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Inmiddels is 2013 begonnen, namens 
de redactie wensen we iedereen een 
gelukkig en sportief jaar. En de eer-
ste helft van het badmintonseizoen 
zit er al weer bijna op, de meeste 
competities lopen ook al weer tegen 
zijn eind. Het worden dus spannende 
tijden, worden we wel of geen kam-
pioen, degraderen of niet. 

Afgelopen zomer toen we lekker alle-
maal op het strand lagen, was er een 
kleine rel in de badmintonwereld. 
En wel tussen VELO en DKC. Reden 
van discussie was het overstappen 
van Soraya van VELO naar DKC. Er is 
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21 – 27 januari  Halve finales Play-offs
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www.diemelgroenvoorzieningen.nl Russell Muns @russell_muns
Ik wist niet dat shuttles achteruit konden vliegen #zijderveld
Redactie: Kennelijk een bijlesje gekregen over de mogelijkheden 
van de shuttle.
Tomas @tomasspanbroek
VELO!!!!
Redactie: Wat anders dan? Is er dan een andere club.

Myke @MyHalkema 
Gezellig doen bij Velo en dan door naar Amstelveen. Vanavond 
vanZijderveld-Velo!! #eredivisie
Redactie: Optimale voorbereiding voor een 6-2 overwinning.
TSE van Nispen @talaaaaat 
Zojuist gitaar aangeschaft voor Russell.. In afwachting van sere-
nades onder mijn balkon:-)
Redactie: Tsja, willen we dat wel een zingende Russell?
Jim @jimmetjuhh 
Haha random mensen bellen met @tomasspanbroek
Redactie: Dus als je een raar telefoontje hebt gekregen...

veel over gesproken en geschreven. 
Voor deze matchpoint hebben we de 
voorzitters van beide verenigingen 
tegen over elkaar gezet.

Waarschijnlijk heeft elke Wateringer 
er wel een keer wat gehaald, een ijs-
je een patatje of wat anders, snack-
bar de Vier Wieken in Wateringen. 
Wat de meeste van jullie wel zullen 
weten is dat de eigenaar al jaren 
lang op vrijdagavond met zijn vaste 
maatjes speelt. Wij vonden het tijd 
om onder het genot van een hapje 
eens naar zijn verhaal te luisteren.
Veel leesplezier!

Een van onze redactieleden er de vorige vergadering niet bij was … dit kwam 
omdat zij moest tennissen … een tenniswedstrijd kennelijk leuker en be-
langrijker is dan een matchpointvergadering … zij hierdoor wel een heerlijke 
maaltijd van Kees heeft gemist … de ‘’stuck in the middle’’- groep tegen-
woordig training krijgt … van niemand minder dan Danielle Reith … deze 
groep met de week uitbreidt … waar bij de eerste training 1 baan met spelers 
vol was … waren er een aantal weken later maar liefst 14 spelers …  ze wel 
een beetje van de leg waren, toen bleek dat ze op hele andere plekken op 
de baan moesten staan tijdens het dubbelspel, dan ze al die jaren gewend 
waren …  het bij deze groep dus hoognodig blijkt te zijn om met 
technieken en tactieken aan de slag te gaan …  het nog wel moet 
gaan blijken of ze het in de competitie er ook beter vanaf brengen 
… de chocolademousse van Joyce wederom om van te smullen 
was … de Golden Earring weer hun jaarlijkse optredens bij VELO 
hebben gegeven … zij nog steeds weten hoe ze moeten rocken … 
Karel Tokromo goed kan vissen … de forellen die hij vangt niet al-
leen groot, maar ook erg lekker zijn … dat je ook te voet door de 
McDrive kan ... Lisa dit haar teamgenoten heeft gedemonstreerd 
na de thuiswedstrijd tegen Zijderveld ... De moeder van de hierbij aanwezige 
Vliegende Westlander het fysieke bewijs ervan diezelfde nacht op haar auto 
heeft aangetroffen ... Kees als enige aanwezige trainer hiervoor de volle-
dige verantwoordelijkheid op zich heeft genomen ... hij dat ook zou hebben 
gedaan als hij dit bewijsmateriaal níet zelf aan haar auto had bevestigd ... de 
McDrive dus eigenlijk ook een McWalk is?

WISt je dat...

WbF WeStLand tOernOOI
Op 9 en 10 februari 2012 
vindt wederom het WBF 
Westland Toernooi plaats. 
Een fantastisch toernooi 
van en voor de Westland-
se badmintonclubs, waar 
iedereen, van recreant 
tot (ervaren) competitie-

speler, in zijn eigen klasse kan strij-
den om kampioen van het Westland 
te worden. 

Dit jaar wordt er gespeeld in Sport-
hal de Pijl in Naaldwijk. De inschrij-
ving zal binnenkort worden geopend, 
hou dus alvast een plaatsje vrij in je 
agenda!!

VOLg VeLO Op tWItter
Zit jij zelf ook al op Twitter en wil je 
op de hoogte blijven van alles wat er 
speelt binnen de vereniging, volg ons 
dan via Twitter:
http://twitter.com/velobadm
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(geen ) bOnje met de buren

De relatie tussen de badmintonburen 
DKC en VELO is eigenlijk altijd goed 
geweest. Dat spelers van DKC naar 
VELO gaan en omgekeerd is daarbij 
iets van alle tijden. Onvermijdelijk 
als beide clubs vissen in dezelfde 
vijver van talenten en toppers. Maar 
na de overstap van Soraya de Visch 
Eijbergen van VELO naar DKC voelde 
de sfeer tussen beide clubs toch 
anders. Reden voor Rien Caljouw (R) 
en Gerard van Zundert (G) om als 
voorzitters van DKC en VELO met el-
kaar in gesprek te gaan. MatchPoint 
wilde hier uiteraard meer over weten 
en vroeg hen naar wat zij bespraken.

Hoe kwam het tot een gesprek?
G: Het initiatief is uitgegaan van 
Rikkert Suijkerland. Die kwam Rien 
tegen bij een bijeenkomst over het 
Buurthuis van de Toekomst. Toen 
kwam ook de verminderde sfeer tus-
sen DKC en VELO ter sprake. Rikkert 
vond die verminderde sfeer niet leuk, 
want hij komt regelmatig bij DKC. 
En er zijn ook DKC-ers die regelma-
tig bij VELO komen. Rien en Rikkert 
waren het er eigenlijk wel over eens 
dat er een gesprek moest komen. 
Waarop Rikkert mij de week erop 
vroeg: “Ben jij daartoe bereid?” Ik 
zeg: “Ja, waarom niet? Praten kun-
nen we altijd. Ik zal Rien bellen om 

Tekst en beeld: Erwin Latuheru

Een interv iew met de voorz i t ters van DKC en VELO

een afspraak te maken.” Dat heeft 
door de vakanties en dergelijke al-
lemaal wat langer geduurd, maar het 
gesprek is er gekomen.

Praten kunnen  

we altijd...

R: De overstap van Soraya van VELO 
naar DKC blijft er natuurlijk altijd 
een beetje boven zweven. Maar wat 
uit de wereld moet - en dat is waar 
Rikkert en ik het over hadden - is die 
ongemakkelijke sfeer die daaruit is 
ontstaan. We zijn altijd vriendenclubs 
geweest. Er zijn heel veel vrienden 
onderling tussen de clubs. De clubs 
kijken over en weer bij elkaar. Daar-
om moest het wat mij betreft uit de 
wereld. Ik dacht: “Laten Gerard en 
ik er een keer op terugkijken, elkaar 
de hand schudden en dan moet het 
klaar zijn.” Nou, dat is gebeurd. 
G: Kijk, er zijn natuurlijk altijd wat 
wrevelpunten. Daar hebben we het 
gewoon over gehad. Maar we spra-
ken ook over de samenwerking tus-
sen de verenigingen. Over in sommi-
ge dingen één lijn trekken. Waarom 
niet? Je zit maar een paar kilometer 
van elkaar af. In het verleden kon-

den die gesprekken wel plaatsvin-
den. Waarom dan nu niet meer? Dus 
daarom hebben we gezegd: “We 
gaan gewoon terug naar het oude. 
Er was een incident en we hebben de 
pijnpunten ervan besproken. Klaar 
en daarmee afgelopen.” 

Wat was er nou mis met die 
overstap?
G: Ik denk de communicatie erover 
tussen VELO en Soraya. Dat was het 
probleempunt. 
R: Op enig moment is er een slech-
ter contact tussen VELO en DKC 
ontstaan. Maar uit de gesprekken 
met Soraya en haar ouders werd ons 
één zaak duidelijk: “Soraya heeft 
geen contract met VELO.” Dan denk 
ik: “OK, dan is onze integriteit van 
handelen niet in het geding, want 
er is geen contract.” Dan voel ik ook 
niet dat ik iets verkeerd aan het 
doen ben.  

Er was een incident.

Ik ben overigens zelf nooit bij al die 
gesprekken geweest. In mijn ge-
sprek met Gerard bleek dat ook hij 
er op redelijke afstand van stond. 
Dat maakt het wel lastig om dat hele 

conflict precies te analyseren. Maar 
ik heb wel van Gerard begrepen hoe 
dat is gegaan in die periode. Wel of 
niet een overeenkomst, wel of niet 
onderhandelen, of wel of niet een 
afspraak hebben... Ik snap de boos-
heid van dat moment wel, hoor. Laat 
ik daar ook helder over zijn.

Welke lessen trek je uit wat er is 
gebeurd?
R: Ik heb alle contracten met mijn 
spelers zelf ondertekend en die heb 
ik in mijn archief. Daar kan ik bij 
wijze van spreken mee wapperen 
als het moet. Dat heb ik er zelf wel 
van geleerd. Dat laat ik niet ergens 
anders in de vereniging hangen. Niet 
dat ik dat niet vertrouw. Maar na 
deze affaire dacht ik: “Ik onderteken 
ze zelf en ik hou ze zelf bij me in 
mijn archief.”
G: Voor mij precies hetzelfde. Ik 
tekende de contracten altijd al, hoor. 
Maar ik had ze niet zelf opgesteld. 
Als je mij vroeg welk bedrag erin 
genoemd stond... Nu zeg ik: “Nee, ik 
teken de contracten, maar ik neem 
ze eerst door en ik weet precies 
waarvoor ik teken.” En ook ik bewaar 
de contracten nu zelf.
R: Wij hebben in het contract nog 
een soort clausule opgenomen. Spe-
lers die bij mij onder contract staan, 
praten aan het einde van hun con-
tractperiode eerst met mij. Juridisch 
houdt het volgens mij helemaal niks 
in, hoor. Want zo’n speler kan na een 
kwartiertje zeggen: “Nou, we komen 
er dus niet uit.” Dan ben je ook klaar, 
maar toch...

Ik weet precies waar-

voor ik teken.

G: Dat staat er bij ons sowieso in. 
Maar kijk, je kunt een speler niet 
beletten om met een andere club te 
gaan praten. Dus dat moet je ook 
niet doen. Als een speler het hier 
niet naar zijn zin heeft, gaat ie toch 
weg. Nou, dan heb ik liever dat ie bij 
de buren van DKC gaat spelen, dan 
dat ie bijvoorbeeld naar Amersfoort 
gaat.
R: Dat ben ik wel met Gerard eens. 
Toen ik net voorzitter was, kwamen 

we met ongelooflijk veel mazzel in de 
Eredivisie. Toen heb ik in het bestuur 
wel eens gezegd: “Kunnen we niet 
een soort samenwerkingsverband 
met VELO à la Feyenoord - Excelsior 
aangaan?” Ik hoef niet zo nodig Ne-
derlands kampioen te worden, want 
dat kunnen wij hier voorlopig toch 
nog niet aan. Je zou best eens kun-
nen kijken naar waar je elkaar in kan 
ondersteunen. Twee verenigingen die 
in de Eredivisie spelen op een straal 
van een kilometer of tien... Dat is 
goed voor onze regio én voor de 
badmintonners daarin. We moeten 
vooral niet tegenover elkaar staan. 

Dan heb ik liever dat ze 

naar VELO gaan.

Stel we hebben bij DKC een groot 
talent. Dan kan er een moment ko-
men dat hij of zij het niveau van DKC 
ontstijgt. Zo simpel is het gewoon, 
want wij doen nog niet mee voor het 
kampioenschap. Dat is met Dennis 
van Daalen de Jel ook gebeurd. Dan 
denk ik alleen maar dat je voor die 
speler een diepe buiging moet ma-
ken en hem of haar ontzettend veel 
succes moet wensen bij een andere 

vereniging waarmee hij of zij wel 
Nederlands kampioen kan worden. 
Als je dat gaat blokkeren... Ja, waar 
ben je dan mee bezig als vereni-
ging.? Ik zou dat echt fundamenteel 
verkeerd vinden. Kijk naar wat er in 
de laatste jaren bij DKC is vertrok-
ken. De halve Nederlandse top heeft 
bij DKC gespeeld. Dan heb ik liever 
dat ze naar VELO gaan, want je regio 
is echt belangrijk.

VELO én DKC spelen Eredivisie 
met spelers uit de nationale se-
lectie. Hoe werkt dat?
G: Daarover zijn afspraken gemaakt 
in het Eredivisieoverleg. Je hebt een 
aantal door de bond aangewezen 
toernooien. Die maken 
ze voor de competitie 
bekend en daar gaan de 
nationale selectiespelers 
heen. Bij toernooien die 
er tussentijds bijkomen, 
heb je als vereniging het 
recht om tegen je speler 
te zeggen: “Wij staan 
niet toe dat je weggaat, want wij 
vinden die competitiewedstrijd be-
langrijk.” Maar de spelers zelf willen 
natuurlijk zoveel mogelijk toernooien 
spelen. Onze vroegere bondscoach 
en technisch directeur Martijn van 
Dooremalen zei altijd: “De competi-
tie in Nederland interesseert me niet. 
Ik moet met mijn spelers in het bui-
tenland succes hebben.” Vanuit zijn 
standpunt kan ik dat ook best waar-
deren. Maar voor VELO is de compe-
titie het belangrijkste. Dus vanuit het 
oogpunt van de spelers... Die zullen 
zich hoofdzakelijk in de buitenlandse 
toernooien moeten ontwikkelen. 
R: Ja, dat vind ik ook. Ons stand-
punt is dat wij de speler vrijlaten om 
naar die buitenlandse toernooien te 
gaan vanwege de ontwikkeling van 
die speler. Uiteindelijk worden we 
daar zelf ook beter van. Dat we dan 
misschien een paar punten inleveren 
in een wedstrijd... Ja, dat zij dan 
maar zo. De ene keer zal het VELO 
overkomen, de volgende keer over-
komt het Amersfoort, en een andere 
keer overkomt het ons. Gemiddeld 
genomen zal het wel zo’n beetje 
uitmiddelen denk ik dan. Maar ik kan 
me voorstellen dat het om cruciale 
wedstrijden kan gaan als je echt 
meedoet om het kampioenschap. Ja, 
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dan ben je wel de klos natuurlijk. 
Maar die situatie heb ik met DKC nog 
niet meegemaakt.

Waarom moet je naar 

zes of acht teams?

Willen jullie een kleinere Eredi-
visie?
G: De bond heeft nog steeds het 
idee dat de competitie met een aan-
tal teams verkleind moet worden. Ik 
heb ze al gezegd dat ze dat er toch 
nooit door krijgen, want de meeste 
teams zijn eigenlijk voor uitbreiding. 
Waarom moet je naar zes of acht 
teams? Of waarom moet het aantal 
partijen per wedstrijd verminderd? 
Dat is om spelers meer naar inter-
nationale toernooien uit te kunnen 
zenden. Maar weet je wat ze in mijn 
ogen eerst moeten doen? Je hebt 
veertig of vijftig spelers op Papendal 
zitten. Hebben wij zoveel talent in 
Nederland? Dan hadden we toch al 
lang een wereldkampioen moeten 
hebben? Ga nou eens kijken welke 
échte talenten we hebben. Nou, mis-
schien heb je er twee of vier, maar 
dan houdt het toch op? Voor die 
beperkte groep moet je zeggen: “Jul-
lie gaan die internationale toernooien 
allemaal spelen. En de clubs dan? 
Niks mee te maken, want jullie moe-
ten in 2016 op de Olympische Spelen 
staan. En daar ontwikkelen we alles 
voor.”

De bond heeft dus een 

dilemma.

R: Op dat punt zijn we het ook eens. 
En ook wij willen niet dat de com-
petitie kleiner wordt. Of het moet 
groeien, weet ik niet. Maar ik wil 
zeker niet minder teams. Het is voor 
heel veel andere spelers die niet in 
de topselectie zitten natuurlijk fan-
tastisch om in de Eredivisie te spe-
len. En dan doen we de Eredivisie af 
als onbelangrijk of zoiets dergelijks? 
Maar ik begrijp het ook wel. De bond 
is ontzettend afhankelijk van het 
geld van het NOC*NSF. Dat gaat echt 

om een substantieeldeel van hun 
begroting. Als zij niet inzetten op die 
paar spelers die naar de Olympische 
Spelen zouden kunnen gaan... Als 
je niet op die Olympische Spelen zit, 
mis je ook heel veel geld, want dan 
word je gekort door het NOC*NSF. 
De bond heeft dus een dilemma. 
Maar ik zeg: “Benoem een kleine 
topselectie waarvan je met zijn allen 
overtuigd bent dat ze de Olympische 
Spelen kunnen halen. En laat de 
anderen vooral veel goed badminton-
nen en trainen. Bij de clubs, maar 

dat kan wat mij betreft ook voor een 
deel op Papendal.

Gaat de bond daarin mee?
R: De bond is wel begonnen met 
het kleiner maken van de selecties. 
Onder de dertien al, onder de vijftien 
al... Ik heb de indruk dat het nieuwe 
selectiebeleid nu langzamerhand een 
beetje vorm gaat krijgen. Dat gaat 
misschien in de ogen van velen niet 
snel genoeg. Dat kan. Maar ik geloof 
dat er wel een verandering komt.
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zijn ooms hebben allemaal een eigen 
zaak. De echte Westlandse onderne-
mersmentaliteit zit ook in Bertus. Hij 
weet niet wat er zo leuk is aan het 
ondernemerschap… “De handel, het 
is gewoon leuk”.
Naast zijn ‘’Vier Wieken’’ is hij bezig 
met zijn aquarium, maar vooral met 
zijn grootste hobby: zebravinken 
fokken. Dit gaat zelfs zo ver, dat hij 
eens een wereldkampioen-zebravin-
kje voortbracht! Bertus heeft wel 200 
vogels, het is echt zijn passie. Dat 
is ook wel te zien aan de posters die 
de muren van zijn kantoor sieren. En 
wanneer we vragen waar we Ber-
tus ’s nachts voor wakker kunnen 
maken, zegt hij, totaal onverwacht, 
want wij dachten dat hij wel een 
heerlijk bord van zijn eigen patat 
zou zeggen, “een kaketoe of een 
papegaai. Dat vind ik echt zo mooi!”. 
Maar het liefst slaapt Bertus hele-
maal niet, hij vindt het zonde van de 
tijd. Sinds dit jaar probeert hij zijn 
vogelhobby wel wat af te bouwen, 
want hij wil meer tijd maken voor 
zijn kleinkinderen; beide dochters 
hebben een kleine en op allebei is 
hij stapelgek. Wanneer de oudste 
jarig is en met de hele klas ‘toeval-
lig’ langs de zaak loopt, deelt Bertus 
softijsjes uit. Vindt ie prachtig. En 
’s avonds zit hij het liefst gewoon 
lekker met zijn vrouw Marian op 
de bank. Of was dat omdat hij zelf 
eigenlijk niets te vertellen heeft thuis 
omdat Marian de broek aan heeft? In 
ieder geval, familie is best belangrijk 
voor Bertus. 

Voor René geldt hetzelfde, hoewel 
hij zijn beide kinderen van 20 en 22 
in het weekend pas ziet rond 12 uur 
‘s morgens, als hij er al een hele 
dag op heeft zitten en zij pas net 
uit bed komen. René heeft op die 

vroege ochtenden namelijk ook een 
bijzondere hobby: rommelmarkten. 
Spullen verkopen? Nee, René gaat 
juist alle stands langs om spullen te 
kopen! ‘’Het geeft een kick wanneer 
je iets voor heel weinig geld koopt, 
terwijl het nog in prima staat is en 
veel waard is’’. Zo koopt hij er veel 
voor zijn andere hobby, fotografe-
ren. Een lens bijvoorbeeld. René is 
servicemonteur en in zijn vrije tijd 
repareert hij allerlei apparaten, zoals 
tweedehands computerschermen en 
laptops. Hij maakt er een sport van 
om dingen weer op te lappen en hij 
loopt er stad en land voor af, samen 
met een vriend.

... heel belangrijk dat 

er niet teveel vet gege-

ten wordt ...

Maar het grappige van deze twee to-
taal verschillende mannen is, dat zij 
op een bepaald gebied toch ook weer 
heel dichtbij elkaar staan. De zwager 
van René is namelijk de eigenaar van 
Boeters, die ook een groot aantal 
Wateringers van de nodige patat en 
snacks voorziet. Echt concurrenten 
zijn het niet vindt Bertus; beide be-
drijven hebben hun eigen vaste klan-
ten, en onderling praten de mannen 
eigenlijk ook niet over het werk. Met 
ons daarentegen wel. Zijn eigen pa-
tat eet Bertus eigenlijk niet vaak. Hij 
kan het wel zo vaak eten als ie wil; 
aankomen doet ie toch niet. Daarom 
neemt hij ook vaak als hij op de 
Albert Cuyp markt loopt, een patatje 
daar. ‘’Die is zelfgesneden, heerlijk’’. 
Zelf zou ie dat ook wel willen doen, 
maar er moet een extra oven voor 
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De mannen van baan 12: een be-
spreking in de cafetaria van Bertus
Bertus van der Valk. Wie kent hem 
niet? Als u hem niet van baan 12 op 
de woensdag- en vrijdagavond kent, 
dan misschien wel van zijn cafetaria 
(nee, geen snackbar!) De Vier Wie-
ken in Wateringen. Bert is nooit een 
sporter geweest (in het leger was hij 
heel toevallig steeds maar ziek als er 
gesport moest worden), maar toen 
zijn dochter Monica hem eens mee-
nam naar VELO, ging er voor hem 
een wereld open. Nu, zo’n tien jaar 
later, is badminton niet meer uit zijn 
leven weg te denken en zorgt hij her 
en der, bijvoorbeeld op het kamp, 
voor de nodige patatjes, frikadellen, 
kroketten, kipnuggets en bami- en 
nasihapjes. De gulle sponsor doet 
dit al jaren voor VELO en voor de 
Matchpoint was het daarom ook tijd 
geworden om eens te kijken wat 
deze man drijft.

Zaterdag 3 november. Koude tijden 
hebben hun intrede gedaan, dus met 
muts op en wanten aan op de fiets 
naar de afgesproken plek. Gelukkig 
is het droog. Stipt op tijd zitten we in 
het kantoor van Bertus, achterin de 
cafetaria. Bertus zit achter zijn bu-
reau, maar ook René Rickelman, zijn 
maatje van baan 12, is aangescho-

ven. Twee tegenpolen met de meest 
uiteenlopende hobby’s en ideeën 
over de badmintonsport, maar daar-
door juist maatjes. 

Een bont gezelschap 

met eigen regels.

Bertus, 45 jaar oud (of nee, was het 
nou 55?) en René (52, of 51, wat 
was het ook alweer?) spelen samen 
sinds René voor de tweede keer 
kwam kijken of dat badminton nou 
eigenlijk wat was en speler Bald hem 
vroeg mee te doen (de eerste keer 
is hij na een half uur wachten weer 
weggegaan; niemand had plek voor 
hem die avond…). Sindsdien is hij 
een vast lid van baan 12. Daarnaast 
worden zij altijd vergezeld door 
onder andere Arno van der Meer, 
Rob van der Meulen (de schoonzoon 
van Bertus), Generaal Aad, een Belg 
met een gebroken been en Peter, 
die zichzelf eigenlijk weleens mag 
voorstellen, want diens achternaam 
weten de mannen niet. Een aantal 
van de oudere garde is al gestopt. 

Een bont gezelschap, fanatiek en 
met eigen regels. Baan 12 is de 

basis, maar ze zouden best wel wat 
vaker met anderen willen spelen. 
Dit gebeurt weinig, maar misschien 
komt dit wel door de manier waarop 
de mannen het spel spelen… Na één 
set wordt altijd doorgedraaid, zodat 
aan de kant zitten niet lang hoeft te 
duren. ‘Niet zeuren en niet lullen’ is 
hun motto. Netfouten bestaan niet; 
wanneer iemand in het net dreigt 
te slaan, trekt men gewoonweg het 
net eventjes naar beneden. Via de 
muur slaan mag ook; dat geeft juist 
een interessante draai aan de rally. 
Het tweetal dat met de rug naar de 
hal staat, begint altijd. Tossen is dus 
niet nodig. Ook trainen is niet nodig 
volgens René, hoewel Bertus het 
daar niet helemaal mee eens is, “wat 
nieuws leren is ook weleens leuk!”. 
Maar door hun bijzondere aanpak 
jagen zij de tegenstanders vaak 
de stuipen op het lijf. Plastic shut-
tles zijn hun troef, met veren hoef 
je bij hen niet aan te komen, “die 
vliegen gewoon heel langzaam”. Als 
er genoeg gebadmintond is, blijven 
de mannen altijd even hangen voor 
een biertje en natuurlijk een sigaret. 
Eens in de zoveel tijd wordt er een 
uitje georganiseerd door Generaal 
Aad. Ook hierover zijn de meningen 
verdeeld, maar zowel Bertus als 
René vind het het leukst om gewoon 
een avond lekker een happie te eten 
en hooguit nog wat te bowlen, want 
met een fietstocht van een hele dag 
door het Westland of een idyllische 
stadswandeling van zes uur hoef je 
bij hen niet aan te komen. “Dan ken 
je gewoon nooit echt leuke gesprek-
ken voeren en dat is voor ons toch 
ook wel heel belangrijk!”. 

De handel, het is ge-

woon leuk.

Bovendien heeft Bertus helemaal 
geen tijd om hele dagen weg te 
gaan. Overdag werkt hij in de ca-
fetaria, waardoor hij vaak pas laat 
thuis is. Zijn eigen zaak is zijn ding. 
Al sinds heugenis wist hij dat hij 
ondernemer zou worden. Als kind uit 
een gezin van zeven kinderen, die al-
lemaal een eigen bedrijf hebben, had 
hij ook niet anders verwacht. Ook 

de mannen Van baan 12

Tekst en beeld: Danielle en Patricia

Een bespreking in de cafetar ia van Bertus

komen en vooral de stankoverlast die 
dat voor de buurt zou veroorzaken, 
weerhoudt hem van deze manier van 
patat maken. 

22 jaar lang zat hij in de organisa-
tie voor kwalitaria, maar door een 
teveel aan eisen, stapte hij eruit. 
Bertus’ bedrijf is veel bezig met 
gezondheid. Hoewel je het niet zou 
verwachten van iemand die patat en 
frikadellen verkoopt, vindt hij het 
heel belangrijk dat er niet teveel vet 
gegeten wordt. Zijn patat, die altijd 
vers is, bakt hij in vloeibaar vet en 
de fritessaus die hij verkoopt, heeft 
minder calorieën dan de ketchup 
die bij de gemiddelde Nederlander 
in de koelkast staat. 
Maar hij heeft niet alleen 
frituurproducten in zijn 
assortiment. Aangezien 
wij al van plan waren een 
hapje te eten bij Bertus 
in de zaak, nodigt hij ons 
uit zijn nieuwe broodje te 
proeven. Geen patat voor 
ons, dus dat is goed voor de lijn. Een 
donkerbruin broodje met sla, tomaat 
en warme kip met een lekker sausje. 
Die Bertus weet wat hij doet. En het 
vult prima. Ook René geniet van zijn 
broodje, dat hij met Bertus deelt, 
want zijn vrouw Sylvia heeft hem 
beloofd iets lekkers klaar te maken. 
Ondertussen worden de huidige poli-
tieke vraagstukken en problemen in 
financieel Nederland opgelost. 

Opgewekt na dit ontnuchterende 
gesprek met de mannen van baan 
12 en een heerlijk diner, waardoor 
wij blij zijn dat we niet zelf hebben 
hoeven koken en afwassen, stappen 
we de donkere nacht in, het gezellig 
verlichte en drukbezochte cafetaria 
achterlatend. Bedankt mannen!
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Januari
2 - 3 januari   Geen training ivm kerstvakantie
19 - 20 januari   RJC toernooi TFS
23 januari   Ouder/kind toernooi
31 januari   Ouderavond

Februari
27 - 28 februari  Geen training ivm voorjaarsvakantie

Maart
2 maart   Begin competitie jeugd

Jeugdkalender

SinterklaaSVan de JeugdcommiSSie
Het seizoen is alweer aardig op weg. We hebben er alweer een aantal acti-
viteiten op zitten. Denk maar eens terug aan het succesvolle vriendjes- en 
vriendinnetjes dag, de kampreünie, knutselmiddag, spandoeken maken voor 
team 1 en natuurlijk het grote Sinterklaasfeest. 

Natuurlijk komen er nog veel meer activiteiten, zoals HET evenement van het 
jaar: het ouder/kind toernooi. Dit jaar willen we ook proberen om het ouder/
kind toernooi voor de donderdagjeugd te organiseren. In de activiteitenkalen-
der vind je de datum terug.

In februari/maart begint ook weer de jeugdcompetitie. We hebben weer een 
heleboel goede teams kunnen samenstellen. Op 31 januari or-
ganiseert de jeugdcommissie weer een ouderavond, waarop alle 
ouders vragen kunnen stellen over de jeugdcompetitie en daar-
naast kunnen de ouders elkaar alvast een beetje leren kennen of 
weer gezellig bijkletsen.
 
In november zijn we begonnen met maatschappelijke stages. 
Inmiddels hebben we 4 scholieren die bij ons deze maatschap-
pelijke stage lopen. Daar zijn we heel blij mee. Voor nu zijn we 

dus voorzien maar je kunt je altijd alvast inschrijven voor de volgende ronde 
stageplekken.

Als laatste nog een update over de samenstelling van de jeugd commissie. 
Helaas heeft Rikkert aangegeven het te druk te hebben met zijn werk en is 
dus uit de JC gestapt. Bedankt voor je inzet, Rikkert! Inmiddels hebben we 
alweer 2 nieuwe enthousiaste leden gevonden en wel Talat van Nispen en 
Sten van Nieuwkerk. 

Groetjes!

Thessa (voorzitter), Marian, Sandra, Wolter, Sten en Talat

In deze editie slaat Juliette Helleman  
de smashes van MatchPoint terug.

Wat is je geboortedatum?
06-06-1999
Wie zijn je ouders? 
Mijn ouders zijn Wim en Kiki Helle-
man.
Heb je broers/zussen? 
Ja, ik heb een oudere broer Jochem 
en een oudere zus Liselotte.
Heb je huisdieren? 
Jaa! Twee cavia’s, twee grasparkie-
ten en een hond.
Op welke school en in welke klas 
zit je? 
Ik zit op het Wateringse Veld College 
in de 2e in klas 2V1.
Wat zijn je hobby’s?
Mijn hobby’s zijn: tekenen, toneel 
spelen, badmintonnen en dingen 
doen met vriendinnen.

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

Vraag: 
Noem de namen van de spelers 
van team 1.

graPPentaPPer
Wat doet 999 keer tik en 1 keer tak?

Waarom gooit een Belg zijn horloge uit het raam?

Wat staat er op de grafsteen van een robot?

Een jas en een das kosten samen €85. De jas kost €80 meer dan de 
das. Hoeveel kost de das?

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

Een duizendpoot met een houten been.

Op woensdagmiddag 28 november 
kwam Sinterklaas en zijn Pieten 
langs bij Velo. Samen met de kin-
deren van de voetbal verzamelden 
we in de kantine van de Velo hal. Na 
heel veel liedjes gezongen te hebben 
en nog wat goede moppen van een 
aantal kinderen was hij daar dan ein-
delijk, de Sint. De Sint was blij om 
alle kinderen weer te zien en legde 
uit wat we op deze middag allemaal 
gingen doen. Samen met 2 sur 5, af-
deling voetbal en afdeling badminton 
waren er allerlei spellen neergezet 
zoals boogschieten, klimmen, esta-
fette, molenwieken, sjoelen, gaten 
schieten en nog veel meer. De Sint 
deed zelf ook mee, hij vertelde een 
bingoverhaal waar allemaal num-
mers in voorkwamen. Deze nummers 
moest je aankruisen en als je hele 
kaartje vol was had je BINGO. De 
badminton had 5 groepjes kinderen 
met allemaal een eigen begeleider. 
Alle kinderen hebben enorm hun 
best gedaan om alle spellen zo goed 
mogelijk uit te voeren. Na afloop 
kwam Sinterklaas nog even naar de 
grote hal om de prijzen uit te reiken 
en iedereen te bedanken voor de 
leuke middag. Na afloop gingen alle 
kinderen moe en tevreden naar huis 
met een chocoladeletter.

Het was een leuke, geslaagde dag en 
Sinterklaas, TOT VOLGEND JAAR! 

Hoe lang badminton je al? 
Dit word als het goed is mijn 4e jaar.
Waarom ben je op badminton 
gegaan? 
Vooral omdat mijn zus er op heeft 
gezeten en mijn broer er toen ook 
opzat, maar ook omdat ik iets 
nieuws uit wilde proberen.
Wat vind je het vervelendste van 
een training? En waarom?
De warming-up.
Wat vind je het leukste van een 
training? En waarom?
De wedstrijdjes spelen.
Wie is je lievelingstrainer? 
Dave.
Speel je ook competitie? In welk 
team en met wie?
Ja. Ik speel competitie, maar ik weet 
nog niet bij wie ik dit jaar in het 
team zit.
Denk je dat team 1 weer lands-
kampioen gaat worden dit jaar?
Ik denk het niet, ik weet het zeker!
Doe je naast badminton ook nog 
aan andere sporten?
Nee. Niet een echte sport, maar ik 
loop wel elke week hard met m’n 
vader. 
Waar kan je ’s nachts voor wak-
ker gemaakt worden?
Chocolaaa!!
Wat is je lievelingseten?
Alle soorten pasta’s!
En wat vind je echt niet lekker?
Spruitjes.
Wat is je grootste blunder?
Mijn vriendin en ik waren een keer 

in een supermarkt, tegen een muur 
hing een grote spiegel. Wij gingen 
dus gekke en vooral erg rare bekken 
trekken, toen we dichterbij kwamen 
zagen we dat het voor onze kant een 
spiegel was maar voor de andere 
kant (waar AL het personeel zat) 
een raam was. Die zaten ons dus uit 
te lachen, toen renden we met een 
ontzettend rood hoofd weg.
Waar kan je slecht tegen? 
Ik kan slecht tegen auto rijden, om-
dat ik nogal snel wagenziek word.
Wat is je beste en 
slechtste eigenschap?
Mijn slechtste eigenschap 
is dat ik nogal snel een 
mening over iemand heb, 
mijn beste eigenschap is 
volgens anderen dat ik 
altijd vrolijk ben.
Heb je een bijbaantje? 
Zo ja, wat doe je dan?
Nee. Ik heb geen bijbaantje, maar ik 
zou er wel heel graag één willen.
Wat is jouw droom voor later?
Dat ik dierenarts ben, nog steeds 
toneel speel en teken en dat ik na-
tuurlijk in een leuk huisje op mezelf 
woon met een hond.
Aan wie geef je de jeugdpen 
door?
Marieke Buisman.

de Jeugd Verdedigt!

Om de tijd te zien vliegen.

Roest in vrede.

€2,50
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Out OF the bOx

Het heerlijk middagje was gekomen. 
Tijd voor een aantal uurtjes rond de 
tafel met Karin van der Valk, een 
oude bekende van VELO en voordat 
ze trouwde Karin Duijvestijn. 

We rijden door de natte sneeuw -ja-
wel mensen, het is december- naar 
Vierpolders. Daniëlle weet gelukkig 
de weg; het is haar tante aan wie we 
een bezoekje brengen. We worden 
hartelijk ontvangen, krijgen een kop-
je thee en chocola en al snel hebben 
we het over de vele dingen die Karin 
heeft gedaan in de wondere wereld 
van het badminton. Momenteel zit 
zij in het bestuur van Badminton 
Nederland. Het gesprek spitste zich 
direct daarop toe, zeker gezien de 
huidige ontwikkelingen, die ervoor 
zorgen dat de bond binnenkort geen 
subsidie meer zal ontvangen van 
het NOC-NSF (ze had net de uitdraai 
binnen met de cijfertjes en toelich-
ting over het besluit). Voor Karin 
natuurlijk een grote teleurstelling. En 
tevens een van de redenen dat we 
ons straks heerlijk gaan toeleggen 
op de discussie rondom dit onder-
werp. Maar om niet meteen zo zwaar 
te beginnen en omdat wij jullie een 
mooie introductie niet willen onthou-
den, allereerst: wie is Karin en hoe is 
het allemaal begonnen?  

Tekst en beeld: Danielle en Joyce

met Kar in van der Valk

Nou, Karin is ooit begonnen met 
spelen op haar 8ste in de oude vei-
linghal in Kwintsheul. Onder andere 
met steun van ouders en met broer 
Cok, zus Mathilde en Ron en Mar-
cel Daniels. Het was een fanatiek 
groepje, met zijn allen gingen zij 
onder leiding van Jan Daniels op zon-
dagochtend om zes uur hardlopen op 
Duinrell, dwars door de duinen heen 
over de muren van de bunkers. Ja 
ja, dat is pas discipline! Ook speelde 
zij door heel Nederland toernooien, 
Michel Hulsbosch reed hen dan elk 
weekend van toernooi naar toernooi. 
Al snel kwam voor dit groepje de 
nationale jeugdselectie in beeld en 
uiteindelijk gingen Cok en Karin naar 
het Europees Jeugdkampioenschap. 

Ook bij de senioren ging het Karin 
voor de wind, met onder andere het 
bereiken van de halve finales op het 
Nederlands Kampioenschap in de 
single. Karin werd ook tweemaal Ne-
derlands Kampioen in het damesdub-
bel, eenmaal met Joke van Beuse-
kom, nadat ze net hersteld was van 
een afgescheurde achillespees, en 
eenmaal met Paula Kloet. Gedurende 
haar hele badmintoncarrière speelde 
zij onafgebroken bij VELO (20 jaar) 
waarin zij ook met de club een aantal 
keer landskampioen is geworden.

In Karin zat ook een trainer. Ter-
wijl ze nog speelde, begon ze al 
met het halen van verschillende 
trainersdiploma´s. Daarmee maakte 
ze een klein uitstapje naar een an-
dere club een gaf een tijdje training 
bij Quintus. Ook werd ze jeugdtrai-
ner van de nationale juniorenselectie 
onder 17. Hier heeft zij vele talen-
ten getraind, zoals Jorrit de Ruijter, 
Saber Afif, Dave Khodabux, en Koen 
Ridder.

Nadat Karin gestopt was met het 
geven van training, trok ze de stoute 
schoenen aan en verzond een open 
sollicitatie via de toenmalige tech-
nisch directeur, Martijn van Doore-
malen. Zij vond toen terecht dat ze 
veel kennis en ervaring had in het 
badminton en dat het zonde zou zijn 
als dit verloren zou gaan. Laat het 
nou net zo zijn dat de Nederlandse 
Badminton Bond toentertijd subsidie 
had gekregen om badmintoncon-
sulenten in te kunnen gaan zetten. 
Karin ging aan de slag als een soort 
van proefkonijn werd de schakel 
tussen de bond en de verenigingen 
en zijn leden. De functie behelsde 
het koppelen van het door de bond 
ontwikkelde beleid aan projecten 
in de regio. Voor Karin iets waarin 
zij echt haar ei kwijt kon, maar ook 

haar netwerk en kennis voor kon ge-
bruiken. Zo zorgde zij ervoor dat een 
initiatief dat regionaal is begonnen, 
landelijk werd ingevoerd: de opstap-
competitie. In Delft zijn Ineke en 
Monique Lotgering hiermee gestart 
en nu is het voor alle kleine begin-
ners een gegeven. Het feit dat dit 
gebeurde, is een goed voorbeeld van 
het breder kijken dan alleen de eigen 
vereniging; iets waar Karin zeer blij 
mee is.

Na haar avontuur bij de bond, be-
sloot ze het roer om te gooien. Ze 
had nooit doorgestudeerd, omdat ze 
na school koos voor de topsport. Ze 
heeft hier tot op heden nooit spijt 
van gehad. Maar het zat altijd al in 
haar en nu wilde het eruit; ze volgde 
een opleiding in het mensgericht 
coachen en startte haar eigen coa-
chingspraktijk aan huis. Met GROW 
Again Training & Coaching is ze zo’n 
8-15 uur per week bezig. Mensen die 
zichzelf willen ontwikkelen of meer 
uit het leven willen halen dan ze nu 
al doen: kom langs bij Karin, want zij 
kan ervoor zorgen dat je weer goed 
in je vel komt te zitten en leert luis-
teren naar jezelf, want “de antwoor-
den zitten allemaal in je”. Lichaam 
en geest zijn één en dat is dan ook 
het uitgangspunt van waaruit ze 
werkt. Ook wij worden geïnspireerd 
door Karins wijze woorden, het is 
zeer verhelderend.

Karin is een bezige bij. Nu haar drie 
jongens (Roy, Mike en Nick) allemaal 
de deur uit zijn, heeft ze nog meer 
tijd voor van alles en nog wat. Ze 
werkt nu ook voor de tuindersver-
eniging Kwekers Groep Voorne; haar 
man Leo runt samen met zijn broer 
een paprikabedrijf (wij hopen dat we 
uit het Westland niet de gevreesde 
snuitkever hebben meegebracht, 

want bij Karin op het eiland is ie nog 
niet gesignaleerd en dat willen we 
graag zo houden…), ze zingt bij het 
barbershopkoor Sound Waves, is in 
de zomer vaste deelnemer van de 
lokale sportweek, heeft een knutsel-
clubje, ze gaat graag met vrienden 
en vriendinnen weekenden weg en 
heeft kort geleden de speedboot 
ingeruild voor een heuse camper, 
waarmee zij met Leo heel Europa 
door wil cruisen.

Lastig is geen goed 

woord, het is  

een uitdaging!

Goed. Nu we allemaal op de hoogte 
zijn van Karins badmintongeschie-
denis, op naar deel 2 van dit ar-
tikel: het bestuur van Badminton 
Nederland. Sinds vorig jaar is Karin 
na jaren weer actief voor de bond, 
ditmaal dus als bestuurslid. Nadat 
het bestuur vorig jaar opstapte, werd 
ze in juni gevraagd toe te treden en 
in een hele nieuwe samenstelling een 
nieuwe start te maken. Na eerst nee 
te hebben gezegd, besloot ze uitein-
delijk toch toe te treden. Als be-
stuurslid ‘vereniging en vrijwilligers’. 
We hebben het erover dat het lastig 
is om de betrokkenheid te vergroten 
tussen de bond en het individuele lid. 
Eigenlijk, zoals Karin zegt: “Lastig 
is geen goed woord… Het is een 
uitdaging!”. Maar hoe pak je deze 
uitdaging aan? Leden hebben vaak 
het idee dat alles goed geregeld is; 
zij kunnen immers lekker spelen elke 
week. Waarom zouden zij de bond 
nodig hebben? Terwijl de bond juist 
veel betekent voor het lid, alleen 
heeft men het niet door. Het is voor 

hen een ‘ver-van-mijn-bed-show’. De 
binding is echter juist heel belang-
rijk. Iedereen moet weten dat de 
bond dichterbij staat dan men denkt 
en dat ideeën en suggesties bij de 
bond aangedragen kunnen worden; 
daar wordt de bond ook weer wijzer 
van en op die manier kunnen zij een 
duidelijke lijn voeren. 

Nog een uitdaging waar Karin voor 
staat in haar functie is het uitvin-
den hoe op de juiste manier en 
met de juiste ‘tools’ het bestuur 
uit te voeren. Het vorige bestuur is 
in zijn geheel opgestapt, wat dus 
ook inhoudt dat op elke functie een 
nieuwe bestuurder zit. Er is hierdoor 
dus ook geen over-
dracht geweest tussen 
de huidige en vorige 
bestuursleden. Dit heeft 
zijn voor – en nadelen. 
Het grootste voordeel is 
dat de bestuursleden zelf 
geen ballast hebben uit 
het verleden. Ook het feit 
dat Karin geen actief lid meer was op 
het moment van toetreden heeft als 
voordeel dat ze alles een tijdje van 
de zijlijn heeft kunnen aanschouwen. 
Het is echter wel zo, dat de beslissin-
gen uit vroegere tijd nu nog steeds 
doorspelen en dat is niet à la minute 
op te lossen en aan te passen. 

Natuurlijk zijn er in de nieuwe sa-
menstelling nieuwe doelstellingen 
opgesteld. Een van de speerpunten 
van dit bestuur is dat ze transpa-
rantie en duidelijkheid wil scheppen 
naar de leden toe. Het moet voor 
iedereen duidelijk zijn waar het 
geld vandaan komt en waar het aan 
wordt uitgegeven. Afspraken moeten 
hiervoor duidelijk op papier worden 
gezet, er moet geen reden meer zijn 
voor discussie. In het verleden wer-

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

Kerklaan 12
2291CG Wateringen

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



Kees vindt coachen lastig. Maar 
waarom wist hij niet. En dat is niks 
voor Kees, want Kees denkt voor-
dat hij doet. Zouden meer mensen 
moeten doen, zegt ie. Kees denkt na 
over het spel en doceert er vervol-
gens naar. Zo vindt Kees dat je bij 
dubbelspel - gemengd of niet - zo-
veel mogelijk achter in plaats van 
naast elkaar moet spelen. Zegt hij: 
“Als je naast elkaar staat, loop je van 
voor naar achter. Als je achter elkaar 
staat, loop je van links naar rechts. 
En volgens mij is de breedte van jul-
lie baanhelft nog steeds korter dan 
de lengte ervan...” Maf-Kees!

Maar Kees denkt na. Hij weet nu 
wel waarom hij coachen lastig vindt. 
Weet je wat het niet is? Het is niet 
het geven van een aanwijzing waar-
door een speler meer punten scoort 
of minder punten tegen krijgt. Dat is 
op zich best moeilijk, hoor. Zo moet 
je lezen waar de winst ligt, maar 
mag je niet teveel aanwijzingen ge-
ven. Want daar raakt een speler van 
in de war. En wat je vraagt, moet 
de speler wel kunnen. Want anders 
heb je er niks aan. Maar hoe moeilijk 
dat ook is... Dat is niet wat Kees het 
lastigste vindt aan coachen. Waar-
mee hij niet wil suggereren dat Kees 
dit aspect van coachen al beheerst. 
Integendeel. 

Weet je wat het wel is? Dat is de 
speler jouw aanwijzingen echt laten 
uitvoeren. En dat is moeilijker dan 
het klinkt. Want wat je als coach 
tegen een speler zegt, komt soms 
gewoon niet aan. Echt! Soms maken 
spelers zich zo druk over hun fouten 
dat ze je niet meer horen. Nou, over 
het nutteloze van je daarover druk 
maken kan Kees kort zijn. Ten eerste 
bestaat badmintonnen zonder fouten 
niet. Ten tweede speel je van je druk 
maken over fouten eerder slech-
ter dan beter. Ergernis over - 
eigen of arbitrale - fouten 
vindt Kees zinloos. Verloren
 energie die je beter ergens 
anders in steekt! 

K e e S
Maar er is meer. Vaak horen spelers 
wel wat je van ze vraagt en willen 
ze het ook wel doen, maar kunnen 
ze het niet. Technisch wel, maar 
tactisch niet. Kees denkt te weten 
hoe dat komt. Volgens hem moet je 
daarvoor als speler twee dingen kun-
nen. Ten eerste moet je de situatie 
herkennen waarin je anders moet 
handelen. Ten tweede moet je in 
staat zijn om dan iets anders te doen 
dan wat je deed. En niet alle spelers 
kunnen dat. Daar staat Kees dan met 
zijn - in zijn geval met bloed, zweet 
en tranen bedachte - aanwijzingen. 

Maar Kees weet raad, want die din-
gen kun je trainen. Gewoon partijen 
laten spelen met een 
opdracht. Bijvoorbeeld 
alle ballen uit het ach-
terveld kort terugleg-
gen, alle netdrops naar 
het achterveld spelen, 
de tweede en derde bal 
niet omhoog of alleen 
smashen als het tot een 
direct punt leidt. Allemaal om spelers 
te trainen in het herkennen van 
situaties en (ook) anders te handelen 
dan dat ze gewend zijn. Zijn spelers 
worden er horendol van. Mopperen 
ze over dat ze niet meer kunnen 
doen wat ze altijd doen. Klagen ze 
van: “Moeten we denken voordat we 
doen.” Precies. Zouden meer mensen 
moeten doen. Houdoe!

kees@velo-badminton.nl
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den namelijk veel processen en ge-
beurtenissen gedoogd; iets gebeurde 
omdat het al jaren zo gebeurde. 
Hetzelfde gold voor de personele in-
vulling van deze processen, mensen 
zitten vaak al jaren op dezelfde plek. 
Het is geen geheim dat dit lastig is 
om te veranderen, mensen krijgen 
het idee dat er aan hun stoelpoten 
wordt gezaagd en dit geeft de nodige 
onrust. Maar de bond wil nu de regie 
in handen nemen, zodat er naar 
buiten toe een duidelijke eenheid is. 
Daarom mag men zich volgens Karin 
nu in de handen wrijven met de hui-
dige voorzitter, Clemens Wortel, hij 
is een goede voorzitter die sterk is in 
het verbinden van mensen. 

Een goed voorbeeld 
van de daadkracht van 
Clemens is het oplos-
sen van de problema-
tiek rond het afgesloten 
Yonex-contract. Het 
huidige bestuur heeft als 
uitgangspunt genomen 

dat het contract er nu eenmaal is en 
heeft gezocht naar een manier om er 
het beste mee om te gaan, met als 
doelstelling een gezicht te zijn en zo 
ook als team naar buiten te komen. 
Het is namelijk aan de buitenwereld 
lastig te verkopen dat je vier beste 
spelers niet spelen op een EK of WK 
omdat ze nou net een ander racket 
vasthouden. Er is goed gekeken naar 
het afgesloten contract en er zijn 
gesprekken geweest met Yonex in 
Japan. Dit heeft als resultaat opgele-
verd dat op het vorige EK deze vier 
spelers met hun eigen materiaal mee 
mochten doen. Inmiddels is men ook 
begonnen met het herstellen van de 
relatie met onder andere Carlton, dat 
met ingang van dit seizoen de naam-
gever is geworden van de Eredivisie. 
Resultaten waar het bestuur natuur-
lijk erg trots op is.

Het nieuwe bestuur heeft ook, in 
overleg met NOC-NSF, voor de nati-
onale selectie nieuwe doelstellingen 
gesteld. Er is met externe partijen 
een zogenoemd topsportinveste-
ringsplan opgesteld met daarin een 
aantal speerpunten. Zo worden er 
eisen gesteld aan de opleiding en 
bijscholing van trainers, waardoor 
alleen de beste trainers de talenten 
onder hun hoede nemen. Ook is 
het de bedoeling dat er individuele 
begeleidingsplannen worden opge-
steld door de trainer, om voor iedere 
speler de juiste ontwikkeling te 
bewerkstelligen. Daarnaast worden 
er prestatieafspraken gemaakt tus-
sen spelers en trainers. Er gaat ook 
meer gekeken worden naar wat nu 
echte toptalenten zijn. De echte top 
is namelijk niet voor iedereen weg-
gelegd; er is veel opoffering voor 
nodig. Daarom moet er ook een 
strengere selectie zijn. Karin staat 
vierkant achter deze speerpunten. 
In haar trainingen bij de nationale 
selectie werkte zij ook al met indivi-
duele begeleidingsplannen; heel erg 
belangrijk, omdat iedere persoon zijn 
eigen verbeterpunten heeft. 

Lichaam en geest  

zijn één.

Het is ontzettend jammer dat het 
NOC-NSF heeft besloten de subsidie-
kraan richting Badminton Nederland 
helemaal dicht te draaien. Dit kwam 
als een grote verassing er zijn nooit 
signalen ontvangen dat dit weleens 
zou kunnen gaan gebeuren. Zeker 
ook omdat men nota bene in samen-
spraak met het NOC-NSF het eerder 
genoemde topsportinvesteringsplan 
heeft opgesteld. Dit samen met een 

breed veld van ervaringsdeskundi-
gen. Nu heeft NOC-NSF de keuze 
gemaakt dit plan en de ambities erin 
naast zich neer te leggen. Karin is 
zeer teleurgesteld in het NOC-NSF. 
Zij heeft met het bestuur keihard 
gewerkt aan een nieuw beleid en ze 
bevinden zich nog in de beginfase; 
bepaalde problemen kunnen niet 
binnen een jaar opgelost zijn. Maar 
het NOC-NSF zegt een weloverwogen 
beslissing te hebben genomen. Er is 
vooral gekeken naar welke sporten 
bij de komende Olympische Spelen 
een kans hebben op een medaille, 
daarbij de resultaten die behaald 
zijn op de verschillende toernooien 
in acht genomen. Er is, mede gezien 
de internationale concurrentie uit 
Azië, in topbadminton onvoldoende 
resultaat behaald in de afgelopen 
periode en onvoldoende mogelijkheid 
tot het behalen van resultaten in de 
toekomst, wordt er gezegd. Over de 
huidige economische crisis wordt met 
geen woord gerept, hier heeft het 
niets mee te maken.

Er is natuurlijk meteen spoedoverleg 
belegd door het bestuur en dit zou 
twee dagen nadat wij Karin spraken 
gebeuren. Hopelijk kan ook hier het 
bestuur goede resultaten boeken, 
want niet alleen de trainingen van de 
topspelers op Papendal komen in het 
gedrang door het besluit. Ook de ge-
wone badmintonner zal het voelen. 
Het is jammer dat deze beslissing 
is genomen, zeker nu Badminton 
Nederland net een nieuwe weg is in-
geslagen. En laten we dat nog maar 
even benadrukken.

Na drie uur praten over het verle-
den, luisteren naar plannen voor de 
toekomst, brainstormen over het 
promoten van badminton in het hele 
land en het uitvoeren van verschil-
lende ademhalingsoefeningen, begint 
het al bijna donker te worden. We 
hadden nog uren door kunnen pra-
ten, maar het Vierpolderse landschap 
wordt schemerig en dus trekken 
wij de warme jas weer aan. Na een 
gezellige en inspirerende middag 
nemen we de pont richting het West-
land. We praten nog wat na. Wat is 
ze toch bevlogen. Onze badminton-
toekomst ligt in goede handen bij 
Karin, we weten het zeker.
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 � 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 Thessa Goes  06 25463176  jc@velo-badminton.nl
 � Lid Technische commissie Franklin Telwin 06 11366356  tc@velo-badminton.nl
 � 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 en Danielle Reith (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)


