept. Zo speelde hij al 
toernooien in Frankrijk, Zwitserland, 
Duitsland en Thailand. Zijn volgende 
doel is het Europees Kampioenschap 
in juni in Dortmund. Daarvoor is hij 
natuurlijk al volop in training. Naast 
zijn stoel liggen zelfs trainingsattri-
buten, waaronder een squashracket 
en een grip met een gewicht eraan. 
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‘Zo train ik mijn armspieren en oefen 
ik mijn slag’, zegt hij terwijl hij bijna 
de lamp uit het plafond slaat. ‘Het 
gaat altijd precies!’

Guus is niet bijgelovig, maar heeft 
wel zijn vaste rituelen als hij bad-
mintont. Zo zorgt hij er altijd voor 
dat zijn kleding perfect gesorteerd 
is. Ook weet hij altijd precies wat er 
in welke tas zit; de inhoud kan vier 
personen van een complete outfit 
voorzien. Dat moet ook wel, want 
geen badminton zonder zweet en 
het verwisselen van shirtjes. Met zijn 
ziekte weet hij goed om te gaan. Hij 
denkt er zelfs niet eens aan. ‘Maar 
als ik in het net serveer, is het tijd 
voor mijn medicijnen’. Hij laat zich 
niet uit het veld slaan door de Par-
kinson. Natuurlijk gaan dingen niet 
altijd zoals hij zou willen, maar dat is 
nu eenmaal zo. Hij heeft ermee leren 
omgaan, door trucjes te bedenken 
zoals zichzelf afzetten als ie uit een 
stoel opstaat en zoals het met de 
handen aantikken van zijn benen 
terwijl hij loopt. Net alsof hij met zijn 
voet een racket aanraakt. Dan doen 
zijn benen ineens een stuk beter 
hun best. Tijdens het spelen valt hij 
soms, omdat zijn hersenen snel-
ler willen dan zijn lichaam aankan. 
Dit hoort erbij. Guus is blij met de 
mensen die het voor hem mogelijk 
maken om te kunnen badminton-
nen. Hij wordt gebracht en gehaald 
en geholpen met het dragen van zijn 
sporttas en aan en uittrekken van jas 
en schoenen.

Erna heeft ondertussen de kleine in 
bed gelegd en komt ons paaseitjes 

brengen voor bij de thee. ‘Guus, 
weet jij waar de rest van de eieren 
is gebleven?’ Guus antwoordt: ‘Die 
heeft het rode kaboutertje opgege-
ten!’. Met een schuldig gezicht be-
kent hij aan ons dat hij erg van cho-
cola houdt. Ook drop gaat er wel in. 
Maar met zo’n sportbestaan mag dat 
ook wel! Tijdens de dagen waarop hij 
niet op pad is voor badminton, leeft 
hij met grote regelmaat. Hij neemt 
op de juiste tijdstippen, vier keer 
per dag, zijn medicijnen in en gaat 
’s middags een poos rusten. Op een 
gemiddelde dag staat hij zo’n zes 
kilometer op de crosstrainer. 

En als het even niet 

lukt, is zijn motto: 

“Ga ervoor!” 

Soms belt hij met zijn tweelingbroer 
Wil. ‘We spreken elkaar niet heel 
vaak, maar als we praten, hoeven 
we eigenlijk niks te zeggen. We 
verstaan elkaar’. Met een lach op 
zijn gezicht vertelt hij ons dat ie elke 
dag ontbijt op bed krijgt. ‘Ik doe het 
graag, maar het kan ook niet anders. 
Guus kan het niet zelf klaarmaken’, 
legt Erna ons uit. Ook de lunch voor 
die dag zet Erna klaar in de koelkast 
en voor koffie hoeft alleen nog maar 
een knopje te worden ingedrukt. ‘s 
Avonds na haar werk, kookt Erna. 
Voor Guus is dat gewoon te gevaar-
lijk. Hij doet wel huishoudelijke klus-
sen, zoals de vaatwasser inruimen, 
de tafel dekken en stofzuigen. ‘Alleen 

in de hoekjes moet je maar niet 
kijken hoor!’ Verder houdt hij zich 
veel bezig met sociale media en hij 
houdt veel van science fiction series 
als Battlestar Galactica en Star Trek 
Enterprise. Daarnaast doet hij vrij-
willigerswerk voor de Vereniging van 
Eigenaren van het complex waarin 
hij woont. En toen we binnenkwa-
men hoorden we het al: Guus heeft 
een papegaai, Jacco. Ook daaraan 
beleeft hij veel plezier.

Het valt ons op dat het apparte-
ment waarin ze wonen nog niet zo 
oud is. Twee jaar geleden zijn ze er 
ingetrokken om gelijkvloers te kun-
nen gaan wonen. Vier jaar geleden 
trouwden Guus en Erna, 
nadat ze elkaar een 
jaar daarvoor hadden 
leren kennen. Erna had 
al kinderen, dus Guus 
kreeg er een hele familie 
bij! Samen reisden ze 
tijdens een soort huwe-
lijksreis naar Java en Bali 
in Indonesië, het land waar Guus 
is geboren. Guus heeft altijd graag 
gereisd; zijn ultieme droom is dan 
ook het maken van een subtropi-
sche cruise, in het Caribisch gebied 
bijvoorbeeld. Door zijn ziekte is het 
echter niet altijd even makkelijk om 
op vakantie te gaan. Vaak is het er 
heuvelachtig en het lopen gaat dan 
niet goed. Hij zou ook graag eens 
skiën, maar weet uit ervaring dat dit 
niet goed zal gaan. Jaren geleden 
heeft hij geprobeerd om te skeeleren 
en toen kwam hij erachter dat zulk 
soort bewegingen er niet meer in 
zitten. Maar Guus laat zich hierdoor 
niet ontmoedigen. Hij kiest er dan 
voor om dingen te doen die hij wel 
kan. En als het even niet lukt, is zijn 
motto: ‘Ga ervoor!!’

Na deze inspirerende levensles ne-
men we nog een aantal foto’s van de 
bijzondere sportman, die we wat be-
ter hebben leren kennen. We weten 
nu dat Guus absoluut geen lijdend 
voorwerp is, maar het onderwerp 
van zijn eigen mooi ingerichte leven. 
We spieken nog even om het hoekje 
bij de slapende kleine meid (en de 
crosstrainer en andere sportappara-
ten), nemen afscheid van Guus en 
zijn Erna en fietsen terug naar huis. 
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De vorige jeugdpen is doorgegeven 
door Lotte aan Melanie Kop. Melanie 
is geboren op 26 mei 1993. Ze is dus 
net jarig geweest.

Heb je huisdieren? 
Ja, een hond (Quest).

Op welke school en in welke klas 
zit je? 
School: ROC mondriaan in Naaldwijk
Opleiding: pedagogisch werker kin-
deropvang, tweede jaar.

Wat zijn je hobby’s?
Sporten en leuke dingen doen met 

vrienden en vriendinnen.

Hoe lang badminton 
je al? 
8 jaar.

Waarom ben je op 
badminton gegaan? 
Omdat mijn moeder erop 

zit. Ik ging toen een aantal keer mee 
en ik vond het wel leuk. Toen ben ik 
er ook op gegaan.

Wat vind je het vervelendste van 
een training? En waarom?
Dat we moeten doorwisselen omdat 
ik liever de hele training met dezelf-
de persoon speel.

Wat vind je het leukste van een 
training? En waarom?
Wedstrijdjes spelen.

Wie is je lievelingstrainer?
Dave.
 
Speel je ook competitie? In welk 
team en met wie?
Ja, ik speel in team 4 met Silvin Wil-
lemsen, Ko Romen, Linda de Hilster, 
Vera Koekoek en Emma Lortzer.

Wat vind je van VELO?
Leuke club, gezellige en aardige 
mensen maar soms zijn dingen niet 
goed geregeld.

Doe je naast badminton ook nog 
aan andere sporten?
Ja, paardrijden.

Waar kan je slecht tegen? 
Als mensen me negeren of napraten.

Waar kan je ’s nachts voor wak-
ker gemaakt worden?
Voor een lesje paardrijden.

Wat is je lievelingseten?
Andijviestampot  (andijvie met 
aardappels en spekkies door elkaar 
gestampt).

En wat vindt je echt niet lekker?
Spruitjes.

Wat wil je later worden? 
Pedagogisch werker in de kinderop-
vang. 

Grootste blunder?
Laatst was ik de hond aan het uit-
laten en ik was aan het kijken hoe 
mensen aan het schaatsen waren.
Terwijl ik rondkeek, keek ik dus niet 
voor me en viel over een sneeuw-
berg die kinderen hadden gemaakt 
midden op het looppad. Gelukkig 
zag niemand het en liep ik snel weer 
door.

Een blunder die mensen wel gezien 
hebben was toen ik op een avond 
naar buiten liep vanaf mijn werk. 
Ik liep naar mijn scooter en maakte 
het slot los. Ik legde het slot in mijn 
zadel met de sleutel nog in mijn slot. 
Toen wilde ik mijn scooter van de 
standaard af halen, maar toen ik dat 
deed viel mijn zadel dicht met mijn 
sleutel erin. Toen moest ik naar huis 
lopen.

Wat doe jij over 10 jaar?
Over 10 jaar ben ik leidster op de 
kinderopvang en doe ik nog steeds 
iets met paarden. 

Heb je een stopwoordje?
Zometeen/straks. Als mijn ouders 
iets vragen en ik heb geen zin zeg ik 
altijd ja straks doe ik het en een half 
uur later heb ik het nog niet gedaan.

Wat is je beste en slechtste ei-
genschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik 
behulpzaam ben en mijn slechtste 
eigenschap is dat ik eigenwijs ben.

Naar welk land ga je het liefst 
toe op vakantie?
Griekenland.

Je favoriete muziek?
Ik heb niet echt specifieke favoriete 
muziek, maar ik luister vooral naar 
R&B.

Je lievelingsnummer van dit mo-
ment?
Ik heb veel nummers die ik vaak 
luister, maar als ik echt moet kiezen 
kies is ‘Ass back home’ van Gym 
Class Heroes ft. Neon Hitch.

Wat is jouw droom voor later?
Mijn droom voor later is dat ik een 
goed betaalde baan heb, een leuke 
man en een eigen paard.

Wie zou je nog wel eens willen 
ontmoeten en waarom?
Enrique Igleasias, omdat hij goede 
muziek maakt en knap is.

Heb je een bijbaantje? Zo ja, wat 
doe je dan?
Ja, bij de Albert Heijn.
Ik snij daar vlees en kaas.

jeugDpen meT melanie Kop
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prijSreBuS
Daar is ie weer: de rebus. Onder de goed ingezonden antwoorden verloten we weer een leuke badmintonprijs! De 
winnaar van de vorige MP is geworden: Jolijn Bensink. De prijs komt zo snel mogelijk naar je toe!

15

Juni
1 juni  Sylvie Caron
2 juni  Martijn Panneman
3 juni  Eva Regenboog
3 juni  Koen Hankel
6 juni  Juul Helleman
6 juni  Amelie Niewenhuijse
20 juni  Silvin Willemsen
26 juni  Marieke Buisman

Juli
1 juli David van Winden
5 juli Arnoud van der Knaap

VerjaarDagen jeugD
7 juli Suzanne Zwinkels
11 juli Shanaaya Ramman
12 juli Kim Schoenmakers
13 juli Lars Spaans
15 juli Denise Balm
15 juli Floor Wubben
18 juli Bram Kemmere
20 juli Vincent Schep
24 juli Loy Vollebregt
26 juli Fleur Weerdenburg
29 juli Remco Eversdijk
29 juli Myke Halkema
30 juli Terry Janssen

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

Augustus
2 augustus  Lara Ottens
3 augustus  Willemijn de Joode
6 augustus  Manon Ammerlaan
7 augustus  Kim Provily
9 augustus  Marjan de Jong
17 augustus Mike de Bakker
18 augustus Naomi van Dijk
20 augustus Emma Lörtzer
23 augustus Sam Willemsen



Voor aan- en verkoop van 
    uw woning, taxaties of hypotheken

   kom naar uw makelaar van zeer goede huize(n)!

Voor aan- en verkoop van 
    uw woning, taxaties of hypotheken

   kom naar uw makelaar van zeer goede huize(n)!

SCVM
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C E R T I F I C E R I N G
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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 50979224 rob@velo-badminton.nl 

 & vice-voorzitter 
 � Vrijwilligerscoördinator 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 

 � Regiocompetitie Aico van Gent 06 41428383 regiocompetitie@velo-badminton.nl
 � Bondscompetitie Elize van ‘t Riet 06 24414260 bondscompetitie@velo-badminton.nl
 � Jeugdcompetitie Wolter Jager 070- 3359533 jeugdcompetitie@velo-badminton.nl 

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


