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Voor u ligt weer de eerste MatchPoint
van het seizoen. De eerste shuttles zijn alweer geslagen en voor
de meeste van ons is de competitie
weer begonnen. Natuurlijk hopen wij
aan het einde van het seizoen dat er
weer veel teams een kampioenschap
aan hun palmares kunnen toevoegen.

Verleden jaar zijn er op het technisch
vlak een aantal wijzigingen geweest.
Het afgelopen seizoen hadden we
een geheel nieuwe technische commissie. Wij van de MatchPoint waren
benieuwd hoe zij hun eerste seizoen
hebben ervaren en zijn eens gezellig
langs geweest.

WIST JE DAT...

Veel leesplezier!

Voorwoord

Voor deze MatchPoint gaan we op
bezoek bij iemand die al meerdere
malen kampioen is geworden en een
beroep heeft wat je niet veel tegenkomt. Benieuwd naar het beroep van
Wendy? Zij vertelt er alles over.

Gefeliciteerd

agenda

In augustus was er een
heugelijk feit te vieren
voor Koos Batist. Na
jarenlang te hebben
samengewoond met
Marjan was het tijd voor
de volgende stap, geregistreerd partnerschap!!
Wat reden was voor een groot feest.
Wij wensen Koos en Marjan voor
de toekomst alle geluk en gezondheid toe en dat ze samen oud zullen
worden.

26 oktober
19:00 uur
2 november
19:00 uur
9 november 			
16 november 19:00 uur
23 november 19:00 uur
24 november 13:00 uur
21 & 22 december		
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Colofon
Frequentie:
Oplage:		
Redactie:

elke 2 maanden
400
Joyce, Marte, Erwin

		
Lay-out:
Advertenties:
		

Daniëlle & Patricia
Jeroen
Gerard v Zundert
06 - 55153568

De redactie

Beeld: René Lagerwaard

Van Zundert Velo 1 - Dekker Almere BV 1
Roosterse BC 1 - Van Zundert Velo 1
Golden Earring
Van Zundert Velo 1 - Duinwijck BC 1
Van Zundert Velo 1 - Amersfoort 1
Van Zijderveld 1 - Van Zundert Velo 1
Westland Jeugd Toernooi

Beste Allen
Het 14e Yonex Dutch International zit er al weer een tijdje op. Het
3e lustrum komt er aan. Voor het
organiserend committee dan tijd om
afscheid te nemen. De afgelopen jaren hebben wij, Henk Weijs, Mathilde
Reith en Diana Dat, met veel plezier
het toernooi geregeld. Komend jaar
zullen we ons kunstje nog vertonen
en dan de stokjes doorgeven aan
volgende enthousiastelingen. Heb je
talent voor het algemeen organiseren van dingen en het steeds achter
iedereen aanbellen, mailen enz, dan
is de functie als general manager
misschien iets voor jou (dat is wat
Henk nu doet). Heb je meer met
alle leden van VELO, DKC en andere
clubs rondom VELO, dan is misschien
vrijwilligers manager iets voor jou,
Mathilde kan je er alles over vertellen. Vind je het leuk om dingen te
regelen en in duidelijke overzichten
te zetten, dan kun je misschien mijn
“tentje” (zoals Youran het noemt)
overnemen. Mocht je interesse hebben, neem dan contact met ons op (,
dan kunnen wij met een gerust hart
straks het stokje doorgeven en dit
niet laten verdwijnen uit onze VELOhal. Daarnaast willen we komend

jaar nog 2 nieuwe functies tot leven
roepen. 1 iemand die er echt alleen
voor de PR is en iemand die zich wil
gaan storten op het organiseren van
een side-event tijdens het toernooi,
waarschijnlijk op de zaterdagochtend, voor de jeugd. Dus, laat het
ons weten als je interesse hebt en
meer wilt weten! Groetjes, Diana
dat.van.loenen@planet.nl

Redactieleden Patricia en Daniëlle dachten van een zomerstop van de MP te genieten ... Dat helemaal niet waar bleek
te zijn ... Zij elkaar in de zomer vaker zijn tegengekomen dan gedurende het seizoen ... Dat totaal niet gepland was …
Maar helemaal niet erg was ... De oude garde van de jongeren van VELO in Delft is gespot ... Ze zichzelf
nu echt helemaal volwassen vinden en daarom uit eten zijn gegaan ... Zij niet helemaal compleet waren,
maar het wel compleet gezellig was ... De jazz een goede bijdrage leverde aan de gezelligheid ... De appeltaart ook ... De Belvédère ook ... En de Kurk voor zo lang het duurde ook ... Zij dit gauw weer gaan
herhalen ... De competitie voor team 1 alweer begonnen is ... Zij helaas de eerste wedstrijd hebben verloren van Amersfoort ... Dit jaar het Westland jeugdtoernooi op VELO plaatsvindt ... Iedereen zich hiervoor
moet inschrijven ... Zodat we de andere Westlandse club een poepie kunnen laten ruiken ... De MP redactie druk op zoek is naar versterking ... Dit komt door het vertrek van Marte ... Zij ruimte laat voor nieuw
talent ... Een ieder die zich geroepen voelt dit kan melden bij de redactie ... Het naast een uitdaging ook
een gezellige job is met heerlijke diners ... Wij het als redactie erg jammer vinden dat Marte vertrekt ... Ook Kees
zich heeft uitgelaten over zijn ‘stoppen’ bij de MatchPoint. ... Wij dat natuurlijk niet willen, hij zelf niet veel te willen
heeft en wij hem daarom bij deze een aanzoek doen: blijf gezellig bij ons Kees! ... Als hij er toch voor kiest om te
stoppen, de rest van de redactie dat heel jammer vindt... Wij zijn heerlijke sarcasme gaan missen! ... En hem zelf ook
stiekem een beetje ;) ... Ciraar tot trainer van het seizoen 2012/2013 is uitgeroepen ... Ciraar niet op al die aandacht
zit te wachten ... Hij daarom niet aanwezig was bij de bekendmaking ervan ... Gerard hem ter compensatie bij de
uitwedstrijd tegen Amersfoort uitgebreid in het zonnetje heeft gezet ... Alle aanwezigen op één na dit gebaar heel erg
konden waarderen ... Gerard hierbij voor zijn doen opmerkelijk kort van stof was ... Dit mogelijk het gevolg was van
de rust die Ciraar door de jury werd toegedicht ... Conclusies van de jury wel vaker tot verrassing en discussie leiden
... Dit niets af doet aan dat Ciraar niet de rustigste, maar wel de beste trainer van Nederland is ... De redactie van de
MP jullie weer een heel sportief en leuk seizoen wenst!
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Uw tuin het hele jaar
in bloei, ook nu!
Rikkert Suijkerland @RikkertS6
Kick Off Eredivisie zit erop! Ciraar gekozen tot coach van het
jaar! Gefeliciteerd! Morgen gaan we los tegen BC Amersfoort!
Redactie: En terecht!
Myke @MyHalkema
Je weet dat je hard hebt getraind, als je bijna in slaap valt op de
fiets op weg naar huis na de training! #kapot
Redactie: Alles voor het goede doel
Russell Muns @russell_muns
Klaar met werken. Snel naar huis, eten en dan op naar DKC
#training
Redactie: Russell is toch niet overgestapt naar de concurrent?

Tuinarchitectuur
Aanleg
Onderhoud

Jim @jimmetjuhh
Hallo spierpijn!
Redactie: Hoi Jim, lekker getraind?

Voor advies & mooiste tuin-ideeën:
0174 - 298208
www.diemelgroenvoorzieningen.nl

Meer info op www.debakkers.nl

The clan with a plan

O v e r d e n i e u w e Te c h n i s c h e C o m m i s s i e

wat die allemaal niet gedaan heeft...
R: Maar het was niet alleen Rob,
want ook Elize van ’t Riet, René Kooke en René Koehorst zaten in de TC.
Wat denk je als je terugkijkt?
S: Ik denk dat we het goed opgepakt
hebben, en dat we het goed hebben
gedaan. We hebben ook ons hoofd
gestoten. Toch je teamindeling net
verkeerd doen, zodat je niet uitkomt
met je invallers. Ja, daar maak je
fouten in. Maar nu terugkijkend denk
ik dat we nu alles wel duidelijker
voor ogen hebben. Verder hebben we
één grote Dropbox waar alles inzit.
Ons beleidsplan is bijna rond en daar
staat ook in wie wat doet.

Het beleidsplan is

4
Sinds vorig seizoen heeft VELO
Badminton een nieuwe Technische Commissie (TC). Melissa
van Tusschenbroek, Wouter Ris,
Tim van Nieuwkerk, Franklin
Telwin, Steven van Zanten en
Rob Theunissen waren bereid om
gezamenlijk de nieuwe TC te vormen. Uiteraard wilde MatchPoint
vorig seizoen al van dit zestal
weten wat de plannen waren.
Het kwam er niet van. De TC was
te druk met het bewaken van
de dagelijkse voortgang. Maar
inmiddels zijn we een seizoen
verder en weet de TC hoe de vork
in de steel zit. MatchPoint sprak
met Steven van Zanten (S) en
Rob Theunissen (R) over de ervaringen van het afgelopen seizoen en de plannen voor komend
seizoen.
Hoe ging het eerste jaar als
nieuwe TC?
S: Het was een lastige start, want er
was in het begin veel onduidelijkheid
over wie er zou meedoen en wie wat
zou gaan doen.
R: Klopt. De vorige leden van de TC
zijn eigenlijk tegelijkertijd in één
zomer gestopt, en er was weinig
gelegenheid om dingen goed over
te dragen. We zijn daarom eigenlijk

bijna rond.
Tekst: Erwin Latuheru & Marte Suijkerland
Beeld: Erwin Latuheru & Steven van Zanten
met zijn allen vrij blanco begonnen.
We hebben werkenderwijs uitgevonden welke taken er waren en wat
daarbij kwam kijken. We hebben ook
ons hoofd gestoten, en kwamen er
achter dat dingen anders in elkaar
staken dan dat we in eerste instantie
dachten. Maar gedurende het jaar
krijg je alles steeds meer onder controle, en weet je steeds beter bij wie
je waarvoor moet zijn.
S: Ja, en net als je dat weet, krijg je
nog meer taken toebedeeld...

Het was ‘n lastige start.
R: Ook dat. Maar inmiddels zijn we
een jaar verder. Er komen nu dingen
terug die we al een keer gedaan hebben. Die kennis geeft wel wat rust.
Waar ik me in het eerste seizoen nog
wel het meest over verbaasd heb, is
de hoeveelheid taken die de vorige
TC had. Ik had als speler helemaal
geen besef van wat er allemaal door
hen geregeld werd. En we zijn met
zijn zessen, dus je moet nu elke keer
bedenken voor wie een taak is. Dat
betekent ook dat je veel met elkaar
moet communiceren. Nou, dat hebben we gedaan. Als ik op het eerste
jaar als TC terugkijk, denk ik toch

vooral aan de WhatsApp-groep die
regelmatig ontplofte met dingen die
geregeld moesten worden. Dan had
ik een dag gewerkt, keek ik op mijn
iPhone en had ik weer zestig berichten gemist.
Waarom was het vorige seizoen
lastig?
R: Omdat we eigenlijk allemaal
nieuw waren, en er veel afspraken
uit het verleden waren zonder dat
deze ergens op papier stonden. De
vorige TC kon dingen op routine
doen, omdat ze wisten wat ze moesten doen en de mensen die ze voor
bepaalde zaken moesten hebben
ook al goed kenden. Dat Gerard van
Zundert tijdens de bestuursvergadering riep: “Oh, dat moet je even bij
die en die regelen.” Ja, maar voor
mij waren dat onbekenden. Dan is
het toch even zoeken voordat je die
contacten hebt gelegd.
S: We voelden ons een beetje in het
diepe gegooid. Het meeste zat in Rob
Konings’ hoofd.
R: Er was wel een A4-tje met een
soort tijdlijn van activiteiten. Maar
dat is toch vooral op hoofdlijnen. En
om dat dan praktisch handvatten te
geven... Ja, dat is toch wel weer een
soort van ontdekkingstocht.
S: Ja, met respect voor Rob. Want

R: We hebben op bijna elke taak
twee personen gezet. Zodat je
iemand hebt om mee te sparren
op het moment dat er iets lastigs
speelt, maar ook zodat je elkaar kunt
vervangen tijdens vakanties. Nadeel
van zes mensen in de TC is wel dat

mensen binnen de club natuurlijk
niet één aanspreekpunt meer hebben, maar zes. Het heeft even tijd
nodig voordat iedereen weet bij wie
je moet zijn voor welke vraag. Het
beleidsplan moet helpen om onze
taakverdeling verder uit te dragen.
Doen jullie ook dingen niet?
S: Dat was wel onze eerste intentie.
R: Alles willen doen, is wel een
beetje een valkuil voor de TC. We
zijn met een grote groep en dan is
het niet raar dat je de vraag krijgt
om iets op te pakken. Daardoor hebben we als TC uiteindelijk ook een
aantal niet voorziene dingen opgepakt. Zo hebben Melissa, Franklin en
Wouter zaken rond de jeugdselectie
gedaan, terwijl dat oorspronkelijk bij
de Jeugdcommissie lag.
S: Halverwege het vorige seizoen
zeiden we ook dat we taken moesten
afstoten, omdat het gewoon teveel
werd. Maar dat was ook omdat we
het overzicht niet helemaal hadden.
Maar nu er een seizoen voorbij is,
hebben we het overzicht wel. Dan
kan je wel weer taken gaan afstoten,
maar je zit er net lekker in met zijn
allen, hè. En je doet het met zijn

zessen, dus op zich moet dat wel te
doen zijn. En als er onverhoopt eentje wegvalt, dan is het makkelijker
om dat op te vangen. Want iedereen
weet van de taken en dat maakt
overdragen makkelijker. Al met al
willen we dit jaar als TC als groep
weer een stapje zetten.

Bij wie je moet zijn
voor welke vraag.

Wat zijn jullie doelen?
R: Wat ik belangrijk vind bij het stellen van doelen is dat ze
realistisch zijn.
S: Ik denk dat de eerste
stap gezet is als ons 1e
team de playoffs haalt.
R: Ja, dat moet wel het
doel zijn.
S: Hoe hoger je als club
speelt, des te meer
spelers je naar je toetrekt. Kijk, de
jeugd vindt het aantrekkelijk om bij
VELO te komen spelen, want VELO
heeft een duidelijke doorstroom van
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Bij wie je moet zijn voor
welke vraag?
Aanspreekpunt Bestuur
Team 1

x

Trainingsweekend

x

Gesprekken met spelers en trainers/
evaluatie

x

x

x

Jaarverslag, beleidsontwikkeling/
bewaking

x

x
x
x

x

x

x
x

x

x

Sporthal
x

x

x

Website

x

Competitie
Beheer van ALLE emails en deze
doorsturen naar de juiste personen

x

x
x

VELO Evenementen

x

x

Jeugdselectie

Omni VELO

x

x

LCW/BN

Shuttles

x

x

x

de jeugd naar de senioren. Je hebt
Dennis Tjin Asjoe die de trainingen
van de jeugdselectie doet. Vervolgens gaan ze naar de senioren waar
je Ciraar Slaats en Erwin Latuheru
hebt. Daar zit een duidelijke opbouw
in en dat is een goed fundament van
VELO. Dat laat ook iets zien van hoe
we op termijn de hogere teams willen vullen, namelijk zoveel mogelijk
met spelers uit de eigen jeugd.

One direction richting velo

Spelers uit de
eigen jeugd.
R: Kijk, voor het stellen van doelen heb je ervaring nodig over de
speelsterkte van spelers en over een
heleboel andere dingen. En wat dat
betreft had Rob Konings wel vijftien
jaar ervaring. Die had dan ook de
statuur om over doelen een mening
te hebben. Als ik Ciraar hoor praten
over badminton vind ik het moeilijk
om hem tegen te spreken. Die man
heeft zoveel kennis en ervaring, dat
moet je gewoon benutten. Dat moet
je wel beseffen als je keuzes maakt
en een punt zo belangrijk vindt
dat je dat wilt doorzetten. Maar de
ervaring is ook dat dingen anders
lopen dan je hoopt. In een beleidsplan aangeven hoe je iets wilt doen,
is dan ook moeilijk. Dingen lopen wel
eens anders, en je kunt niet overal
op anticiperen.

Wat willen jullie met de rest van
de selectie?
S: We willen een tweede team in de
eerste divisie. Daarom zou het fijn
zijn als één van de drie teams uit de
tweede divisie kampioen wordt. Daar
is de teamindeling ook op gebaseerd.
Op het moment dat je meerdere
eerste divisieteams hebt, kan je ook
meer sterke spelers binnenhalen die
dan op termijn eredivisiewaardig
kunnen worden. Zodat die weer kunnen doorschuiven. Op een gegeven
moment zullen spelers uit het eerste
team ermee stoppen. Op dit moment
is het niet direct mogelijk om zo’n
gat met spelers uit de eigen jeugd
op te vullen. Op termijn zou je willen
dat dit wel kan met eigen jeugd.
R: Ik denk ook dat het belangrijk is

voor VELO om een team in de eredivisie te hebben en het liefst twee
teams in de eerste divisie. Als club
heb je een bovenregionale functie
voor spelers met ambitie van andere
clubs. Zo kwamen Steven en ik allebei van BC Delft. Ik vond het toen
een leuke uitdaging om bij VELO te
komen spelen.
Wat willen jullie dit seizoen?
R: Het is misschien een beetje een
slap antwoord, maar we hebben
afgelopen seizoen alles ontdekt en
leren kennen. Ik wil nu fijn en lekker
een seizoen draaien met het gevoel
van dat we nu snappen hoe het zit.

Dingen lopen wel
eens anders.
S: Dat ben ik helemaal met je eens.
Iedereen weet waar ie aan toe is
en we weten dat we elkaar kunnen
ondersteunen. Ik denk dat het allerbelangrijkste doel van de TC voor
komend seizoen is om nog meer
naar buiten te dragen wie wat doet.
En nog meer op papier vastgelegd te
hebben, zodat er meer duidelijkheid
komt voor de jaren die volgen.
R: Vorig seizoen zijn we er echt blanco ingestapt. Gedurende het seizoen
werden we ons steeds bewuster van
wat er moest gebeuren. Nu hebben
we eindelijk het gevoel dat we dingen onder controle hebben. Het zou
fijn zijn als we dat komend seizoen
konden doorzetten.

WALHALLA VOOR

WALHALLA VOOR

Orchideeënliefhebbers

Ter Laak Orchids opende in 2011 een eigen winkel voor particuliere verkoop.
In de winkel kunt u kiezen uit een groot aantal Phalaenopsisplanten uit eigen
kwekerij. Gegarandeerd supervers dus! Kijk op onze site voor meer informatie!

Adres

Ter Laak Orchids
Middenzwet 23, Wateringen

WAARDEBON

Tegen inlevering van deze bon:
Orchidee per stuk € 10,-

Openingstijden

Donderdag/vrijdag 10.00 - 17.00 uur
Zaterdag
9.00 - 12.00 uur

Meer informatie
www.orchidee.nl

2 voor
€ 17,50
Aanbieding is
geldig t/m
2 november 2013
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Best jeugdleden

Jeugdkamp 2013 ... Wist je dat

Na een welverdiende zomerstop
staat iedereen wederom weer de
popelen om de baan op te gaan.
Uiteraard heeft de jeugdcommissie
komend seizoen weer talloze activiteiten in petto. In deze MatchPoint
blikken we eveneens terug op het
absolute hoogtepunt van het seizoen: het jeugdkamp!

Mees in de voetsporen van zijn grote broer Paul aan het einde van de week
in het gips belandde ... Wij de helft van de week vergezeld zijn door een
delegatie jongedames die later de bijnaam ‘de diva’s ‘ hebben gekregen ...
(Carmen, Stefanie, Beau en Naomi!) Kampleidster Myke haar stroop/yoghurt/
meel/rauw-eierdoping eigenlijk best geslaagd vond ... waarna zij als stroopmonster het hele veld over rende om iedereen vies te maken ... Leidster
Suzanne gekroond is tot heuse keukenprinses ... De laatste groep pas om
06:30 (!!!) weer aankwam bij de kamplocatie na de dropping ... Dat dit ook
niet verwonderlijk is, aangezien deze groep helemaal naar Nuenen was afgedwaald, ongeveer 10 kilometer van de kamplo
catie af ... De eerste plannen voor het kamp
van 2014 al in de maak zijn?

Wij wensen iedereen een fantastische eerste helft van het
seizoen en we hopen
jullie terug te zien in activiteiten en competities.
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Groetjes,
De Jeugdcommissie

Thessa, Marianne, Sandra, Wolter, Sten en Talat

Rebus
Los de rebus hieronder op en stuur je goede antwoord naar:
jc@velo-badminton.nl.

De jeugd verdedigt!
Hoe heet je?
Amber Cassa.
Wat is je geboortedatum?
15-04-1998.
Hoe oud ben je?
15 jaar.
Wie zijn je ouders?
Lies Borg en Martin Cassa.
Heb je broers/zussen?
Ja, een zusje (Rhiannon 11 jaar),
een zus (Wendy 33 jaar), een halfzus
(Christina 43 jaar), nog een halfzus
(Saskia 42 jaar), en een broer (Timothy 36 jaar).
Heb je huisdieren?
Ja, 8 katten, 3 hamsters, kikkers, 2
konijnen, vissen, 2 vogels.
Op welke school en in welke klas
zit je?
Christelijke college De Populier in
klas B2b.
Wat zijn je hobby’s?
Hardlopen, badmintonnen, zingen,
dansen, slapen, feesten (vooral
feesten).
Waarom ben je op badminton
gegaan?
Ik vond het super geinig om te doen
en ik kon hard slaan.
Wat vind je het vervelendste van
een training? En waarom?
Warming up en cooling down en dat
het is afgelopen want het is super
gezellig.

Wat vind je het leukste van een
training? En waarom?
De dubbels want dan ben je samen.
Welke badmintonslag vind je
moeilijk?
Ik vind de slagen niet moeilijk ofzo,
maar meer om het goed uit te voeren in een wedstrijd.
Wie is je lievelingstrainer?
Stenn natuurlijk en Dave
Speel je ook competitie? In welk
team en met wie?
Ja, in team 5 speel ik met Jolijn
Bensink, Anouk Botter, Ivan van Marrewijk, Robin, Giorgo
Wat vind je van VELO?
Een gezellige club
Doe je naast badminton ook nog
aan andere sporten?
Nee alleen hardlopen met een vriendin.
Waar kan je ’s nachts voor wakker gemaakt worden?
Feestjes altijd bel me maar voor een
gezellig feestje en ik kom!!!
Ben je verliefd? Zo ja, op wie?
Misschien wel, misschien niet!!!
Wat ligt er onder je bed?
Dozen met kleding mijn kleding is te
veel voor in mijn kasten.
Welke kleur hebben de muren in
je slaapkamer?
Grijs en paars/rozs achtig.
Wat is je lievelingseten?
Lasagna.
En wat vind je echt niet lekker?
Champions, avacado, aubergine en
gourgette.
Wat is je lievelingskleur?
Roze dat weet volgens mij iedereen.
Wat wil je later worden?
Ik wil neonatalgie gaan doen, dat is
iets met te vroeg geboren kinderen
opvangen en kijken of ze gezond
zijn.
Wat is je favoriete tvprogramma?
Malaika, Spangas en GTST en misdaad en horror programma’s
Wat is je lievelingsfilm?
Bring it on all or nothing en qua horror Tsjernobyl diaries
Wat doe jij over 10 jaar?
Rijk zijn en ik hoop dat ik dan een
kindje heb of krijg.

Waar kan je slecht tegen?
Als mensen gaan fluiten of gillen of
op het laatste moment afzeggen of
negatief gaan praten.
Heb je een stopwoordje?
Ja, het woordje is gezellig.
Wat is je beste en slechtste eigenschap?
Beste= ben heel snel bevriend met
mensen.
Slechte= kan ook heel snel chagrijnig zijn.
Naar welk land ga je het liefst
toe op vakantie?
Italië.
Wie zou jij nog eens
willen ontmoeten?
Mainstreet en One Direction.
Wat is je favoriete
muziek?
Alles
Wat is je lievelingsnummer van
dit moment?
Mclain sisters- rise (from disneynature’s).
Heb je een idool en zo ja wie en
waarom?
Sharon Doorson omdat ze geweldig
kan zingen en prachtig haar heeft.
Wat is jouw droom voor later?
Een rijk en goed leven en dat ik naar
iIalië kan.
Wie is de leukste persoon die je
dit jaar hebt leren kennen?
Kinderen uit de selectie.
Wie mag er in de volgende
MatchPoint verdedigen?
Denk ik nog even over na als u het
niet erg vind??? Het wordt Ko Romen!
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Als je schoenen er niet uitzien...
... zie je er zelf ook niet uit!

Nederpel

Schoenmakerij en Sleutelservice

Alles op het gebied
van schoenenonderhoud!
Herenstraat 72 - 2291 BJ Wateringen
Telefoon 0174 - 29 63 16

Voorstraat 49
2685 EJ Poeldijk
0174-243585
info@beautymi.nl
www.beautymi.nl

Voor al
uw planten
en bloemen

Noordweg 46
2291 EG Wateringen
Tel 0174 - 293834

Westland
Florada
BLOEMEN EN PLANTEN

Kees
Kees heeft lang getwijfeld. Over of
hij moest doorgaan als assistenttrainer/coach. Vond hij het nog wel
leuk? Voegde hij nog wel wat toe?
Ja, gezien de omstandigheden was
de playoffs halen met VELO 1 vorig
seizoen gewoon goed. Ja, de trainingen van Kees worden niet minder
bezocht dan voorheen. Nee, niemand
zei dat hij had gefaald, of dat Kees
zijn werk niet goed deed. Waarom
dan toch dat gedraal, Kees? Van
waar die onzekerheid? Tja...
Aan het einde van vorig seizoen
sprak Kees zijn twijfel uit over zijn
toekomst bij VELO. Dat hij trainingen kon leiden, geloofde hij wel
na twee seizoenen. Maar of hij het
nog wilde... Eerlijk? Eigenlijk niet.
Waarom niet? Hmm... Aan de ene
kant is Kees nog te veel speler. Hoe
oud hij ook is, Kees vindt het nog
steeds veel leuker om zelf te badmintonnen. En als hij training geeft,
kan hij zelf niet spelen, hè. Aan de
andere kant betrapte Kees zichzelf er
steeds vaker op dat hij zich ergerde.
Hij irriteerde zich aan de instelling
waarmee sommige spelers trainden.
Kees vindt dat je traint om beter te
worden. Dat je daarvoor je grenzen moet verleggen. Dat je dieper
moet gaan dan dat je eigenlijk kan.
Dat je dingen moet proberen die je
niet kunt of wilt. Maar het lijkt soms
wel of spelers vooral trainen zonder
moe te willen worden. Of dat ze alleen willen groeien door te trainen
waar ze al goed in zijn. Moet je ook
bijhouden, hoor. Maar Kees ziet snellere en meer winst op dingen die nog
niet worden gekund of gedaan. Ach,
misschien moet Kees wat geduldiger
zijn. Rome is niet op één dag gebouwd en er leiden meerdere wegen
naar toe.
Over zijn werk als coach was Kees
ontevreden. Te weinig meerwaarde naar zijn zin. Niet
vaak genoeg het gevoel dat
wedstrijden werden gewonnen dankzij de aan-

wijzingen van coach Kees. En daar is
het hem wel om te doen. Hoe groot
zijn waarde ook is op andere vlakken, maar uiteindelijk gaat het om
wedstrijden winnen.
Als Kees over zijn twijfel sprak met
coach Ciraar zei deze: “Luister, het
aantal goede coaches in Nederland
is op twee handen te tellen. Denk jij
nou echt dat je zonder opleiding en
met twee seizoenen ervaring daarbij
hoort? Dacht het niet.” Nee, natuurlijk niet. Beetje dom om te denken
dat je net zoveel toegevoegde waarde moet hebben als coach Ciraar,
Kees. Dat is geen appels met peren, maar met tomaten vergelijken.
Tomaten zijn geen fruit,
Kees. Je moet trainen! Je
moet grenzen verleggen,
dieper gaan dan je kan
en dingen proberen die
je nog niet kunt of wilt.
Je moet de coach zijn die
een speler nodig heeft,
en niet de coach die jou
het makkelijkste afgaat.
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Genoeg getwijfeld, Kees. In de leer
van Maslow ben je van onbewust
onbekwaam gegaan naar bewust
onbekwaam. Nu zorgen dat je als
de wiedeweerga bewust bekwaam
wordt. Wie weet word je ooit wel onbewust bekwaam. Kortom, werk aan
de winkel, Kees! Niks welterusten.
Gáááááááááán!
En daarom is Kees ook komend seizoen weer assistent-trainer/coach bij
VELO. Tot uw dienst!
kees@velo-badminton.nl

Wendy buiten de baan
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Niemand komt voor zijn plezier
in een ziekenhuis, laat staan als
ze er naartoe moeten voor een
operatie. Wendy daarentegen
gaat elke dag met veel plezier
naar het ziekenhuis toe en loopt
dan met een grote glimlach door
de operatiekamers. Gelukkig niet
omdat zij ziek is, maar omdat
zij als operatieassistente werkt
in het Bronovo ziekenhuis in
Den Haag. Midden in de drukke
voorbereidingen op een nieuw
badmintonseizoen gaan we op
bezoek bij Wendy om eens te horen hoe een gemiddelde werkdag
van Wendy eruit ziet.
Het was voor Wendy vroeger nooit
een uitgemaakte zaak dat zij verpleegkundige of operatieassistente
wilde worden. Eigenlijk heeft ze na
de middelbare school verschillende
soorten interesses gehad in het soort
werk dat ze wilde gaan doen. Zo
heeft ze twee jaar op de PABO gezeten en twee jaar op kantoor gewerkt.
Daarnaast heeft Wendy ook nog
gesolliciteerd voor de opleiding voor
politieagente, maar werd hiervoor afgewezen omdat ze te aardig zou zijn.
Wendy is op een zeer aparte manier
op het idee gekomen om voor dit

Tekst: Joyce Steentjes & Patricia Haverkamp van der Hoeven
Beeld: Wendy Slaats & René Lagerwaard
beroep te kiezen. Als haar zes jaar
jongere zus Suzanne haar hulp niet
had gevraagd om haar te helpen met
het bepalen welk profiel ze moest
kiezen in HAVO 4, had ze nu niet als
OK-assistente rondgelopen. Tijdens
een zoektocht naar carrièremogelijkheden op internet kwamen ze
dit beroep tegen, en dat sprak haar
meteen aan. Een sollicitatie volgde
en tot haar grote verbazing werd
ze aangenomen voor de opleiding.
Iets wat op zich best bijzonder was,
zeker als je bedenkt dat er landelijk
maar 120 opleidingsplekken per jaar
zijn. De meeste klasgenoten hadden
dan ook gemiddeld 5 a 6 sollicitaties
achter de rug voordat zij aan de opleiding mochten beginnen, maar dat
had Wendy niet.

Ik was te aardig om bij
de politie te gaan.
Zo begon ze inmiddels alweer 6 jaar
geleden in het Westeinde ziekenhuis.
We vragen Wendy na haar eerste
werkdag. Wendy vertelt: “Na vier
maanden fulltime naar school te zijn
gegaan was daar de eerste werkdag
op de OK. Dit was op de afdeling

orthopedie. Hier werken eigenlijk
geen orthopeden, maar bouwvakkers, want er wordt daar een hoop
gewerkt met hamers en zagen’’. Na
haar eerste werkdag had Wendy gelijk zoiets van: “Yes, dit is het! Ik heb
de goede keuze gemaakt’’. Tegenwoordig werkt zij in het Bronovo als
terreindeskundige Neurologie. Hierbij
coördineert zij alles wat met neurologische operaties te maken heeft,
van de planningen van de operaties
tot de zorg dat de juiste apparaten
en materialen bij operaties aanwezig
zijn.
Dit werk is niet zomaar voor iedereen geschikt, je moet wel stevig
in je schoenen staan. Zij ziet als
allround OK assistente van alles
voorbij komen; van kleine kinderen tot mensen die meer dood dan
levend het ziekenhuis binnen komen.
Helaas gebeurt het dan wel eens dat
zij mensen ziet overlijden tijdens de
operatie. “In het begin had ik hier
wel veel moeite mee, maar gelukkig
kan ik nu heel goed mijn werk los
laten als ik naar huis ga, maar sommige operaties blijven me nog wel
heel lang bij’’.
De werkzaamheden van deze job
kunnen worden onderverdeeld in drie

categorieën. Het daadwerkelijk assisteren tijdens een operatie, waarbij je de juiste instrumenten op het
juiste moment moet aangeven, zorg
dragen voor de steriele producten
tijdens een operatie en het regelen
van de planning voor operaties. Een
veelzijdige leuke baan dus. Maar wel
een zware baan, zowel mentaal als
fysiek. Het fysieke zit hem in het feit
dat de patiënten op de tafel getild
moeten worden. Daarnaast moet je
natuurlijk tijdens een operatie op en
top geconcentreerd blijven op wat
er gebeurt en wat je moet doen. We
vragen naar Wendy’s carrière ambities. “Ik zie mezelf dit werk niet
doen tot mijn 67ste of 70ste. Het ligt
eraan wanneer we tegen die tijd met
pensioen mogen. In de toekomst
hoop ik meer de managementkant
op te gaan’’.

er is geen andere operatieassistente
aanwezig. Dan moet je wel’’.
We leggen Wendy een dilemma voor.
Stel je speelt tegen iemand die je
tijdens de wedstrijd het bloed onder
de nagels vandaan haalt. Wat zou
je dan doen als diegene later bij jou
op de operatietafel belandt. Na er
grondig over nagedacht te hebben
besluit Wendy dat zij alleen zou assisteren bij deze operatie als het echt
niet anders kan, dus als er niemand
anders aanwezig is om het te doen.
“Het blijft namelijk wel gewoon een
patiënt met een klacht die behandeld
moet worden’’.

Op een plek waar leven en dood
dicht bij elkaar liggen kan het ook
voorkomen dat je ineens familieleden of vrienden op de operatietafel
hebt. Personeel mag zelf de keuze
maken of ze bij zo’n operatie willen assisteren. Wendy heeft er voor
gekozen om niet bij operaties van
familieleden te assisteren. ‘’Stel dat
het misgaat tijdens zo’n operatie
of dat er een fout wordt gemaakt,
dan zou je het risico lopen dat je op
gespannen voet met elkaar komt te
staan en dat wil je niet. Soms kom je
er echter niet onderuit. Bijvoorbeeld
als er een spoedgeval binnenkomt en

De link met het badminton is gelegd.
Want dat zij zou gaan badmintonnen stond eigenlijk al vast voor haar
geboorte. Toen zij nog een klein peutertje was, fietste ze al door de hal
als haar ouders aan het spelen waren. Zelf is ze begonnen met spelen
bij DKC toen ze een jaar of vijf was.
Al snel bleek ze talent te hebben
en werd ze uitgenodigd voor selectietrainingen, waarbij ze het heeft
geschopt tot de nationale selectie.

Ik wil koste wat het
kost winnen.

Ze had graag meer willen bereiken
in haar seniorentijd. Het zou haar
geweldig hebben geleken om door

Europa te reizen en daar de buitenlandse toernooien te kunnen spelen.
Helaas is dit niet gelukt, mede door
een zware knieblessure opgelopen
tijdens een training. Hierbij raakte
alles wat er kapot kon in een knie,
kapot. Een gescheurde kruisband,
een meniscus en ingescheurde banden. De revalidatie van deze blessure duurde bijna twee jaar. “Toen
ik weer kon spelen werden er leeftijdsgenoten die even goed waren als
ik, boven mij verkozen. Mede door
beslissingen van de bond ben ik toen
gestopt met het spelen voor de nationale selectie’’.
Inmiddels is het alweer 9 jaar geleden dat Wendy DKC verliet om bij VELO te gaan
spelen en kan zij een
aantal kampioenschappen noteren op haar
erelijst. “Elk kampioenschap is mooi, maar de
eerste van VELO in 2009,
bij DKC was een van de
leukste’’. vertelt Wendy. “Ik was nog
wel reserve, maar de hele ambiance,
en de plek van het kampioenschap,
DKC waar zij heeft leren badmintonnen, maakte het af. Een ander
bijzonder kampioenschap was het
kampioenschap van 2011 in Barendrecht. We hadden het hele jaar alle
wedstrijden gespeeld en versloegen
toen tegen alle verwachtingen in, de
favoriet Amersfoort’’.
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• Nieuwbouw
• Renovatie
• Onderhoud
• Advies en ontwerp

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

Telefoon 0174 - 290792 • Fax 0174 - 290513

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

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

Als we naar een wedstrijd van Wendy
kijken zien we een gedreven iemand
op de baan staan. Ze kan soms wel
een driftkikkertje zijn op de baan,
bekent ze zelf. “Ik wil koste wat het
kost de wedstrijd winnen. Dit leverde
me in het verleden nog wel eens gele
kaarten op. Maar sinds hier boetes
op kwamen te staan heb ik geen gele
kaarten meer ontvangen. Waarschijnlijk komt dat doordat je met
de jaren wat ouder en wijzer wordt
en daarmee ook wat rustiger’’. Of ze
altijd zal blijven badmintonnen is ook
een vraag waar Wendy zich de laatste tijd mee bezig houdt. Maar dat is

een lastige beslissingen; het badmintonnen is een deel van haar leven
geworden. Ook niet gek natuurlijk
als je je bedenkt dat ze dit spelletje
al sinds haar vijfde speelt en dat ze
uit een familie komt waar badminton
wordt geademd. Aan de andere kant
is ze zo gedreven dat ze niet weet of
ze na verloop van tijd op een lager
niveau zou willen spelen. Kortom;
de tijd zal het leren. Het komende
seizoen zal zij in ieder geval weer te
zien zijn in ons eerste team. Net zoals verleden jaar zal zij zich in eerste
instantie weer gaan richten op de
dubbel en op de singel. Iets dat zij

sinds vorige seizoen, voor het eerst
na haar blessure, weer is gaan doen.
Ze gaat er net zoals de rest van het
eerste team alles uit halen en alles
op alles zetten om weer kampioen te
worden, want dat is nu haar grootste
ambitie op badmintongebied.
Wij wensen Wendy en de rest van
team 1 hier alle succes bij, want we
hebben wel weer zin in een feestje!

Wilt u ook op uw verzekeringen besparen?
Informeer direct bij Gerard van Zundert
naar de mogelijkheden
Telefoon 06-55153568
Email info@van-zundert.nl
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Natuurlijk direct doen in deze dure tijden!

APK - onderhoud - banden - uitlaten - autoverkoop
Willem III straat 15, Wateringen TEL: 0174-293010
Bezoek ons ook op internet: www.autowestland.nl

Oude Liermolenweg 1, De Lier
Tel. 0174 - 511300, Fax 0174 - 510769
Plein 2, Wateringen
Tel. 0174 - 297741, Fax 0174 - 295993
http://www.santen-gasille.nl/

Ambachtshof 19, 2291 DX Wateringen

A

ISTER

G

M AKEL

SCVM

scvm

ARSRE

STICHTING
CERTIFICERING
VBO MAKELAARS

Voor aan- en verkoop van
uw woning, taxaties of hypotheken
kom naar uw makelaar van zeer goede huize(n)!
Ambachtshof 14
2291 DX Wateringen

Tel. 06 - 55153568

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

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

Gerard van Zundert
Eugénie Lipman
Erik van der Burg
Thessa Goes
Franklin Telwin
Henk Weijs
Joyce Steentjes
Dick van Bruchem
Franklin Telwin
Koos Batist

06 55153568
gerard@van-zundert.nl
0174 292757
secretaris@velo-badminton.nl
0174 290638
penningmeester@velo-badminton.nl
06 25463176 	
jc@velo-badminton.nl
06 11366356
tc@velo-badminton.nl
06 20863536
henk@velo-badminton.nl
06 24860011
matchpoint@velo-badminton.nl
0174 295569
velonieuws@velo-badminton.nl
06 11366356
website@velo-badminton.nl
0174 292087 ledenadministratie@velo-badminton.nl

Regiocompetitie
Bondscompetitie
Jeugdcompetitie

Aico van Gent
06 41428383
Melissa v Tusschenbroek 06 20112409
Wolter Jager
070- 3359533

Hoofdtrainer
Assistent-trainer
Hoofdtrainer jeugd
Trainers donderdag
Trainers woensdag
Trainers recreatie
Dinsdagochtend
Donderdagochtend

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 en Danielle Reith (woensdag), Arless Tjin-Asjoe (vrijdag)
Wil Zuijderwijk (0174 624204), Joke van den Bos (0174 298580)
Ton Vis (0174 294328), Dorette Veenman (0174 297786)

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)

regiocompetitie@velo-badminton.nl
bondscompetitie@velo-badminton.nl
jeugdcompetitie@velo-badminton.nl

