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Voor u ligt alweer de laatste Matchpoint van het seizoen. In deze editie
kijken we op een nieuwe, nog nooit
eerder gebruikte manier naar het
Internationale toernooi. We zijn in
gesprek gegaan met degenen waar
het allemaal om draait, de spelers.
We hebben hen leuke vragen gesteld.
Benieuwd naar het eindresultaat?

Voorwoord
Begin nieuwe seizoen
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Bekijk de speeldagen van
het nieuwe seizoen. Zet
die alvast in je agenda.
Start nieuwe seizoen
2013-2014:

Selectie
De trainingen voor de selectie beginnen in het nieuwe seizoen weer op:
• Maandag 12 augustus
• Woensdag 14 augustus
• Donderdag 15 augustus
Jeugdselectie
• Maandag 19 augustus
• Woensdag 21 augustus
• Donderdag 22 augustus

Zoals jullie misschien wel hebben
meegekregen is het in de bestuurlijke badmintonwereld behoorlijk
onrustig geweest de afgelopen
maanden. Met als dieptepunt het
dichtdraaien van de kraan door

het NOC*NSF. Dit heeft natuurlijk
gevolgen voor de nationale selectie.
Wat deze gevolgen precies zijn voor
de spelers, hebben we gevraagd aan
Jim, Myke en Russell.
Uiteraard ontbreken de vaste items
niet, zo geeft Kees weer zijn mening
over wat hem opvalt in de badmintonwereld. Maar wij vragen deze
keer jullie speciale aandacht voor de
fotofuck. We verklappen niets, maar
wacht niet te lang met kijken :-).
Veel leesplezier!
De redactie

agenda
15
22
20
22
12
19
26

juni			
en 23 juni		
- 27 juli		
en 23 juni		
augustus		
augustus		
augustus		

Finale dag Carlton GT Cup
Nederlandse kampioenschap regioteams
Jeugdkamp
NK Jeugdteams
Start training selectie
Start training jeugdselectie
Start training recreanten

WIST JE
DAT...
0174 225 195
www.vmvnetwerknotarissen.nl
www.evsadvocaten.nl

Uw tuin het hele jaar
in bloei, ook nu!

Aankondiging Westlands jeugdtoernooi
Op 21 en 22 december mag VELO weer het jaarlijkse Westlands jeugdtoernooi organiseren. Het lijkt nog heel erg ver weg, het huidige seizoen is nog
maar net voorbij en de echte zomer moet nog beginnen, maar het is december voor je het weet.
Dus schrijf deze datum dan snel in je agenda. Want wie wil er niet namens
VELO Westlands jeugdkampioen worden. Binnenkort volgt er meer informatie
over het inschrijven.

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

Jeugdgroepen van de woensdag
en donderdag
• 4 en 5 september

• Nieuwbouw
• Renovatie
• Onderhoud
• Advies en ontwerp

Recreanten
• maandag 26 augustus
• dinsdag 27 augustus
• woensdag 28 augustus
• donderdag 29 augustus
• vrijdag 30 augustus

elke 2 maanden
400
Joyce, Marte, Erwin

		
Lay-out:
Advertenties:
		

Daniëlle & Patricia
Jeroen
Gerard v Zundert
06 - 55153568

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

jeroen@3djay.nl
www.3djay.nl
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Milaax @mila_diemel
School fietsen regen = geen goede combinatie
Redactie: Ach, het is erg, maar er valt meer naast je dan dat er
op je valt.

Telefoon 0174 - 290792 • Fax 0174 - 290513
Colofon
Frequentie:
Oplage:		
Redactie:

Ajax landskampioen is geworden … hierdoor redactrice Joyce door het dolle
heen is … het internationale toernooi een aantal lange finale-partijen opleverde … de damesdubbelfinalisten het zelf 79 minuten volhielden … dit wel
heel erg lang is voor een badmintonpartij … zelfs voor de liefhebber … deze dames een paar weken eerder er in een finale ook
zo lang over deden … de jonge Deen Viktor Axelsen veel indruk
op het publiek maakte … een aantal dames in de VELO-HAL het
zelfs warm van hem kregen … zij dan ook erg blij waren dat ze
deze jonge hunk mochten vervoeren … En het helemaal niet erg
vonden dat ze even moesten wachten, omdat hij z’n shirt moest
wisselen … Wij allemaal hopen hem volgend jaar terug te zien …
en er geen probleem mee hebben als hij dan in ons busje stapt
… één van de redactieleden onlangs is gaan ballonvaren … ondanks haar
hoogtevrees … zij daardoor nu wel barones is van Oudewater tot Moordrecht
… Rikkert Suijkerland ondanks vele aanbiedingen van andere clubs toch
ook volgend seizoen voor VELO kiest … wij allen daar natuurlijk erg blij mee
zijn … hij de symbolische kroon vanuit Amsterdam terug heeft gefietst naar
Den Haag … hij dit samen met collega’s van de gemeente Den Haag deed …
naast badminton racefietsen toch wel zijn grote hobby begint te worden …
de vrouwelijke leden van de VELO-badminton in diepe rouw zijn gedompeld
… dit komt doordat de Vliegende Westlander sinds korte tijd verkering heeft
… die verkering exclusief het alleenrecht claimt op het bekijken en betasten
van zijn door vele vrouwen aanbeden wasbord … het vrouwelijke deel van de
redactie hierdoor bijzonder hard is geraakt … zij om de pijn te verzachten de
overige heren van VELO oproepen tot het kweken, onderhouden en tentoonstellen van hun wasbord ... kees daar het zijne van denkt

mauro-K @KepelMauro
Ik ben koning #random
Redactie: Koning Mauro, is weer eens wat anders als Koning Willem Alexander.

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

Russell Muns @russell_muns (Protected account)
Lebbis heeft altijd gelijk. #hoelaatbeginthetschieten
Redactie: Ik dacht dat Cruijff altijd gelijk had.

Meer info op www.debakkers.nl

To bond or not to bond

Over wel of niet in de
nationale seniorenselectie

in iets wat niet zeker is.”
M: Maar de BAZH is niet met toernooien en zo.
R: Ja, maar het is niet dat je bij de
BAZH geen toernooien kan spelen.
Ik kan precies dezelfde toernooien
spelen als jij.
J: Dat klopt. Het belangrijkste verschil tussen de BAZH en intern is de
sterkte van je sparringpartners. Die
zijn op Papendal natuurlijk beter.

“Als je het niet haalt,
heb je helemaal niks.”
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Jim Middelburg (J), Myke Halkema
(M) en Russell Muns (R) vertegenwoordigden VELO afgelopen seizoen
in de nationale senioren- of jeugdselectie. Voor volgend seizoen zijn ze
alle drie uitgenodigd voor de seniorenselectie. Maar... Door het wegvallen van de financiële ondersteuning
vanuit het NOC*NSF en het beëindigen van het contract met Yonex
Japan is het ene (afgelopen) seizoen
het andere (volgende) niet. Ga je
op die uitnodiging in of niet? MatchPoint vroeg het de drie getalenteerde
jonkies van VELO 1 na de met 0-5
gewonnen bekerwedstrijd tegen BC
Bever 1.
Wat deed de bond voor de nationale selectie?
J: Je zat met een redelijk grote
groep senioren intern op Papendal.
Daar trainde je dagelijks. Aan het
begin van het seizoen bepaalden de
trainers naar welke toernooien je
ging. Dat veranderde uiteraard als je
geblesseerd was of door andere dingen. Maar je had vrij veel toernooien. De uitzendingen en faciliteiten
waren allemaal goed geregeld door
de bond en we hoefden er zelf niks
aan te doen. Je kon ook gratis van
alle faciliteiten op Papendal gebruik
maken, omdat de bond nog bij het

Tekst & beeld: Erwin Latuheru
Centrum voor Topsport en Onderwijs
zat.

“Je moet het bijna allemaal zelf betalen.”
R: Dat centrum wordt gefinancierd
door het NOC*NSF. Maar omdat die
subsidie nu weg is gevallen, kan dat
straks niet meer.
M: Eerst werd je naar toernooien
uitgezonden door de bond, en dus
betaalde de bond alles. Nu maken de
trainers wel een lijstje van toernooien die je zou moeten spelen, maar je
moet zelf beslissen welke toernooien
je speelt. Je moet er ook zelf heen
gaan, en je moet het bijna allemaal
zelf betalen.
Hoe ga je dat financieren?
M: Sponsors zoeken. Je bent drietot vierhonderd euro kwijt aan een
toernooi in Europa.
J: Senioren hebben ongeveer tien
toernooien per seizoen, dus dan zit
je op zo’n drie- tot vierduizend euro.
En dat zijn dan alleen de toernooien.
M: Inderdaad. Als je straks op Papendal wilt trainen, moet je ook je
eigen verblijf daar regelen.

J: Het plan is dat je 100€ eigen bijdrage per maand gaat betalen. Dus
de spelers investeren er zelf ook in.
Waarom zaten jullie niet allemaal
intern op Papendal?
R: Ik vond het dat niet waard. Het
is ook een stukje leven wat je dan
opgeeft. Je hebt hier je club en je
studie... Ik ga niet iets in de buurt
van Arnhem studeren wat ik eigenlijk
niet leuk vind, alleen om op Papendal
te kunnen badmintonnen. Dat gaat
me veel te ver. Ik had zoiets van: “Ik
heb het hier naar mijn zin. Ik ga hier
niet zo maar weg.”
M: Ik had dat ook. Ik wil gewoon
mijn school hier afmaken.

“Ik vond het dat niet
waard.”
R: Wij blijven blijkbaar ook niet
achter qua niveau. Dus intern gaan
heeft geen meerwaarde voor mij. Bij
de Badminton Academie Zuid-Holland (BAZH) betalen we ook 1200€
per jaar om te kunnen trainen. Dus
ik denk dan: “Ik investeer liever in
de BAZH waar ik zeker ben van mijn
eigen kans, dan dat ik ga investeren

R: Ja, maar wat ik een beetje raar
vind... De bond verplicht je eigenlijk om onder de nationale vlag te
spelen, terwijl je wel alles zelf moet
betalen. Wat ze jou daarvoor extra
bieden, is die betere sparring. Dat
zag ik niet zo zitten, en daarom heb
ik de uitnodiging afgewezen.
Moest je daar lang over nadenken?
R: Ik heb er ongeveer een maand
over nagedacht. Toch wel, hoor. De
bond kijkt er heel anders tegenaan dan mijn ouders. Mijn ouders
zeiden: “Je school is belangrijker.”
Maar de bondscoach zei: “Als je er
voor kiest om op die uitnodiging in
te gaan, dan is het niet zo dat je
over een jaar kan zeggen: “Joh, het
was leuk, maar het gaat niet lukken.” Dan zit je daar wel tot 2016 of
2020 aan vast.” Maar als ik over drie
jaar afstudeer, zit ik wel midden in
dat Olympische traject. Als ik dan na
mijn studie ga werken, kan ik dus
geen vijf dagen in de week trainen.
J: Je kan eigenlijk niet eens een
studie volgen tijdens dat traject. De
trainingstijden worden van half elf
tot één uur en van zes tot negen uur.
Dat komt doordat de bond officieel
niet meer op Papendal zit. Ze kunnen die hal nog wel gebruiken, maar
ze moeten het doen met de uren
die niet worden gebruikt. Die zijn
bijna niet te combineren met werk of
studie.
R: Inderdaad. De bondscoach zei dat
je eigenlijk voor een fulltime baan
kiest als je op de uitnodiging voor
de selectie ingaat. En als ik daarvoor

kies, wil ik er ook vol voor gaan en
vijf dagen in de week op Papendal
zijn. Maar vanwege mijn studie nu of
mijn werk straks kan dat niet. Dan
blijf ik liever studeren en bij de BAZH
trainen. Het enige wat dan minder
is, is de sparring. Kijk, ik heb het
altijd al belangrijk gevonden om iets
te verdienen. Maar met badminton
kan je gewoon niet iets verdienen.
Als je je studie afmaakt, dan heb je
je diploma. Maar of je uiteindelijk
de Olympische Spelen van 2016 of
2020 haalt, is nog maar de vraag. En
als je het niet haalt, heb je helemaal
niks.
Jij kiest voor je maatschappelijke
carrière?
R: Ja, maar ik denk niet dat je met
topsport moet stoppen als je de uitnodiging afslaat. Het is niet het één
of het ander, maar de bond ziet dat
wel zo. Ik denk dat je topsport ook
met studie of werk kunt combineren,
namelijk zoals ik het tot nu toe heb
gedaan. Dat gaat volgens mij net zo
goed.
Wat gaat Myke doen?
M: Ik wil sowieso mijn middelbare
school afmaken. Maar nu ik ben
gevraagd voor de seniorenselectie
heb ik wel zoiets van: “Als ik de kans
krijg, wil ik er ook vol voor gaan.”
Tenminste, als ik daarvoor sponsors kan vinden. Want als dat niet
lukt, heb ik er nog niks aan. Ik ben
daar samen met Robin Tabeling mee

bezig, omdat wij samen mixen. Maar
ja... Er is nog niet echt resultaat. In
juni moet ik het rond hebben. Dat is
lastig, want ik zit ook met mijn eindexamen. Maar ik heb nu vakantie,
dus ik ben nu met een sponsorplan
bezig.

“Ik trainde zonder doel
én zonder partners.”

Wat gaat Jim doen?
J: Ik twijfel nog.
M: Ik denk om waarom Russell het
niet doet, en waarom ik
het wel doe.
J: Het is inderdaad beide.
Bij de junioren ging
het gewoon hartstikke
goed. Daar heb ik altijd
partners gehad en heb
ik gewoon goed staan
spelen. Toen ik vorig jaar
senior werd, zou ik ook met Gayle
Mahulette gaan mixen en met Ruud
Bosch gaan dubbelen. Maar Gayle
raakte geblesseerd, en ik raakte zelf
ook geblesseerd ergens in oktober.
Daarna heb ik geen toernooien meer
hoeven spelen. En het is niet echt
fijn om door te trainen zonder doel
om naar toe te werken. Ruud ging
daarna ook weer met Koen Ridder
dubbelen. Toen had ik helemaal niks
meer, want ik trainde zonder doel én
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zonder partners. Dan verlies je de
motivatie om te gaan trainen en gaat
het plezier weg tijdens de trainingen. Dan sta je daar dus chagrijnig
te trainen. Daar schiet je ook allemaal niks mee op. Maar toen zeiden
ze dus dat ik wél geselecteerd was,
maar dat ze waarschijnlijk géén partner voor me hadden.
Ondanks een minder seizoen ben
je dus toch gevraagd?
J: Ja, voor de groep onder de 21.
Daarvoor moest je in jouw leeftijdsklasse bij de beste vier van Europa
zitten. Maar dat had ik bij de junioren al gehaald. Waarom ik op de
uitnodiging zou ingaan? Omdat ik
er voor mijn gevoel nog
niet uit heb gehaald wat
er in zit. En het lijkt me
supermooi om de Olympische Spelen mee te
maken. Bij de selectie
gaan lijkt mij de beste
manier om de Olympische Spelen te halen,
want het belangrijkste voordeel van
bij de bond zitten is betere sparringpartners.
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“Supermooi om de
Olympische Spelen mee
te maken.”
M: Ja, voor mij is goede sparring
wel makkelijker, omdat ik altijd nog
tegen heren kan spelen.
J: Ik zou níet bij de selectie gaan,
omdat mijn motivatie minder is en
omdat ik zonder partner zit. Daardoor mis ik de drive om alles eruit
te halen. Maar ook vanwege mijn
maatschappelijke carrière inderdaad.
Ik vind het heel belangrijk om mijn
studie af te maken. Het zou zonde
zijn om daarmee te stoppen. En als
ik wel bij de bond door zou gaan...
Trek ik dat nog wel zo lang? Want
dat duurt nog zeven jaar. En ben
ik dan goed genoeg om de Olympische Spelen te halen? Die kans is
misschien helemaal niet zo groot.
Eigenlijk ben ik op dit moment niet
zo hard aan het twijfelen. Het hangt
vooral af van of mijn motivatie ver-

andert. Als die niet verandert, heb ik
mijn keuze gemaakt.
Zou je met een partner wel doorgaan?
J: Dan zou ik er meer over nadenken. Nu neig ik meer naar niet doen.
Maar ik wil eerst mijn keuze bepalen
en aan de hand daarvan ga ik sponsors zoeken. Ik denk sowieso dat dit
zonder partner moeilijk is. Ik moet
mijn sponsorplan baseren op mijn
prestaties in de jeugd, en mijn doel
is dubbelen of mixen op de Olympische Spelen 2020. Maar met wie
dan? Wanneer krijg ik een partner?
Wanneer gaat mijn ranking omhoog?
Alleen met toernooien spelen kun je
je ranking verbeteren. En misschien
wil een sponsor dan jou als speler
aan zijn bedrijf binden. Maar waarom
zou een bedrijf iemand sponsoren
die alleen traint voor zijn ontwikkeling totdat hij een keer een partner
krijgt? Dat lijkt me heel moeilijk te
regelen.
Wat betekent dit alles voor
VELO?
R: Dat ik niet bij de selectie zit, is
in het voordeel van VELO. Ik ben nu
meer op de club, en er wordt vanuit
de bond minder aan mij getrokken.
Soms dacht ik als ik op maandag bij
VELO op de training was: “Eigenlijk
had ik nu op Papendal moeten zijn.”
Maar dat kon gewoon niet met school
en reistijd en zo. Dat valt nu wel een

stukje weg. Dus ik kan nu gewoon
bij VELO trainen. Én ik ben er elke
competitiewedstrijd bij natuurlijk.

Als je schoenen er niet uitzien...
... zie je er zelf ook niet uit!

“Dus ik kan nu gewoon
bij VELO trainen.”
M: Voor mij is het waarschijnlijk omgekeerd. Ja, misschien word ik beter
doordat ik bij de selectie betere
sparring krijg. Maar als ik het financieel rond krijg, ga ik bij de selectie.
En dan mis ik waarschijnlijk meer
clubtrainingen en competitiewedstrijden dan het afgelopen seizoen. Maar
VELO wil vooral dat ik voor de playoffs en finale beschikbaar ben. En als
het goed is, worden de toernooien
om de competitie gepland. Dus...
J: Als ik niet bij de selectie ga, zal
ik sowieso mijn studie in Nijmegen
afmaken. Dan wil ik graag meetrainen op Papendal als dat uitkomt met
school. En als het wat school betreft
kan, zal ik ook elke donderdag bij de
clubtraining aanwezig zijn. Daarnaast
zal ik er dan elke competitiewedstrijd bij zijn, omdat ik dan geen
toernooien meer heb. Joh, als je niet
bij de nationale selectie zit, krijg je
gewoon andere prioriteiten. School
wordt voor mij dan het belangrijkst.
Maar op badmintongebied is VELO
dan mijn eerste prioriteit.

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
Wederom gaat Kees zich op glad
ijs begeven. Na zijn betoog over
scheidsrechters gaat hij zich wagen
aan het topsportbeleid van de bond.
Ja, ook nu beseft Kees zich terdege
dat dit riskant is. Maar in het belang
van het Nederlandse badminton is hij
wederom bereid om de rol van luis in
de pels op zich te nemen. Dat Kees
dat ook graag doet, acht hij daarbij
niet ter zake doende. Kees maakt
zich oprecht zorgen over de staat
van het Nederlandse topbadminton.
Maar hij wil het wegvallen van de
financiering vanuit het NOC*NSF
niet zien als een ramp. Kees wil het
zien als een zegen. Als de prikkel die
nodig is om zaken anders te gaan
doen. En wel grondig. Want zachte
heelmeesters maken immers stinkende wonden.
Eigenlijk denkt Kees dat de meest
aansprekende internationale resultaten van onze senioren grotendeels
buiten de bond om werden gerealiseerd. Op een enkele uitzondering na
werden die resultaten vooral behaald
door spelers wiens badmintonroots
niet in Nederland lagen, of door
spelers die hun eigen plan trokken
dan wel hun heil in het buitenland
zochten. Toch? Nou dan. Maar het zit
hem niet in de jeugdopleiding. Want
op grond van de behaalde prestaties
meent Kees dat de Nederlandse junioren het internationaal gezien heel
aardig doen. Maar bij de senioren
verliezen ze die aansluiting al heel
snel. Hoe kan dat?
Wat Kees betreft zit hem dat vooral
in twee dingen. Ten eerste beschikt
de bond niet over voldoende deskundige trainers per spelonderdeel
(enkel, dubbel en mix) en spelfacet
(fysiek, techniek, tactiek en mentaal). Wij hebben maar een paar
trainers, waarvan we echt niet
mogen verwachten dat ze al
die onderdelen en facetten
beheersen. Ten tweede
bestaat de selectie vooral
uit spelers van ongeveer

gelijke sterkte. Dan word je van onderling sparren niet snel beter. Kees
denkt in alle eerlijkheid dat je voor
deskundiger trainers en sterkere
sparring niet in Nederland, maar bijvoorbeeld in Denemarken, Indonesië
of China moet zijn. Hij vindt dat de
bond dat moet erkennen, en dat die
erkenning de basis moet zijn voor
het nieuwe topsportbeleid.
Kees zou dan ook graag zien dat de
bond de resterende schaarse middelen niet investeert in het centraal
trainen van veel spelers door Nederlandse trainers. Hij heeft liever
dat de bond spelers hun eigen plan
laat trekken. Hij zou graag zien dat
de bond haar geld voor
topbadminton steekt in
die paar spelers die het
wel in zich hebben om de
wereldtop te halen. Help
die spelers door ze in de
gelegenheid te stellen
om in sterkere badmintonlanden te trainen en
te sparren. Betrek bij de organisatie
daarvan (oud-)spelers die daarmee
ervaring hebben. Betrek die (oud-)
spelers ook bij trainingen als - met
dank aan Co Adriaanse - die paarden ook goede ruiters blijken te zijn.
Dat gecombineerd met het af en toe
invliegen van een deskundige buitenlander voor het trainen op een
specifiek onderdeel of facet... Krijg
nou wat! Kees gaat er zowaar weer
in geloven. Moet niet gekker worden.
Moggûh!
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kees@velo-badminton.nl
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Alle VICTOR
producten
zijn verkrijgbaar
bij Regeer-Sport.
Uw aanspreek persoon
is Rene Kooke.
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Vraag onze
aktuele
katalogus aan!

Voor aan- en verkoop van uw woning
VICTOR International GmbH Robert-Bosch-Str. 17 • 25335 Elmshorn/Germany
Tel.+49 (0)4121-450 130 • Fax +49 (0)4121-450 1310
E-Mail: info@victor-international.net • www.victor-international.net
Zuidwijkstraat 12 • 2729 KD ZOETERMEER
Tel: 079-3290869 - 079-8801534 • Mobiel: 06-53568098
E-mail: p.fregeer@online.nl
www.regeersport.nl

Ambachtshof 14
2291 DX Wateringen
06 - 55153568
http://www.van-zundert.nl

Competitie team 3 van Terry
Hallo ik ben Terry en ik zit in de jeugdselectie en ik speel jeugdcompetitie in
team 3. Ik zit in het team met Tristan, Casper, Silvy, Jessica en Kirsten. Het
gaat op dit moment wel goed we staan 2e op de lijst. Boven ons staat Asterix 1. Maar die kunnen we wel verslaan maar hier en daar nog een paar foutjes. En onder ons staan nog een paar andere clubs, zoals De zeemeeuwen,
Boomgaardshoek, Quintus en ABC swindregt. Wij hebben tegen die clubs
gespeeld. Tegen Asterix hebben wij de eerste wedstrijd 4-4 gelijk gespeeld en
de tweede wedstrijd moeten we nog gaan spelen. Tegen de Zeemeewen hebben wij de eerste wedstrijd ook 4-4 gelijk gespeeld en de tweede wedstrijd
hadden wij 6-2 gewonnen. Tegen boomgaardshoek hebben wij eerst 7-1 gewonnen en de tweede wedstrijd moeten we nog spelen. Tegen Quintus hebben wij de eerste wedstrijd 8-0 gewonnen dat is het hoogste wat
je kunt halen in de jeugdcompetitie en de tweede wedstrijd hebben we 5-3 gewonnen. En tegen ABC swindregt hebben wij 6-2
gewonnen en de tweede wedstrijd moeten we ook nog spelen.
We spelen allemaal goed we winnen veel wedstrijden en sommige
kinderen kijken echt op hoe jong wij zijn want wij moeten alleen
maar tegen 14, 15, 16, 17 jarigen. Soms komen de competities
verkeerd uit en moeten we ze verplaatsen of een invaller zoeken
want wij willen ook nog toernooien spelen.
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Hoi Matchpoint-lezer,
Ik ben Charissa Kuiper. Ik speel jeugdcompetitie bij VELO in de B/C klasse.
Wij zitten met 4 dames en 2 heren in het team, namelijk: Vera Koekoek,
Emma Lörtzer, Lara Stoorvogel, Ko Romen, Bram Kemmere en ik. Wij zijn
met zijn alle team 2 van VELO. Op dit moment zijn wij koploper. We staan
met 6 punten voor op BC Schollevaar. De uitslagen van ons team zijn terug
te vinden op www.toernooi.nl. Wij hebben wel een wedstrijd meer gespeeld.
Omdat we met 4 dames zijn hoeven de dames niet altijd allemaal mee te
spelen. Zelf heb ik een aantal keer niet meegedaan vanwege toernooien.
In alle partijen die we spelen krijgen we veel steun van elkaar. Wij zijn een
super, leuk en vooral gezellig team. Altijd als er iemand van ons team aan
het spelen is moedigen we hem of haar aan en coachen we hem of haar als
dat nodig is. Er staan voor het team nog 3 wedstrijden gepland. We gaan er
natuurlijk alles maar dan ook alles aan doen om kampioen te worden!

Jeugdcompetitie Team 1!!
Ik ben Mila. We hebben met team 1 het kampioenschap inzicht!!! Als we
woensdag 8 Mei thuis winnen met 5/3 is er geen twijfel meer mogelijk, dan
zijn we kampioen!!!!!!! Het altijd gezellig in ons team met z´n zevenen zijn
we (tot nu toe nog) onverslaanbaar!!!! Voor elke thuiswedstrijd wordt er omstebeurt wat gebakken, zoals taart om na afloop met iedereen op te eten en
dat bevalt heeeel goed. Met z´n allen gaan we ook vaak naar toernooien dat
is ook super gezellig! Het team word vertegenwoordigd door: Tomas, Mila,
Jurrian, Mauro, Susanne, Sam, Veda, en natuurlijk onze geweldige coach
Ramond! Ook zijn bij elke wedstrijd een paar enthousiaste ouders van de
partij! Het is een erg leuk seizoen!

De jeugd verdedigt!
Hoe heet je?
Jolijn Rachel Bensink.
Wat is je geboortedatum?
6-9-99.
Waar ben je geboren?
Delft.
Hoe oud ben je?
Ik ben 13 jaar.
Wie zijn je ouders?
Angela en Machiel Bensink.
Heb je broers/zussen?
Ik heb een zus Sabine. Zij is 18 jaar.
Heb je huisdieren?
Ik heb geen huisdier maar ik wel er
wel graag een!
Zit je op Facebook?
Ik zit heel veel op facebook!
Op welke school en in welke klas
zit je?
Ik zit op Hofstad lyceum in de 2e
klas B2B.
Wat zijn je hobby’s?
Mijn hobby’s zijn: shoppen, mijn nagels doen, bordspelletjes en badminton natuurlijk!
Hoe lang badminton je al?
Ik denk dat ik nu 2 jaar op badminton zit.
Waarom ben je op badminton
gegaan?
Ik zat eerst op hockey maar dat
vond ik niet meer leuk. Ik ging denken wat ik dan wilde doen, en toen
dacht ik aan badminton.
Wat vind je het vervelendste van
een training? En waarom?
De warming-up! Ik heb namelijk niet
echt een goede conditie...
Wat vind je het leukste van een
training? En waarom?
De wedstrijdjes want dan kan je oefenen voor de competitie.
Wie is je lievelingstrainer?
Ik heb geen lievelingstrainer want ze
hebben allemaal wel iets wat leuk is!
Talat is heel lief, Sten is heel grappig
en Dave is serieus zodat je goed kan
trainen!
Wat vind je van VELO?
Ik vind velo een hele leuke gezellige
club.
Ben je verliefd? Zo ja, op wie?
Mischien....

Waar kan ik je ’s nachts voor
wakker gemaakt worden?
Voor mijn vader’s pasta of voor ‘n ei.
Wat ligt er onder je bed?
Een stapel tijdschriften.
Wat is je lievelingseten?
Een zacht ei.
En wat vind je echt niet lekker?
Doperwten.
Wat is je lievelingskleur?
Paars.
Wat wil je later worden?
Journaliste.
Wat is je favoriete televisieprogramma?
Glee, Expeditie Robinson en De TV
Kantine.
Wat is je grootste blunder?
Ik val best vaak op school bijna van
de trap ..
Wat doe jij over 10 jaar?
Over 10 jaar ben ik aan het begin
van een succesvolle carrière als journaliste.
Waar kan je slecht tegen?
Tegen mensen die roken in mijn
buurt.
Heb je een stopwoordje?
Mijn stopwoordje is (kieke)boe.
Wat is je beste en slechtste eigenschap?
Ik ben zorgzaam maar ik kan mensen ook vreselijk irriteren.
Doe je altijd je huiswerk?
Niet altijd.
Naar welk land ga je het liefst
toe op vakantie?
Frankrijk vind ik een heel leuk vakantieland!
Wie zou jij willen ontmoeten?
Chris Colfer! Hij speelt Kurt Hummel
in glee.
Wat is je lievelingsnummer van
dit moment?
1000 miles.
Heb je een idool en waarom?
Chris Colfer want hij zingt geweldig!
Wat is jouw droom voor later?
Een man en 2 kinderen.
Heb je een bijbaantje?
Nee maar ik wil graag een oppasbaantje.
Wie mag er in de volgende
MatchPoint verdedigen?
Amber Cassa.

Rebus
Los de rebus hieronder op en stuur je goede antwoord naar:
jc@velo-badminton.nl.
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‘Ik hoef geen warming-up. Ik ben heet van
mezelf.’ - Niels
‘Hoe krijg je zo’n grip? Kun je die aan laten groeien?’ - Sten’s pupillen over de badstofgrip van Russell
‘Ik hou niet zo van de damesdubbel. Dan staat we
alleen maar te kletsen.’ - Kim

VELO Dutch International - Wie is Wie?
Het is alweer voorbij. Het internationale badmintontoernooi bij VELO is weer super verlopen. Natuurlijk dankzij alle
vrijwilligers en de toernooi-organisatie, maar laten we de spelers niet vergeten! Zonder hen geen spectaculaire wedstrijden; zonder hen geen toernooi. Daarom leek het ons tijd om nu eindelijk eens die spelers wat meer aandacht
te geven. En hoe kan dat beter, dan hen de gelegenheid te geven zich voor te stellen in onze eigen MatchPoint! Wij
vroegen een aantal willekeurige spelers de hemd van het lijf. Hier hun onvervalste antwoorden. Dus dames en heren,
pak uw Engels-Nederlands woordenboek erbij, want speciaal voor de spelers van over de hele wereld een primeur in
de MP: een Q&A in het Engels!
What’s your name?

Selena Piek

Corvilain Severine

Perrie Le Buhanic

Careme Baptiste

Sam Magee

How old are you?

21

24

31

27

23

Where are you from?

Nederland

Belgium

Paris, France

France

Ireland

Did/do you study?

Radboud Universiteit

Public Relations

No, I have a job

Sports, for being a national coach

Just school, nothing further yet

Your job?

Studente Communicatiewetenschap-

Student

I practice the X-ray, scanner and MRI

Student

Badminton pro

pen en fulltime atleet
Since when you play badminton?

8 years

14 years

19 years

10 years old

Since I was 5

How many times a week?

12

9

20 hours

1-15 hours

10 times

Twice per day

Ritual before the

Nee, maar hij bestaat wel uit een

Before going on court, I thight my

Not really, but I make ties in my

Not really, I just like to listen to

Hit a lot of shuttles

match?

warming up, bidon vullen en zorgen

shoes really hard

shoes and make knee protection

music

Gao Ling (China)

Wang Lin

Tony Gunawan

voor een lege baan
Favorite badminton

Vita Marissa

player?
Ugliest word you ever

bertson
“Piemel” of “Lullo”

said to a referee?
Best referee qualities?

Lin Dan + Nathan Ro-

I never swear, I just give them “the

I never said a bad word to a referee

No idea

eyes”
Rechtvaardig zijn, zelfvertrouwen

Be fair

“Which country are you
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from?”
Honest

hebben en kunnen anticiperen

Respect, taking decisions, energy to

Understanding of the si-

last the long days :-)

tuation and ask for help from service
judge when in doubt

Most annoying about tourna-

Losing

Delay

-

Transport

Not sleeping in your own bed

Dutch Open, mijn eerste Grand Prix

Sudirman Cup

French League 2012, ambiance and

Sudirman Cup 2011 – great team

European Juniors: 1st Irish player to

ments?
Most memorable tournament?

overwinning

team spirit for fighting

spirit

ever win it

How many times at VDI?

5 keer?

5

2 times

3?

Once before

Most likable?

Dat het in Nederland is (geen taal-

The hall

-

Nice hall, nice country, good friends

I love how nice the hall is to play in

barrière) + ’t lekkere Indische eten
Less likable?

Dat het een uur rijden is

living not so far
The soccer people in the cafetaria

The mistake with line decision

(really rude)

Finding a place to have dinner after

Hotel is far away

9 pm

Hobbies?

Muziek, series kijken

Dance, wakeboard

Movies

Sports, computers, games, cinema

-

Favorite (Dutch) dish?

Indisch/broodje kroket

Chicken truffle lasagna

Medal in big tournament

Homemade mashed potatoes

Dutch mayonaise with french fries

Dutch words?

-

Yes, I speak Dutch so quite a lot!

No idea

Lekker, mooi, goed, k*t, dankjewel

Not so many

Your motto?

Alles komt goed

If you respect yourself, respect your

Fighting and winning

Don’t really have one, I am just

Life is too short

Favorite climate?

Tropisch

Summer

Sun, a beautiful weather

Not so warm, not so cold: 25C & sun

Not too warm, not too cold

Favorite music?

R&B, pop en house

R&B

All music

Almost everything, depends on mood

Everything from classics to new

Best thing in your life?

Europees kampioene worden

Life is the best thing

My family and wake up everyday in

My sister having a baby :-)

-

Blunders during badminton car-

Jahoor, er vanuit gaan dat het al 11

-

Believe in my coach and federation

No, but I like to thank Yik Man Wong,

Get hit in the eye by a shuttle and

reer?

is en dus naar m’n mandje lopen

(maybe Perrine didn’t understand the

Rachel van Cutsen and Jurgen Wou-

spent some time in hospital as a

terwijl het nog geen pauze is

question..?)

ters for being in my club and having

result

opponents no matter what!

trying to enjoy every moment in life

life

great moments every time we meet
up! :-) Lekker lekker

What’s your name?

Freek Golinski

Jim Middelburg

Chloe Magee

Steffi Annys

Ian Ross (referee)

How old are you?

21

20

24

24 jaar

47

Where are you from?

Belgium

Naaldwijk

Ireland

Belgium (De Panne)

Oxford, England

Did/do you study?

-

Scheikunde

Nope

No

To be a hotel manager

Your job?

Army

Nog niks

Professional badminton player

Werk zoekende

I manage disasters for a living

Since when you play badminton?

10

8 jaar

4 years old

Age of 6

6 years old

How many times a week?

20 hours

9

5 days a week

5 times

3

Ritual before the match?

Good warming up

Nee

No just same warm ups

Try to be relaxed

No

Favorite badminton player?

Koo Kie Keat

Lee Yong Doe

Vita Marissa

Lin Dan

My wife, then Susi Susanti

“FUCK…”

“Mongol”

I wouldn’t like to tell you!

“Fuck off”

As a player I’ve swore

Correct

Autoriteit en overzicht

Should be understanding

Not to be afraid to overrule line

Patience, experience,

judges

knowledge, humor

Delay

-

Travelling

Travelling

The last day there’s little

All England and WK

EJK Finland, bronzen medaille

Olympic Games – that was an ama-

World Championships India – I

All England vets – we

zing experience

played Olympic champs!

won more than we lost!

How many times at VDI?

1

3

2 or 3

4 times

1

Most likable?

The atmosphere

Eigen cluppie!

Lovely people and hall

It’s not so far from Belgium

Other than being assessed? The

Less likable?

Soccer match and time table

Niks: het is goud!

Not many shops close by

Time schedule, the floor

As referee I’d rather not say

Hobbies?

Swimming, play-station, football

Series kijken

Shopping

Swimming, playing with my sisters

I have no time other than badmin-

kid

ton, wife + children

Ugliest word you ever
said to a referee?

14

Best referee qualities?

loudly a few times

Most annoying about
tournaments?
Most memorable tournament?

15

to do

Dutch culture + attitude

Favorite (Dutch) dish?

Pasta, French fries

Spareribs/stijve rijst met krenten

Chinese

Spaghetti carbonara, frikandel

Roast beef

Dutch words?

Lekker man

-

Nope sorry!

Ja

Thank you!

Your motto?

-

Altijd blijven lachen

Do your best!

-

No matter how much it hurts, keep

Favorite climate?

Sun

Middellands zeeklimaat

Not

Summer

Sunny, about 30C, with a pool

Favorite music?

Hardstyle, R&B, pop

Pop/dance

Relaxing music

All kind

-

Best thing in your life?

-

Marjolein

Competing in the Olympic Games

-

Meeting my wife on court, getting

Blunders during badminton car-

Yes, I hit a reclame board

trying

married and still playing together
Vaak genoeg fataal misgeslagen

Not really!

No

Getting injured so that I couldn’t

reer?

play in the All England qualification

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

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

ontwerpen
autobelettering
reklameborden
spandoeken
gevel- en lichtreklame
oude technieken
marmeren beelden & schilderijen

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










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

Tel. 06 - 55153568

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

Gerard van Zundert
Eugénie Lipman
Leo v/d Nouweland
Thessa Goes
Franklin Telwin
Joyce Steentjes
Dick van Bruchem
Jeroen Zwaan
Koos Batist

06 55153568
gerard@van-zundert.nl
0174 292757
secretaris@velo-badminton.nl
06 22052919
penningmeester@velo-badminton.nl
06 25463176 	
jc@velo-badminton.nl
06 11366356
tc@velo-badminton.nl
06 24860011
matchpoint@velo-badminton.nl
0174 295569
velonieuws@velo-badminton.nl
06 41057796
jeroen@velo-badminton.nl
0174 292087 ledenadministratie@velo-badminton.nl

 Regiocompetitie
 Bondscompetitie
 Jeugdcompetitie

Aico van Gent
Elize van ‘t Riet
Wolter Jager

06 41428383
06 24414260
070- 3359533










Ciraar Slaats
070 3202106
Erwin Latuheru
06 28887642
erwin@velo-badminton.nl
Dennis Tjin-Asjoe
06 20563320
Franklin Telwin, Joriene Vijverberg, Dave Macare
Thessa Goes, Eric Makadoero, Elke Nijsse, Marianne Diemel
Karel Tokromo en Danielle Reith (woensdag), Arless Tjin-Asjoe (vrijdag)
Wil Zuijderwijk (0174 624204), Joke van den Bos (0174 298580)
Ton Vis (0174 294328)

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

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

 VELO kleding
 Shuttles

100% Voetbal aan de Herenstraat 90 te Wateringen
Veren - René Kooke (0174 248505)

 Rackets

Voor rackets in alle prijsklasses: René Kooke (0174 248505)

