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Voor u ligt weer een nieuwe Match-
point. Eentje waarin we een bijzon-
der interview hebben. We gaan op 
bezoek bij twee vrouwen die ge-
trouwd zijn met mannen die ido-
laat zijn van het badmintonnen. Er 
moeten zelfs vakanties voor wijken 
of worden aangepast. Benieuwd wie 
deze twee dames zijn en met wie 
ze getrouwd zijn? Lees dan snel het 
artikel van de badminton babes. 

Daarnaast hebben we gesproken met 
good old Dicky. Altijd al het geheime 
ingrediënt willen weten van de suc-
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30 maart  Paasdisco voor de jeugd
5 april    Pubquiz
18 - 21 april  Yonex Dutch International
20 en 21 april  Nederlands Kampioenschap aangepast badminton
25 en 26 mei  Clubtoernooi
25 mei   Vrijwilligers BBQ
1 en 2 juni  Nederlands Jeugdkampioenschap
15 juni   Finale dag Carlton GT Cup
22 en 23 juni  Nederlandse kampioenschap regioteams
20 - 27 juli  Jeugdkamp
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0174 - 298208

www.diemelgroenvoorzieningen.nl Sten van Nieuwkerk @SNieuwkerk
Donderdag ouders 2 weekies weg!:) #homealone
Redactie: Als dat maar goed gaat!

Jeroen Zwaan @3djay
Hard gewerkt vandaag, nu even tijd voor wat ontspanning in de 
zon: hardlopen. :-)
Redactie: Ondanks hard werken en de baby toch gezond bezig. 
TSE van Nispen @talaaaaat (Protected account)
Alleen mijn hond wordt aangevallen door katten..
Redactie: Wat een apart hondje 

saskia haverkamp @saskiahaverkamp (Protected account)
Ontgroening en harlem shake gehad, nu 30 seconds! Gezellaggg
Redactie: Shake it

Myke @MyHalkema (Protected account)
I guess I needed that 12 hours of sleep, feeling much better 
#dayfour #dutchjunior
Redactie: Slaapkop!!

cessen die Dicky heeft behaald en 
waardoor hij jaren lang in de we-
reldtop actief was? Wij hebben het 
geheim ontdekt en delen het met 
jullie.

Verder natuurlijk in deze editie de 
vaste onderdelen, zoals de column 
van Kees en weer een leuk gevulde 
jeugdpagina.

Veel leesplezier!!

Er op dit moment meer niet spelende personen in de redactie zitten dan 
spelende … dit komt doordat één van de redactieleden al het hele seizoen ge-
blesseerd is … Myke van tongen houdt  … Ze dit wereldkundig maakte tijdens 
een gezellig avondje wokken … Dit spannender klinkt dan dat het is … Ze ge-
grilde slibtongen bedoelde … Ze zonder gêne uitriep: “Kom op met die tong!” 
… Dit zonder voorgaande toelichting heel verkeerd kan worden uitgelegd? … 
Dit ook door de maker van dit stukje gebeurde … je moet concluderen dat je 
vaak meteen het ergste denkt … Jeroen Zwaan en Natalie de Haan de trotse 
ouders zijn geworden van Mick (ook wel Mighty Mick genoemd) … Dit nog 
vlak voor kerst op 24 december gebeurde … Mick een heel leuk 
mannetje is … Die samen met ‘n vriendje het duo Mick en Simon 
zal gaan vormen … We erg benieuwd zijn naar hun eerste singel 
… Wij van de redactie Jeroen en Nathalie van harte feliciteren 
… Voetenwerk soms best moeilijk aan te passen is …  Het tellen 
van het aantal stappen naar voren ook weleens lastig wordt … 
Het hopelijk lukt om het er ooit nog in te krijgen … Daniëlle daar 
wel vertrouwen in heeft … Zij vindt dat haar ‘pupillen’ namelijk 
erg goed hun best doen! … Er bij de halve finale van de play-offs 
veel confetti werd gedoneerd door VELO … Dit door een klein kaal bol man-
netje niet erg werd gewaardeerd … Hij namelijk degene was die deze mooie 
versiersels van de banen moest vegen … Hij maar bleef roepen dat Amers-
foort toch wel ging winnen, ongeacht de hoeveelheid confetti … Hij helaas zijn 
gelijk kreeg … Wij nu niet van kleine kale bolle mannetjes houden …  Omdat 
ze kennelijk hun gelijk krijgen.

WISt Je dAt...

nIeuWe cluBShIrtS
Vanaf volgend seizoen 
spelen al onze teams, 
op team 1 na, in nieuwe 
clubshirts. Tegen de 
verwachting in, worden 
dit niet de shirts van 
leverancier KLUPP, waar 
ook voorbeelden in de 

vereniging circuleren. Wij hebben 
moeten besluiten deze deal te an-
nuleren. Afgelopen week hebben wij 
een andere leverancier gesproken. 
Deze is bereid met ons mee te werk-
en. Hiervoor hebben we al afgespro-
ken dat wij tijdens het internationale 
toernooi van VELO 18-21 april willen 
beginnen met passessies. 

cluBtoernooI: 
25 en 26 MeI
Zoals jullie weten organiseren wij het 
jaarlijks terugkeerend Clubtoernooi. 
Dit keer vindt die plaats in het week-
end van 25/26 mei. Ben jij degene 
die dit jaar de titel clubkampioen 
2013 op z’n naam schrijft? Geef je 
dan snel op. Tevens is er zaterdag 25 
mei de jaarlijkse vrijwilligers bbq!! 

Yonex dutch InternAtIonAl zoeKt VrIJWIllIgerS
Het Yonex Dutch International 2013 komt er weer aan en wij hebben je hard 
nodig! Dus meld je nu aan als vrijwilliger! Mail je reactie naar jeesteen@
gmail.com (bellen mag natuurlijk ook).Chauffeurs voor alle dagen zijn van 
harte welkom.
  
Lijnrechters verwachten wij op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag 
(dagelijks zeker 15 personen, met daarnaast voor de middag/avond aanvull-
ing, zodat diegenen die de hele dag al naar de “lijn” hebben gekeken, even-
tueel afgelost kunnen worden). 
 
Natuurlijk wordt er op de dagen dat je meehelpt gezorgd voor je natje en 
droogje. Ook ontvang je weer het toernooi t-shirt of polo, die ter beschikking 
wordt gesteld voor de herkenbaarheid: deze is na afloop van het toernooi 
voor jou. Ongeveer twee weken voor aanvang van het toernooi ontvang je via 
de mail de dagindelingen.
 
Weet je in je omgeving vrijwilligers die ook graag meehelpen, stuur deze in-
formatie dan door. Je mag mij ook mailen/bellen zodat ik contact kan zoeken 
met de nieuwe vrijwilliger.
 
Groetjes,
Joyce Steentjes
jeesteen@gmail.com
0624860011

MM
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Alleen AAn de top

Op zijn laatste NK stond hij voor de 
veertiende (!) keer in de finale he-
renenkel. Negen keer daarvan werd 
hij ook Nederlands kampioen. In zijn 
topjaren stond hij zevende (!) op 
de wereldranglijst. Maar afgelopen 
seizoen speelde de inmiddels vijfen-
dertigjarige Dicky Palyama ‘gewoon’ 
in het eerste team van VELO. En dat 
terwijl hij ook in Tsjechië als trainer-
coach actief was. MatchPoint was erg 
benieuwd naar hoe Dicky in Tsjechië 
terecht kwam, naar hoe de combi-
natie speler/trainer hem dit seizoen 
is bevallen, en hoe hij tegen topbad-
minton in Nederland aankijkt. Twee 
dagen na het NK sprak MatchPoint 
met hem over deze zaken.

Had je spierpijn na het NK?
Een beetje. Ik ben vooral erg moe. 
Maar dat komt ook doordat ik zondag 
heel laat naar bed ging. Ik kon niet 
meteen slapen van de spanning en 
zo. Op zich waren de wedstrijden 
niet heel erg zwaar, maar er komt 
veel spanning bij kijken. Vooral in 
de tweede set was ik veel te emo-
tioneel, omdat het mijn laatste NK 
was. Eigenlijk waren voor het NK 
mensen meer bezig met het pakken 
van die tiende nationale titel dan 
ikzelf. Natuurlijk... Als je zo’n finale 
verliest, ben je teleurgesteld. Nu ze-

Tekst: Erwin Latuheru
Beeld: René Lagerwaard 

D icky Palyama over
spelen in Neder land 
en tra inen in Tsjechië

ker, omdat het mijn laatste NK was. 
Maar het interview met Mark Brasser 
van de NOS... Hij had het over dat 
het zonde is dat Badminton Neder-
land geen gebruik maakt van mijn 
ervaring. Daarvoor noemde hij mijn 
prestaties al op. Toen ik dat hoorde, 
voelde ik me eigenlijk al gelijk weer 
een stuk beter. Dus het is gewoon 
goed zo. Het is mooi geweest. 

Hoe kwam je in Tsjechië terecht?
Door Petr Koukal. Het begon allemaal 
vlak voor de Olympische Spelen. Petr 
kende ik al van het badmintoncircuit. 
We hebben een paar keer samen 
getraind, en dat vond hij erg fijn. 

“Ik vind VELO een  

gezellige club.”

Die keren dat we samen trainden, 
pakte het voor hem ook erg goed uit. 
Hij haalde gelijk twee finales. Dus 
belde hij mij en vroeg of ik hem kon 
helpen met zijn voorbereiding naar 
de Olympische Spelen in London. Zes 
weken voor die Olympische Spelen 
ben ik toen naar Praag gegaan. Dat 
beviel blijkbaar goed, want daarna 
vroeg Petr of ik niet voor langere tijd 

kon blijven. Of ik zijn privé-trainer 
wilde worden en met hem wilde gaan 
reizen. Dat vond ik heel erg stoer. 
In eerste instantie zat ik hier alleen 
maar vanwege Petr. Maar nu bijna ie-
dereen in de badmintonwereld weet 
dat ik hier zit... Als echt iedereen op 
de training aanwezig is, zijn we met 
zijn vijftienen. Allemaal singelaars, 
dus dat is voor mij wel goed. De 
Palyama Academie? Zo kan je het 
misschien wel noemen. Ha ha.

Tot twee weken geleden zou ik hier 
maar twee jaar blijven. Maar ze zijn 
zo tevreden, dat ze me gevraagd 
hebben om tot 2016 te blijven voor 
het Olympische traject naar Rio de 
Janeiro. Dat vind ik onwijs gaaf, 
want ik heb zelf drie of vier keer de 
Olympische Spelen gemist. Als Petr 
of één van die andere jongens zich 
voor Rio kunnen kwalificeren, dan ga 
ik alsnog naar de Olympische Spelen 
toe. Maar dan als coach.

Is in Tsjechië trainer zijn te com-
bineren met competitie spelen 
bij VELO?
Alleen als je heel veel steun hebt van 
thuis. Ik bedoel van de familie, en 
dan vooral van mijn vrouw. Dan is 
het wel te doen. Maar het kan ook, 
omdat ik badminton gewoon nog 

steeds heel erg leuk vind. Het liefst 
zou ik nog vier jaar door willen gaan, 
maar dat gaat gewoon niet meer. Ik 
train zelf nog wel zo’n drie of vier 
keer in de week met de jongens 
mee. 

“Ik denk dat talent niet 

genoeg is.”

Voor de NK heb ik zelfs elke dag 
meegedaan. Dus eigenlijk vind ik zelf 
spelen gewoon nog hartstikke leuk. 
En dan kun je het wel combineren. 
Ik vind het leuk om hier in Praag met 
al die jongens te trainen. Ik vind het 
ook nog steeds leuk om van ze te 
winnen. Ha ha. Dit jaar doe ik nog 
mee aan de Austrian International, 
de Poland International en de Dutch 
International in Wateringen natuur-
lijk. Dat zijn toch weer drie toernooi-
tjes, hè. 

Wat vond je van spelen bij VELO 
in het afgelopen seizoen?
Ik vond het hartstikke leuk. Nog 
steeds. Natuurlijk kan ik niet altijd, 
en ben ik er niet vaak. Ik weet ook 
wel dat dit niet echt goed is voor de 
teamspirit. Maar ik denk dat veel 
mensen wel begrijpen waarom ik in 
Praag zit, en dat ik alleen af en toe 
terugkom voor de competitie. Ik vind 
het gewoon gezellig. Ik vind VELO 
een gezellige club. Eigenlijk wou 
ik dít jaar al met VELO kampioen 
worden. En dan daarna misschien 
al stoppen. Maar dat is helaas niet 
gelukt. Ik baal zelf nog het meeste 
van dat we in de playoffs de heren-
dubbel niet hebben kunnen winnen. 
Daarvoor wil ik eigenlijk nog wel een 
seizoen bij VELO doorgaan. 

Hoe zie jij de toekomst van het 
Nederlandse badminton?
Eerlijk gezegd... De generatie van nu 
is lang niet zo goed als de genera-
ties ervoor. Ze zijn wel getalenteerd, 
maar ze doen niet iets anders en 
ook niet meer dan wat ik heb ge-
daan. Talent moet je ook trainen, 
want ik denk dat talent niet genoeg 
is. Ik neem het die spelers ook niet 
kwalijk, want ik vind de trainers bij 
de selectie niet al te goed. Daar kun-

nen die spelers ook niks aan doen. 
Daarom ben ik ook hartstikke blij dat 
Nick Fransman bij mij in Tsjechië wil 
komen trainen. Ik hoop hem echt be-
ter te maken.

Hoe heb jij dan de top gehaald?
Mijn ouders speelden daarbij een 
hele grote rol. Aan hen heb ik veel 
te danken. Met hun zegen ben ik 
toen ook in mijn uppie naar Dene-
marken gegaan. Van mijn twintig-
ste tot drieëntwintigste heb ik daar 
gewoond. Ik ging ook voor trainings-
stages naar China en Indonesië. Dat 
heb ik allemaal zelf geregeld. Daar 
leer je gewoon heel veel dingen 
van. Qua prestatie en niveau. Dat 
kan ook zonder de subsidie van het 
NOC*NSF. Ik heb badminton niet ge-
leerd van Badminton Nederland. Dat 
heb ik in het buitenland gedaan. 

“Ik heb in  

Nederland niet leren 

badmintonnen.”

Natuurlijk, ik had de bond ook nodig. 
Want je moet de WK en EK spelen. 
Al die uitzendingen die zij financie-
ren... Daarvoor had ik ze wel nodig. 
Maar ik heb in Nederland niet leren 
badmintonnen. Dat heb ik ergens an-
ders gedaan. In Indonesië en China. 
Daar heb ik heel veel van geleerd. 

Dat was wel echt bikkelen. Soms 
ging ik huilend van de training weg. 
Zo hard was het. Maar niet alleen 
hard trainen. In China moesten we 
ook altijd één keer in de week met 
onze schriftjes theorie doen en zo. 
En ook in Indonesië deden we dat. 
Ze hebben daar echt wel verstand 
van badminton.

Soms vragen ze mij wel eens: 
“Dicky, je bent nu al vijfendertig jaar. 
Waarom sta je al zo lang aan de top 
in Nederland?” Niet meer omdat ik 
nog zo snel ben als vroeger. Of door-
dat ik nog zo hard kan smashen of 
zo vaak kan jumpen. Nee, dat is ge-
woon omdat vroeger mijn trainings-
arbeid meer en anders 
was dan van de generatie 
van nu. Ik ben tactisch 
en technisch toch be-
ter dan hen. Niet alleen 
omdat ik zes in plaats 
van vier uurtjes per dag 
trainde, maar ook door-
dat ik die zes uurtjes op 
de juiste manier trainde.

Wat was de rol van je vader?
Mijn vader heeft zelf niet op hoog 
niveau gespeeld. Maar wij vormden 
samen gewoon een heel goed team. 
Soms was het ook wel dat ik met 
de riem kreeg, of dat ik alle hoeken 
van de kamer te zien kreeg. Maar 
ja... De eerste keer dat ik voor het 
trainen naar Indonesië ging, was ik 
tien jaar. Elke grote vakantie ging 



Kees gaat het hebben over scheids-
rechters. Maar hij weet eigenlijk niet 
of hij daar goed aan doet. Alles wat 
Kees erover zegt, kan immers tegen 
hem gebruikt worden. Toch gaat hij 
het doen. Dat is niet alleen omdat 
zwijgen niet Kees’ beste eigenschap 
is. Daar zijn meer redenen voor. Dat 
bij het voetbal laatst een grensrech-
ter werd gedood. Dat de Olympische 
dubbeldames die expres wilden ver-
liezen niet meteen uit de wedstrijd 
werden genomen. Dat Almere laatst 
suggereerde dat ze van VELO ver-
loren hadden door (de beslissingen 
van) de scheidsrechter. 

Laat vooraf duidelijk zijn: Kees heeft 
niks met scheidsrechterlijke beslis-
singen. Hij wordt er niet warm of 
koud van, en – belangrijker – hij 
vecht ze niet aan. Kees gaat ervan 
uit dat scheidsrechters naar eer en 
geweten handelen. Ja, ze nemen 
daarbij wel eens beslissingen waar-
over je kunt twisten. Nee, dat (daar-
over twisten) moet je niet doen. Vol-
gens Kees, hè. Hij denkt dat arbitrale 
beslissingen soms in je voordeel zijn 
(en daar hoor je een speler trouwens 
meestal niet over), en soms in je na-
deel (en eigenlijk hoor je een speler 
daarover dan ook  niet te horen). 
Kees denkt dat je die voor- en na-
delen gemiddeld genomen wel tegen 
elkaar kunt wegstrepen. Daarnaast 
wijzigt de scheids zijn of haar beslis-
sing zelden tot nooit, en bovendien 
ga je in de regel van ergernis niet 
beter spelen. Accepteren dus! 

Daarmee bedoelt Kees niet te zeggen 
dat je niet mag laten blijken dat je 
het met een arbitraal besluit oneens 
bent. Sterker nog, beter doe je  dat 
wel. Maar roep niet als een malle dat 
de scheids het fout heeft, of (erger 
nog) tegen jou is. Kees gelooft er 
niks van dat de scheids daardoor 
voortaan wel in je voordeel zal  
besluiten. Hij vindt dat je je 
moet beperken tot het de 
scheids rustig en vrien-
delijk laten weten dat 

K e e S
jij het anders zag. Jij ‘anders’, en 
niet hij of zij ‘fout’. Zelfde punt, maar 
klinkt heel anders, hoor. Respect!

Soms lijken scheidsen geen beslis-
sing te nemen. Dat vindt Kees niet 
handig. Bijvoorbeeld bij shuttles 
in de buurt van de lijn die ze zelf 
bewaken. Je weet toch? De twee 
lijnrechters doen drie van de vier 
lijnen en de scheids kijkt naar die 
ene andere? Kees ziet scheidsen bij 
dergelijke ballen regelmatig naar 
hun scoresheet kijken. Dan is het net 
of de scheids eerst afwacht wat de 
spelers er zelf van vinden, op basis 
daarvan besluit tot het in of uit zijn 
van de shuttle, en dan pas – name-
lijk door het uitroepen 
van de nieuwe stand – de 
rest van de aanwezigen 
hiervan in kennis stelt. 
Kan de scheidsrechter 
(net als de lijnrechter) 
niet eerst ff roepen dat 
de shuttle uit was? Bij 
zwijgen weten we dan 
zelf wel dat ie in was. Toch?

Soms beslist de scheidsrechter wel, 
maar accepteert hij of zij dat een 
speler er niet naar handelt. Bijvoor-
beeld als een scheids een speler bij 
zich roept, maar deze niet komt. 
Of dat een scheids een speler er-
gens geen toestemming voor geeft, 
maar de speler het toch doet. Ook 
dat vindt Kees niet handig. Want 
daarmee ondermijnt de scheids zelf 
zijn of haar eigen autoriteit. En als 
de scheidsrechter zijn of haar eigen 
beslissingen al niet serieus neemt... 
Waarom zouden spelers dat dan wel 
doen? Later! 

kees@velo-badminton.nl
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NederpelNederpel

iedereen op vakantie, maar ik moest 
zes weken bikkelen in een inter-
naat. De eerste twee keer is mijn 
vader meegegaan naar Indonesië. 
Daar heeft hij heel veel van geleerd. 
Vroeg hij waarom we snelheidstrai-
ningen op een woensdag deden. Of 
waarom we een duurloop deden op 
een maandag. Dat soort dingen. Op 
een gegeven moment begon hij zelf 
op latere leeftijd best wel redelijk te 
spelen. En dan kon hij mij goed aan-
geven tijdens mijn trainingen. Ik was 
natuurlijk zelf jong, en had nog niet 
zo heel veel kracht. Dus dan kon hij 
mij nog wel een beetje bijhouden. Ha 
ha. Maar vanaf mijn vijfde tot mijn 
twaalfde heeft hij me altijd lopen 

drillen.

Was het spelen in de 
top zwaar? 
Ja. Ik heb lang in de 
top twintig gestaan. In 
mijn topjaren stond ik 
acht maanden op plaats 
zeven van de wereld-

ranglijst. Je moet wel altijd kwart- of 
halve finales halen om die plaats te 
houden. In die tijd moest mijn ka-
mergenoot Chris Bruil me’s ochtends 
tijdens toernooien altijd helpen met 
opstaan, omdat ik mijn bed niet zelf 
uit kon. Ik zat steeds tegen de grens 
aan van overal aan geblesseerd zijn. 
Met pijnstillers ging ik toch gewoon 
door. Maar die waren dan ’s ochtends 
wel uitgewerkt. Ha ha. 

“Ik ben tactisch en 

technisch toch beter 

dan hen.”

Maar ik móest het wel doen, want als 
Nederlander behoorde ik heel lang 
alleen tot de top. Op toernooien was 
ik de enige Nederlander in een loting 
van vierenzestig. Van Denemarken, 
China en Indonesië deden er elk 
vier spelers mee. Korea en Thailand 
hadden er elk drie. Als ik dan won 
in de laatste zestien van de nummer 
drie van China, en in de kwartfinale 
van de Chinese nummer twee, dan 
was het in de halve finale natuurlijk 
wel afgelopen met me. Dat waren er 

gewoon teveel. Eigenlijk moeten we 
in Nederland nog harder trainen dan 
die Aziaten al doen, omdat wij niet 
zo’n brede selectie hebben. Dus ik 
móest ook wel heel erg diep gaan.

Wij vinden het jammer dat jouw 
ervaring naar Tsjechië gaat. Jij 
ook?
Ja, dat vind ik zelf ook zonde. Ik heb 
nu een leuke aanbieding uit Tsje-
chië gekregen. Maar het liefst zit ik 
natuurlijk gewoon in Nederland. Dat 
blijft toch mijn land. Het lijkt me 
gewoon leuk om mijn ervaring in Ne-
derland door te geven en dan straks 
weer een paar andere Nederlandse 
jongens in de top te zien staan. Nee, 
de deur naar Nederland is niet dicht, 
maar voorlopig zit ik tot Rio goed in 
Praag.



Niets is ooit zo mooi geweest
Ayaya yé-é
Ayaya yo-o

Van wie hou jij ‘t allermeest
Overal waar de meisjes zijn is 

het feest!
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Het ouderkind toernooi

Je kind zal maar op badminton zit-
ten bij VELO. Dan mag/moet je als 
ouders ook aan de bak. En dat deden 
vele ouders dan ook. Er waren meer 
dan 60 deelnemers op het jaarlijks 
terugkerende evenement. De trai-
ners waren er klaar voor, de vrijwil-
ligers stonden klaar voor extra hulp 
en ook de stagiairs boden hulp waar 
nodig.
 
Bij binnenkomst meldden alle spelers 
zich bij Thessa, die alle indelingen al 
klaar had liggen. Maar eerst gingen 
we allemaal de spieren los maken 
(zie foto’s. Dit was erg leuk). Zeker 

weten dat vele ouders de 
dag erna spieren voel-
den, waar ze het bestaan 
niet van wisten :) 
 
Op het toeterstartsein 
begonnen alle wedstrij-
den en na 10 minuten 

werd er binnen elke poule onderling 
gewisseld. Elke baan had een eigen 
begeleider die uitleg gaf en de pun-
tentelling bijhield.

Tussendoor was er voor iedereen 
natuurlijk wat lekkers, zoals appel-
tjes, spekjes, drinken enz. Daar werd 
dankbaar gebruik van gemaakt. Zo-
wel kinderen als ouders genoten van 
deze leuke sportieve middag.

“ontving hij een onwijs 

mooi nieuw racket!”

Tijdens één van de korte pauzes, 
werd BART TROOST naar voren 
geroepen. Hij had voor VELO de 
meeste clubloten verkocht voor de 
grote clubactie en voor deze goede 
prestatie ontving hij een onwijs mooi 

nieuw racket! Dus jeugdleden, doe 
allemaal volgend jaar mee...
 
Na een middag vol spelplezier waren 
de winnaars van de diverse poules 
bekend:
1) Alan en Paul
2) Naomie en Judith
3) Leslie en Sharon
4) Jesse en Arno
5) Mees en Inge
6) Robin en Jeroen
 
Allemaal VAN HARTE! Hebben jullie 
nog gesmikkeld van jullie gewon-
nen taart? Aan het einde van deze 
middag gingen alle kinderen naar de 
kantine, want daar kregen zij cup-
cakes. Die lagen er niet om zelf op 
te eten, maar om aan hun ouders in 
de zaal te geven om hun ouders te 
bedanken voor hun deelname. Er zijn 
veel foto’s gemaakt.
 
Blenda Wensveen
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Kamp 2013

Hoe heet je?
Marieke Buisman
Wat is je geboortedatum?
26 juni 1999
Waar ben je geboren?
Den Haag
Hoe oud ben je? 
13 jaar
Wie zijn je ouders? 
Nora van Bloois en Hans Buisman
Heb je broers/zussen?
1 broer: Matthijs
Zit je op Facebook?
Ja
Op welke school en klas zit je? 
Ik zit op het Wateringse Veld College 
in klas 2h1
Wat zijn je hobby’s?
Badminton, films kijken en leuke 
dingen doen met vriendinnen
Hoe lang badminton je al?
Ongeveer 4 jaar

Grappentapper
Ging er een cowboy naar de kapper. Als hij klaar is verlaat hij de 
kapsalon. Wat denk je?

Wat krijg je als je een ezel met een schilpad kruist?

De vader van Jantje heeft drie zonen, Kwik, Kwek en

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!

Pony weg.

Beste jeugdleden,

De voorbereidingen voor het jeugd-
kamp 2013 zijn alweer in 
volle gang! In de week 
van 20 tot en met 27 juli 
gaan we er weer tegen-
aan om er weer een 
onvergetelijke week van 
te maken. 

Ook dit jaar gaan we 
weer richting het zuiden, Eindhoven 
deze keer.  

Het kampthema zal nog een tijdje 
geheim blijven, maar daarover bin-
nenkort meer. Jij bent er natuurlijk 
dit jaar ook bij, toch? 

Geef je zo snel mogelijk op via:
jeugdkamp@velo-badminton.nl !

Groetjes van Kampcommissie,

Rikkert, Dennis, Hugo, Sten, Dave, 
Suzanne, Melissa, Michelle, Myke en 
Talat

Waarom ben je op badminton 
gegaan?
Mijn broer zat er op, en het leek mij 
ook wel leuk.
Wat vind je het leukste aan een 
training? En waarom? 
Dat je ook gezellig met vriendinnen 
bent.
Welke badmintonslag vind je 
moeilijk? 
Lob
Wie is je lievelingstrainer? 
Dave 
Wat vind je van VELO? 
Een goede en gezellige club!!
Waar kan je ’s nachts voor wak-
ker gemaakt worden? 
Een meet en greet met Taylor Laut-
ner
Ben je verliefd? Zo ja, op wie? 
Ja, op Taylor Lautner :-)
Wat ligt er onder je bed? 
Kussens
Wat is je lievelingseten? 
Pizza en pannenkoeken
En wat vind je echt niet lekker?
Spruitjes :-(
Wat is je lievelingskleur? 
Paars
Wat is je favoriete televisiepro-
gramma? 
Big time rush
Ben je geinteresseerd in de poli-
tiek? 
Nee, veel te saai
Wat is je grootste blunder? 
Op vakantie een vreemde vrouw 
aanspreken voor mijn moeder. (ik 

dacht dat het echt mijn moeder was)
Waar kan je slecht tegen? 
Mijn broer 
Wat is je beste en slechtste ei-
genschap? 
Mijn beste eigenschap is dat ik het 
snel aanvoel als iemand zich niet 
prettig voelt. Mijn slechtste eigen-
schap is dat ik snel geïrriteerd ben 
aan mijn broer! 
Doe je altijd je huiswerk? 
Nee
Naar welk land ga je het liefst 
toe op vakantie? 
Amerika (ook al ben ik er 
nog nooit geweest)
Wie zou jij nog eens 
willen ontmoeten? 
Taylor Lautner
Wat is je favoriete 
muziek? 
Muziek van One Direction
Wat is je lievelingsnummer van 
dit moment? 
Diamonds van Rihanna (niet van one 
direction :-) )
Wie is de leukste persoon die je 
dit jaar hebt leren kennen? 
Chloé (zij zit bij mij in de klas)
Aan wie geef je de jeugdpen 
door? 
Jolijn Bensink 

De jeuGD verDeDiGt!

Een belg met een helm op.

Jantje.

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

Achter elke sportman staat een 
sterke vrouw. Achter elke voorzit-
ter staat een sterke vrouw. Achter 
elke trainer staat een sterke vrouw… 
“Zonder sterke vrouw geen sterke 
man”. Zo is het altijd geweest. Met 
deze theorie in onze broekzak gingen 
we op onderzoek uit.

Wij wilden namelijk bewijzen dat het 
nog altijd klopt. Dat een man zijn be-
roep alleen kan uitoefenen, zijn hob-
by alleen kan uitvoeren en zijn leven 
alleen kan leiden met een sterke 
vrouw aan zijn zij. Onze onderzoeks-
objecten zijn jullie welbekend. Zij 
staan midden in het leven en midden 
in VELO. Ze zijn beiden onmisbaar 
voor de badmintonners van vandaag. 
De één om zijn voorzitterschap, de 
ander om zijn trainerschap. Duidelijk 

hè? Onze onderzoeksobjecten zijn 
Gerard van Zundert en Ciraar Slaats.
Om onze theorie, dat deze mannen 
niet zo goed zouden functioneren 
zonder hun vrouw aan hun zij, te 
testen, hebben we, hoe kan het ook 
anders, hun vrouwen uitgenodigd. 
We hebben ze gevraagd deel te 
nemen aan een focusgroep-gesprek, 
waarvan wij de conclusie al wisten: 
“Zonder sterke vrouw geen sterke 
man”. 

Wateringen, huize van Zundert, 
19.50u (na enig zoeken in de ver-
keerde wijk – de weg kwijt in Wa-
teringen?? – Ja, zoiets ja, de weg 
kwijt in Wateringen) - De koffie en 
thee staan klaar, appeltaartje met 
slagroom erbij. Joke zorgt goed voor 
ons. Nadat Gerard naar zijn ‘hok’ is 

gestuurd, kan het gesprek beginnen. 
We stellen de badmintonbabes ver-
schillende vragen en al gauw komt 
het gesprek op gang. 

“Op mijn werk ben 

ik wie ik ben; niet de 

‘vrouw van’ of de ‘moe-

der van’.”

Ciraar en Marja ontmoetten elkaar 
op de camping. Marja was toen 
pas 15 jaar. Een groep van zo’n 20 
jongeren verzamelde zich elk week-
end op de camping. Ze was bevriend 

met Ciraars zus en zo kwamen ze 
met elkaar in contact. Gerard en 
Joke hebben elkaar ontmoet bij het 
dansen. Joke was toen nog maar 16. 
Joke kende Gerards vader al; voor 
haar was het altijd ‘opa van Zundert’. 
Hij kwam altijd geld voor de kolen 
halen en op dat tijdstip was het pre-
cies baddertijd. Als hij haar dan in 
de teil zag zitten, deed ie een schep 
koud water over d’r heen. Toen ze 
Gerards ouders kwamen vertellen 
dat ze verkering hadden, vroeg opa 
van Zundert haar op de tafel te gaan 
staan om een rondje te draaien en te 
showen. Opa van Zundert overleed al 
gauw daarna, helaas. 
Okee, zo begon het. Hoe zijn de 
mannen dan aan de badminton 
geraakt? Marja en Ciraar rolden het 
badminton binnen en voordat ze het 
wisten, werd het hun ding. Omdat 
Ciraar dingen niet half kan doen, gaf 
hij zich helemaal aan zijn sport. Sa-
men speelden zij met vrienden, eerst 
bij STC aan de Gaslaan, later vonden 
zij hun plek bij DKC. Na zo’n 15 jaar 
sloeg het noodlot voor Marja toe; ze 
scheurde haar achillespees bijna af 
en liep drie maanden op krukken. Ze 
wilde zo graag blijven spelen, maar 
na drie keer opnieuw proberen en 
een aantal blessures later, moest ze 
zich erbij neerleggen dat het niet 
meer ging. Ze mist het nog steeds. 

Ciraar speelde door, maar ook hij 
kreeg problemen. Een versleten 
knie zorgde ervoor dat hij de baan 
niet meer als speler kon betreden. 
Na een tip om een trainerscursus te 
gaan volgen, werd hij trainer. Eerst 
bij DKC, toen kwam de bond om de 
hoek kijken en daarna de nationale 
selectie. Nogmaals: omdat Ciraar 
dingen niet half kan doen, gaf hij 
zich helemaal aan zijn sport. Wat 
rustig begon, uitte zich al gauw in 

drie avonden in de week training 
geven, op zaterdagochtend training 
geven, ‘s middags de competitiewed-
strijden bij VELO en ‘s avonds vaak 
met het eerste team op pad. Ook 
de zondag wordt vaak opgeofferd 
voor de badminton. Met als gevolg 
dat steeds vaker ‘de joker’ (Marja’s 
vader) ingezet moest worden. 
Wendy en Suzanne, de dochters van 
de twee, hadden ook hun sport en 
druktes in de weekenden en doorde-
weeks, dus werd opa gevraagd als 
hulp voor de logistiek. Als die er toch 
niet was geweest! 

“Dat we dat niet eerder 

gedaan hebben”

Marja was namelijk, na 20 jaar thuis, 
ook weer begonnen met werken. Van 
het een rolde ze in het ander en nu 
is ze ‘quality coach’; ze bewaakt de 
manier waarop een bedrijf zich naar 
buiten toe opstelt. Dit doet ze met 
veel plezier, zo’n 28 uur in de week. 
Niet dat ze moeite heeft met hoe het 
thuis gaat, integendeel, maar wel 
zegt ze: “Op mijn werk ben ik wie ik 
ben; niet de ‘vrouw van’ of de ‘moe-
der van’.”

Hoe anders ging het bij Joke en 
Gerard. Zij spelen allebei tennis, dus 
van badminton is geen sprake. Maar, 
Gerard stort zich met ziel en zalig-
heid in de badmintonwereld en Joke 
steunt hem in alles wat hij doet. Al-
lerlei commissies zijn Gerard welbe-
kend. Twee tot vijf avonden per week 
is hij bij VELO te vinden. Is het niet 
om te vergaderen, dan wel om bad-
minton te kijken en te netwerken. 
Gerard kan niet stilzitten. Hoewel 
hij met pensioen is, houdt hij zich 

toch weer bezig met zijn bedrijf. Hij 
neemt een gedeelte van de verzeke-
ringen op zich. Joke helpt hem met 
de administratie en het schoonhou-
den van verschillende kantoren. 
Zonder haar zou Gerard het een stuk 
moeilijker hebben. Wanneer Gerard 
weg is, zorgt Joke dat thuis alles op 
orde is. Vroeger hebben ze zelfs sa-
men een sigarenwinkel in Den Haag 
gehad! Die werd aangekocht toen 
Joke acht maanden zwanger was. 
Gerard kon namelijk niet stilzitten 
en Joke leek het ook wel wat. Sa-
men werkten ze hier jaren met veel 
plezier, totdat het tijd werd voor een 
ander tijdperk. Toen begon Gerard 
zijn assurantiekantoor in zijn huiska-
mer. Dit groeide al gauw 
uit zijn voegen, want in 
elk kastje dat Joke open-
deed zaten papieren! Dus 
logisch dat er een pand 
werd gehuurd. 

Voor aan- en verkoop van uw woningVoor aan- en verkoop van uw woning
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Tegenwoordig zorgen zes kleinkinde-
ren voor veel gezellige drukte. Het 
begint nu een beetje minder te wor-
den, want ook kleinkinderen worden 
groot, maar er waren tijden dat Joke 
heel veel oppaste, en met heel veel 
plezier! Er waren tijden dat ze mee-
ging naar alle handbalwedstrijden 
(u leest het goed: de kinderen zaten 
niet op badminton), tot ze het na 
zes jaar zat was om elk weekend te 
moeten regelen dat iedereen meekon 
en dat er voldoende rijders waren.

Weinig tijd samen, veel druktes. Wat 
doen de twee stellen dan als ze ein-
delijk eens tijd voor elkaar hebben? 
Nou, Joke en Gerard spelen al jaren 
tennis samen. Ciraar en Marja zijn 
bij mooi weer bijna elk weekend te 
vinden op hun vaste camping bij Den 
Bosch en ze gaan graag uit eten. 
‘’Gaan ze ook weleens op vakantie 
in de zomer?’’ vragen we ze. Het is 
heel frappant, maar Joke en Gerard 
zijn afgelopen jaar, in een huwelijk 
van 42 jaar, voor het eerst samen op 
vakantie geweest! 

Tekenend blijkbaar voor badmin-
tonvrouwen, want ook Marja gaat 
dit jaar, voor hun 30-jarig huwelijk, 
voor het eerst met Ciraar alleen 
op vakantie. Ciraars vakantieda-
gen gaan doorgaans op aan toer-
nooien en badmintondagen. Er was 
vooraf een beetje spanning, maar 
de vakantie van Gerard en Joke was 
erg geslaagd. Joke wist niet wat ze 
meemaakte: “Dat we dat niet eerder 
gedaan hebben”. Voorheen reisden 
ze altijd samen met vrienden en 
familie.  

Joke en Gerard zijn 

afgelopen jaar voor het 

eerst samen op vakan-

tie geweest!

Marja en Ciraar hebben veel vakan-
ties samen doorgebracht, in Frankrijk 
op de camping, maar altijd met de 
dochters erbij. Nu dus even tijd voor 
elkaar. Die tijd begint steeds meer te 
komen. Zeker nu ook blijkt dat Ci-

raar het Velo Dutch International laat 
schieten voor een weekend Disney-
land met zijn vrouwen! 

De 2 stellen werken als 

een geoliede machine.

De emoties die komen kijken bij het 
zoveel bezig zijn met badminton 
worden best wel gedeeld. Vooral 
Ciraar, die zich voor elk team verant-
woordelijk voelt, heeft weleens zijn 
momenten waarop hij diep in ge-
dachten verzonken is of zich zorgen 
maakt. Marja merkt dit altijd. Hij 
wordt dan wat stiller. Ze vraagt hem 

dan wat er is en zo nu en dan spar-
ren ze een beetje over zijn gedach-
ten. Dat helpt altijd.

Gerard is wat nuchterder, maar Joke 
let altijd goed op hem. Wanneer hij 
‘s avonds nog niet thuis is op het ge-
plande tijdstip, maakt ze zich zorgen. 
Niet zomaar. Tien jaar geleden kwam 
hij niet thuis na een avondje voetbal 
kijken. Joke voelde dat er iets was 
en wachtte bij de telefoon. Al snel 
rinkelde die en werd haar gevraagd 
naar Amsterdam te komen, want Ge-
rard had een hartaanval gekregen en 
lag in het ziekenhuis. Na een grote 
operatie ging het gelukkig al gauw 
beter met hem, en ook door zijn fitte 
levensstijl mocht hij het 
ziekenhuis al heel snel 
verlaten. Sindsdien is 
Joke best wel op haar 
hoede en ze is dankbaar 
dat hij er nog is.

De badmintonvrouwen 
over wie we het hier heb-
ben, staan dus niet alleen achter hun 
man, nee, ze staan er ook naast! De 
twee stellen werken als een geoliede 
machine. Joke van Zundert en Marja 
Slaats  zijn werkelijk twee sterke 
vrouwen, die hun mannen naar 
een hoger plan tilden en dat zullen 
blijven doen. Zonder sterke vrouw 
inderdaad geen sterke man. Maar we 
moeten onze conclusie iets aanscher-
pen, want dit geldt zeker ook voor 
het omgekeerde...
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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)


