MATCHPOINT

Clubnieuws van VELO Badminton

Lisa
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Voorwoord
Voor u ligt weer de eerste Matchpoint
van het nieuwe seizoen.
De eerste shuttles zijn al weer geslagen, dit met groot succes. Eind
augustus werd Amersfoort verslagen
in de strijd om de eerste Supercup in
het badminton.

Voorwoord

Rondom deze wedstrijd werden
ook de speelster en speler van het
seizoen 2013-2014 bekend gemaakt.
Hier wilde wij natuurlijk meer van

Bedankt!!

agenda

Na jaren in de redactie te
hebben gezeten en vele
leuke stukken te hebben
geschreven, hebben Erwin en Patricia besloten
om te stoppen met hun
inzet voor de Matchpoint.
Wij willen hen dan ook
bedanken voor hun inzet!!

21 september
27 september
28 september
4 oktober
18 oktober
19 oktober
25 oktober
1 november
8 november
22 november
29 november
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Thanks!

Uw tuin het hele jaar
in bloei, ook nu!

weten en hebben een mooi interview met de speelster van het vorige
seizoen.
Ook zijn we gezellig op bezoek geweest bij een oud redactielid.
Nieuwsgierig? Lees dan snel verder.
De redactie

Slotermeer - VELO
VELO - Amersfoort
DKC - VELO
Dijnwijck - VELO
VELO - Barendrecht
VELO - BC Roosterse
Almere - VELO
BC Victoria - VELO
Van Zijderveld - VELO
VELO - Slotermeer
VELO - Duijnwijck

Aankondiging Westlands Jeugdtoernooi
In november wordt weer het jaarlijkse Westlands jeugdtoernooi georganiseerd. Het lijkt nog heel erg ver weg, het seizoen is nog maar net begonnen,
maar voor je het weet is het november. Dus hou de site in de gaten voor
meer informatie, want wie wil er nou geen Westlands jeugskampioen worden?
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Wij maken auto-onderhoud LEUKER!
Willem III straat 15, Wateringen TEL: 0174-293010
Bezoek ons ook op internet: www.autowestland.nl

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

Editor gezocht!!
Tuinarchitectuur
Aanleg
Onderhoud
Voor advies & mooiste tuin-ideeën:
0174 - 298208
www.diemelgroenvoorzieningen.nl
Colofon
Frequentie:
Oplage:		
Redactie:
Lay-out:
Advertenties:
		

elke 2 maanden
400
Joyce & Daniëlle
Jeroen
Gerard v Zundert
06 - 55153568

Op dit moment wordt de Matchpoint nog steeds in orde gemaakt door Jeroen
Zwaan, zelfs nu hij niet meer lid is van VELO. Op termijn zijn wij op zoek
naar iemand die dit van hem kan overnemen. Lijkt het je leuk om een aantal
keer per jaar een leuk blad in elkaar te zetten? Laat het dan ons even weten.

• Nieuwbouw
• Renovatie
• Onderhoud
• Advies en ontwerp

Wist je dat ...
... De redactie sterk is uitgedund … Wij op zoek zijn naar nieuwe leden …
Het heel leuk is om te doen … VELO de eerste supercup ooit heeft behaald …
Dit de eerste prijs van het seizoen is … En hopelijk niet de laatste … Ciraar
weer is uitgeroepen als trainer van het jaar … Badminton een gevaarlijke
sport is … Je soms beter met een beschermbril op kan spelen … Het weleens
gebeurt dat iemand een shuttle probeert terug te koppen … Dit niet altijd lukt
… Er dan soms een shuttle in een oog belandt … Dit ook het geval was bij
Melissa … Ze gelijk naar het ziekenhuis is gesjeest … Dit aan het begin van
het seizoen gebeurde … het steeds iets beter gaat … Wij op het moment van
schrijven hopen dat ze volledig is hersteld … Er een heuse babyboom gaande
is op de vrijdagavond … In juni oud-lid Chantal moeder is geworden van een
gezonde zoon … Er op dit moment een andere Chantal hoogzwanger is … Dit
nieuwe talent is uitgerekend om in oktober ter wereld te komen ...

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

Telefoon 0174 - 290792 • Fax 0174 - 290513

Meer info op www.debakkers.nl

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

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

Hoe is het nu mEd?

Een reis door het Luxemburgse.
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Half juni, een berichtje op Facebook. “Hoi Ed, hoe gaat het daar?
Keertje tijd om te Skypen, de MP
is benieuwd naar je avonturen!”
Berichtje terug: “Nou, hier in
Goesdorf is de verbinding niet
altijd even lekker…” Conclusie:
Zoals het hoort, zoals vroeger, in
het tijdperk zonder sociale media, meeten we elkaar gewoon in
real life!
Zo gezegd, zo gedaan. Een week
later zit ik in de auto, op weg naar
Luxemburg. Lekker weer, radio
StuBru hard aan en karren maar.
Eens kijken hoe Edwin van Mierlo het
heeft sinds hij zo’n vijf jaar geleden
richting Luxemburg vertrok, de liefde
achterna.
Het begon allemaal in Walferdange,
waar het jaarlijkse Luxemburgse
badmintontoernooi plaatsvond en
waar een grote groep van onder andere VELO’ers en DKC’ers trouw aan
deelnam. De maandag halen was
eigenlijk niet de bedoeling; het ging
vooral om de gezelligheid! Zo was Ed
tijdens zo’n weekend in een kroegje
beland, om voetbal te kijken. Hij
was op pad met Rob Konings, Rene
Koehorst, Elize van ‘t Riet, Marco
van Cutsen. Gezellig clubje. Totdat

Tekst en beeld: Daniëlle Reith
zijn oog viel op Jessica, de dochter
van de kroegbazin. Hij zag haar en
wendde zijn ogen niet meer af. Tot
diep in de nacht hebben ze zitten
kletsen. Voor Ed het begin van een
heleboel reisjes naar Luxemburg.
Na enige vertraging opgelopen te
hebben, door een kapot stopcontact in de auto en het uitprinten
van de route, waardoor ik mij op
ouderwetse wijze met papier op de
bijrijdersstoel door het Belgische en
Luxemburgse landschap heb weten
te manouvreren, kom ik na een uur
of 4,5 aan in Goesdorf. Een minidorpje, met maarliefst 400 inwoners,
bovenop één van de vele heuvels (of
zijn het bergen?) die het landschap
rijk is.

Tot diep in de nacht hebben ze zitten kletsen.
Ed staat me al op te wachten op de
gallerij. Hij woont samen met Jessica
- zijn vrouw inmiddels - en hun driejarige zoontje Rafael in een appartementencomplex aan de hoofdstraat
van het dorp. De hoofdstraat, ik heb
eigenlijk ook nauwelijks een andere
weg gezien… Een leuk driekamerap-

partement. Gang, rechtsaf de woonkamer, waar Rafael zich heerlijk kan
uitleven in bergen speelgoed, linksaf
de keuken met balkon met uitzicht
op een graanveld en wat huizen, de
badkamer met verplaatsbaar ligbad;
Rafaels ligbad, de master bedroom
en Rafaels domein. Oja, en een uit
de kluiten gewassen schildpad.
Het gaat goed met Ed. Hij “wordt wel
een dagje ouder, al 44” en draagt
sinds een jaar of twee een bril, die
net uit elkaar gevallen was omdat de
opticiën hem niet goed had vastgezet. Klein vuiltje aan de lucht is de
verstandskies die verkeerd groeit en
hem zoveel pijn bezorgt dat hij er
chagrijnig van wordt. Maar eigenwijs als Ed nog steeds is en aangezien er in Luxemburg “geen enkele
betrouwbare tandarts te vinden is”,
houdt hij het liever zo. Voor nu.
We drinken een pakje Capri Sonne,
het drankje waar de familie Van
Mierlo bij zweert, vooral de kleine
man, en gaan op pad. Rafael is
namelijk niet thuis. Hij is aan het
spelen bij zijn neefjes Dean en Noah,
de zoontjes van de zus van Jessica,
Nathalie. Ongeveer een half uur
rijden vanaf Goesdorf treffen we de
mannetjes aan. Druk ravottend op
het buitenplaatsje. Wel even wennen
aan die vreemde mevrouw die net

binnenstapt. Drie apenkoppies staren
me aan, maar na een minuut of tien
is het ijs gebroken. De tafel wordt
gedekt en we beginnen aan een echt
Luxemburgs diner; brood met lekker
beleg en een glaasje melk. Er wordt
hier namelijk tussen de middag
warm gegeten en ‘s avonds brood.
Nog geen vijf minuten later zijn de
kleine opdondertjes hem alweer gevlogen. Vooral de vijfjarige Dean kan
niet stilzitten en Rafael kijkt op tegen
zijn stoere neef, dus volgt hem naar
buiten. Dat Ed goed is geïntegreerd
blijkt al gauw als hij samen met
een Duitser de tent, die de vriend
van Nathalie verkocht heeft, in een
bestelbus tilt. In het Duits redt Ed
zich prima. “Ik was blij met mijn
middelbare school-Duits!” Luxemburgs begrijpt hij wel, maar spreekt
hij niet. Onderling spreken hij en
Jessica Duits en dat brengt soms wat
misverstanden met zich mee, maar
Jessica begrijpt ook Nederlands. Hij
spreekt Nederlands tegen Rafael en
zij spreekt Luxemburgs tegen Rafael.
Rafael maakt er een mooie mix van,
waarbij Luxemburgs wel de boventoon voert. Hij wordt zo viertalig opgevoed, want de voertaal in het land
is Frans. Heel bijzonder. En gelukkig
heb ik mijn talenknobbel standaard
bij me en leer ik al gauw mijn eerste
woordjes Luxemburgs.
Uitgeput zit Rafael in zijn kinderstoel
als we weer terug naar Goesdorf
rijden. Hij krijgt niet meer mee dat
we plotseling worden geconfronteerd met een kudde losgeslagen
koeien op de weg. Ed weet niet meer
waar hij het moet zoeken en roept
in paniek “Als mijn auto maar heel
bijft!!”. Zo erg losgeslagen zijn ze
gelukkig ook weer niet en hoewel er
geen boer te bekennen is, lopen ze
netjes langs de auto verder. Wat een
avontuur.
‘s Winters heeft Ed trouwens ook
menig avontuur beleefd tijdens zijn
ritjes naar Luxemburg, die hij zo’n
vijftien maal aflegde, voordat hij zich
er vestigde. Vooral in België, want in
Luxemburg is het goed geregeld. Het
is op dit moment dat Ed zijn eerste
Luxemburgse gezegde met mij deelt:
“Ze strooien hier net zo veel zout op
de weg als de Belgen op hun friet!”.
Het WK voetbal is nog in volle gang,

dus ‘s avonds zitten we lekker voor
de buis, mét een mok Marakkech
thee uit de koffieautomaat. Rafael is
gelijk door naar bed gebracht. Tot teleurstelling van Ed, want hij had zijn
mannetje nog wel even willen showen! Heel mooi om te zien hoe gek
hij op zijn gezin is. De trots straalt
er vanaf. Rafael is een echt papa’skindje, al sinds hij zes maanden
oud was. Daarvoor was hij vooral op
mama gericht.
Het luchtbed lag al opgepompt in de
woonkamer, dus na de eerste helft
van de tweede wedstrijd waag ik me
eraan. Ed testte hem vlak voor het
slapen nog even en had het idee dat
hij niet zo vol meer was als toen hij
hem net had opgepompt… Om een
uur of drie werd ik wakker met mijn
bil op de grond. Snel op mijn meegebrachtje matje gaan liggen en goed
geslapen. Samen met de schildpad,
die op de achtergrond klotsgeluiden
maakte in zijn waterverblijf.

Ik was blij met mijn middelbare school-Duits!

De volgende morgen word ik gewekt
met een mok thee op bed. Wat een
service! Dat doen ze goed. Tijd voor
kado’s. Op verzoek had ik een bestelling meegebracht; Remia mayonaise! “Die hebben ze hier niet, maar
je had er geen vier mee hoeven
nemen!!” Laat het nou toevallig zo
zijn geweest, dat de Appie de tweede
voor de helft van de prijs gaf. “Wat
ze hier ook niet hebben, zijn Knorr
Wereldgerechten, dus daar hebben
we ook een voorraadje van”. En ik
zorgde nog voor een paar Nederlandse biertjes en voor Rafael bracht
ik een brandweerhelmpje mee. Wat
was hij er blij mee! “Een schot in de
roos,” vertelt Ed.
Toen hij net in Luxemburg aankwam,
was het zoeken naar een baan. Hij
begon bij een dierenwinkel en nu
werkt hij sinds een paar jaar bij
Jegen, een bedrijf dat allerlei outdoorartikelen verkoopt, van tuinmeubelen tot speeltoestellen. Ed zet deze
speeltoestellen in elkaar bij rijke

mensen, maar tijdens de wintermaanden reist hij heel het land door
om bij bedrijven en instellingen de
(ook door Jegen) verkochte brandblussers te controleren. “Nu Rafael
een brandweerhelm heeft, kan hij
met papa mee!”
Jessica werkt fulltime bij een tankstation, waar sinds kort ook een
complete supermarkt in gevestigd
is, in een wijk van Luxemburg-Stad,
waar zij het erg naar haar zin heeft.
Dit werk gaat in shifts, en ook Ed
draait 40 uur dus het komt weinig
voor dat de familie compleet aan de
eettafel zit. Nu ze vakantie hebben,
kan dit wel. Zo ook vandaag.
Na het ontbijt maken we
ons klaar voor een rit
naar Luxemburg-Stad.
Daar aangekomen, nemen we de lift omhoog
naar het centrum en
wandelen we door de iddylische straatjes. Rafael
fietst gezellig mee. We lopen naar
de brug over de vallei en genieten
van het prachtige uitzicht. Af en toe
kijken de mannen opzij, want daar
gaat de trein! Grote passie van Ed,
die wordt overgedragen op zijn zoon.
We schieten een paar mooie kiekjes
en begeven ons naar het plein. Het
is lunchtijd en we kiezen lekker voor
de Mc Donalds. Een plek waarvan
Jessica en Ed hadden afgesproken er
na de geboorte van Rafael nog maar
hooguit één keer per maand te gaan
eten. Mislukt. Maar wel lekker!
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We wandelen nog wat, weer richting
auto. Maar niet nadat we bij het
water naar de eendjes en de vissen
hebben gekeken. Terug in de auto
rijden we via het tankstation van
Jessica, via een stuk grond in een
nabij Goesdorf gelegen dorpje, via
de auto van Jessica naar de supermarkt, vlakbij Goesdorf. We tanken
dus even, en wel drie keer, want wie
22,22 liter tankt, krijgt €3,33 korting
bij zijn volgende tankbeurt. Zo weten
de Van Mierlo’s flink wat te besparen!
En we brengen Jessica’s auto naar
de garage, want er was een reclamebord tegenaan gewaaid. En we bekijken de lap grond, waar het prefab
huis van het gezin binnenkort komt
te staan. Als het goed is, want nog

niet alles is rond, maar ze hebben
het huis op het oog en ze zijn klaar
voor een volgende stap.
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Even boodschappen doen, wat inslaan voor het diner van vanavond,
maar ook voor morgen, want het gezin vertrekt dan voor een lange week
naar Middelkerke, aan de Belgische
kust. Daar staat het vakantiehuis van
Jessica’s moeder en dat is al menig
maal de vakantiebestemming van
het gezin geweest. En ze zijn er wel
aan toe, even wat quality time met
elkaar! Zijn Nederlandse familie ziet
Ed niet zo vaak. “Dat gaat gewoon
niet, het is net te ver weg”. Zo’n zeven keer per jaar ziet hij zijn ouders
en binnenkort komt zijn broer met
zijn kids weer hun kant op voor een
vakantie. Zijn vrienden spreekt hij zo
nu en dan nog, maar sinds de bruiloft zijn ze niet meer langsgeweest.
“Dat geeft ook niet, zo loopt het nou
eenmaal. Mijn leven is nu hier, en
zij hebben ook hun eigen dingen”.
Toch mist hij het wel, even met zijn
vrienden wat leuks doen. Wellicht
ook omdat hij in Luxemburg nog niet
heel veel vrienden heeft. Komt wel.
Wanneer we weer door de heuvels
naar Goesdorf rijden, vertelt Ed dat
hij eigenlijk niet eens meer ziet hoe
mooi de omgeving is. Het is nu echt
zijn thuis geworden en dan let je
daar niet meer op. Jessica geeft aan
dat zij Nederland juist heel erg mooi
vindt. “Dat vinden meer Luxemburgers, maar ik begrijp het niet”, zegt
Ed. Jessica legt uit dat het komt door
de windmolens, de weilanden met
hun koeien, en het is mooi vlak.
Ook hebben we het nog over de
MatchPoint, waar Ed lange tijd stukken voor heeft geschreven. Het allerleukste vond hij toen hij met mijn
ouders, Hans en Mathilde, naar een
wedstrijd van het eerste ging kijken
in Amersfoort, en daarvoor al vroeg
met hen vertrok voor een tour door
de omgeving en een hapje bij de pizzeria. “Het interview ’Reith u mee?’
was echt de allerleukste die ik heb
afgenomen voor de MatchPoint!”. “Je
hebt trouwens de echte MatchPointvragen nog niet gesteld…”, gaat hij
verder. Als ik vraag wat hij bedoelt,
begint hij te vertellen wat er onder
zijn bed ligt. “Niks, waarschijnlijk
wat stof!”.

Thuisgekomen, speel ik brandweermannetje met Rafael en de door mij
meegebrachte AH-WK-hamsters,
die door Rafael worden omgedoopt
tot ‘mama’, ‘papa’ en ‘Rafael’, waarbij Duplofiguur meneer Broccoli als
agent fungeert. Meneer Broccoli, vernoemd naar de boze buurman van de
Van Mierlo’s. Elke wijk heeft er wel
zo ééntje, die altijd klaagt. Ed noemt
deze buurman dus meneer Broccoli,
“omdat zijn naam daarop lijkt”.
Met helm op en hamsters in zijn
hand, gaat Rafael mee naar de keuken, want het eten is klaar. Pasta!
Die vervolgens door de hele keuken
ligt. Gelukkig houdt Rafael van stofzuigen, want hij helpt zijn moeder
netjes met het opruimen ervan. Ja,
hij wordt goed opgevoed!

Maarja, het is en blijft
mijn kleine schatje!

‘s Avonds pas ik op de kleine man,
want Ed en Jessica hebben een informatiebijeenkomst op Rafaels toekomstige school, waar hij binnenkort
naar de zogenoemde ‘precoce’ zal
gaan, te vergelijken met de kleuterklas. Dat gaat helemaal goedkomen,
ze zijn een stuk wijzer geworden. En
het opvoeden gaat prima. “Jessica
vindt dat ik soms wel wat strenger
mag zijn… Maarja, het is en blijft
mijn kleine schatje!”.
Als ze weer thuis komen, ben ik een
gefantaseerde latte macchiato, een
espresso, een koffie verkeerd, een
moccacino, een frappé en een berg
groenten uit Rafaels eigen speelkeuken mét bijna echte koffieautomaat
verder en zitten we het Bob der

Baumeister spelletjesboek door te
nemen. Nog even een nachtzoen van
papa en mama en dan lekker slapen.
Nacht twee is voorbij en dat betekent dat ik weer richting huis vertrek. Maar niet voordat ik nog een
wandeling door en om het dorp heb
gemaakt met Jessica en Rafael. Deze
wandeling maken ze vaker als Ed
nog aan het werk is, om het kerkje
heen, langs de mijnkarretjes, daar
een kleine pauze met wat te drinken,
dan tussen het maïs en het koren
door, terug naar het appartement.
Onderweg zien we wat Luxemburgse
vlaggen, maar door heel Luxemburg
hangen vooral ook veel Portugese
vlaggen. Er blijken veel Portugezen
in Luxemburg te wonen.
Sowieso is 40% van de
bevolking oorspronkelijk
geen Luxemburger. Ed is
er daar dus één van.
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Ed is al vroeg met de
trein naar LuxemburgStad gegaan, om wat papieren voor het huis op te halen. Als
we terugkomen van de wandeling, is
hij er ook weer. Samen met Rafael
pak ik mijn spullen in, ik zet de foto’s
en filmpjes van de afgelopen dagen
op Eds laptop, print de route uit en
dan gaan we met z’n vieren richting
de auto. Ed drukt mij op het hart dat
ik één ding sowieso in het stuk moet
vermelden: “Ik kom niet meer terug.
Ik weet het, zeg nooit nooit, maar
het is niet de planning. Oja en doe
de groetjes aan je ouders!”. Bij deze,
Ed, en de groetjes terug. En dan
prop ik alles in de auto en rij ik door
het mooie landschap terug.
Dankjewel Ed, Jessica en Rafael voor
deze leuke, gezellige dagen en een
kijkje in jullie leven!

10 jaar Matchpointredactie

De jeugd verdedigt!

Hoe heet je?
Corné van Gulik
Wat is je geboortedatum?
6 Augustus 1999
Waar ben je geboren?
Endeldijk 55 in Honselersdijk.
Hoe oud ben je?
14 jaar
Wie zijn je ouders?
Patricia en Toon.
Heb je broers/zussen?
Ja een zus Lisa.
Heb je huisdieren?
Ja een hond.
Zit je op Facebook?
Heb het wel, maar gebruik het eigenlijk nooit.
Op welke school en in welke klas
zit je?
Isw Hoogeland in 3 Mavo.
Wat zijn je hobby’s?
Gamen, maar vooral met vrienden
afspreken.
Hoe lang badminton je al?
7 jaar
Waarom ben je op badminton
gegaan?
Nadat ik van zwemles afging ben
ik op zoek gegaan naar een andere
sport en toen kwam ik uit op badminton.
Wat vind je het vervelendste van
een training? En waarom?
Schaduw lopen, omdat ik liever gewoon badminton met een shuttle.

Wat vind je het leukste van een
training? En waarom?
Partijen spelen dan kan je doen wat
je wil en is het leukste om te spelen.
Welke slag vind je moeilijk?
Backhand smash
Wie is je lievelingstrainer?
Dennis
Speel je ook competitie?
In welk team en met wie?
Ja, herencompetite met Bram, Terry
en Frank.
Wat vind je van VELO?
Een leuke vereniging.
Denk je dat team 1 weer landskampioen gaat worden dit jaar?
Ja tuurlijk!
Doe je naast badminton ook nog
aan andere sporten?
Nee
Waar kan je ’s nachts voor wakker gemaakt worden?
Een lekkere Pizza.
Ben je verliefd? Zo ja, op wie?
Ja, op Ruth.
Wat ligt er onder je bed?
Veel stof en een oude afstandsbediening.
Welke kleur hebben de muren in
je slaapkamer?
Grijs en Bruin.
Wat is je lievelingseten?
Pizza
En wat vind je echt niet lekker?
Pistache ijs
Wat wil je later worden?
Miljonair
Wat is je lievelingsfilm?
2012
Ben je bijgelovig?
Nee
Wat doe jij over 10 jaar?
Werken aan mijn carrière.
Waar kan je slecht tegen?
Dat mensen domme vragen aan mij
stellen, terwijl het antwoord allang al
bekend is.
Heb je een stopwoordje?
Nee
Wat is je beste en slechtste eigenschap?
Beste humor en slechtste niet altijd
behulpzaam.
Doe je altijd je huiswerk?
Nee

Naar welk land ga je het liefst
toe op vakantie?
Frankrijk of Italië.
Wie zou jij nog eens willen ontmoeten?
Hardwell
Wat is je favoriete muziek?
House en Trance.
Wat is je lievelingsnummer van
dit moment?
Never say goodbye van Hardwell.
Wat is jouw droom voor later?
Werk doen dat ik leuk vind en veel
geld verdienen.
Wie is de leukste persoon die je
dit jaar hebt leren kennen?
Ruth
Heb je een bijbaantje? Zo ja, wat
doe je dan?
Vakkenvullen bij de AH.
Wie mag er in de volgende
MatchPoint verdedigen?
Casper Jager

Zo’n 10 jaar terug kwam ik via
een vriendin in de redactie van de
matchpoint terecht. In de tijd dat de
matchpoint nog een oudgeelpapieren opgevouwen was, weet je nog?
Aad van Zeijl had een vaste column,
Angela Wagemakers en ik hadden
de vaste rubriek: het steunpoint en
Koos deed eigenlijk al het overige
(veel dus!).
In het steunpoint behandelden
Angela en ik zogenaamde ingezonden brieven vanbadmintonners, die
met een probleem zaten. Degene
die er waarschijnlijk het meeste lol
om hadden, waren wij zelf. Zo was
er een oproepje voor het inzamelen
van haarspeldjes voor Tijs Creemers
(toenmalige team 1 speler). Aangezien hij met behulp van haarspeldjes z’n haren in een staartje bond,
maar af en toe tijdens de wedstrijd
een haarspeldje verloor, leek dit ons
een prima manier om Tijs te helpen.
Tijs dacht er anders over en mailde
ons dat we de badmintonsport ten
schande maakten.

We konden hier wel om lachen.
We hebben samen heel wat interviews afgelegd, zoals met een dame
van in de 80, die nog steeds fanatiek
badmintonde bij VELO en een interview met Gerben Bruijstens, waar we
allebei wel fan van waren.
Zo’n 5 jaar terug kwam Jeroen
Zwaan met het idee om de matchpoint een professionelere uitstraling te geven. Ed van Mierlo kwam
de redactie versterken en Jeroen
zorgde voor de vormgeving van onze
‘’glossy’’ matchpoin en we waren
enorm onder de indruk. Wat een
trots gevoel hadden we en wat had
Jeroen een werk verzet. Zonder hem
was de matchpoint nog steeds een
oudgeel papieren krantje geweest.
In die tijd veranderde de redactie ook af en toe. Joyce Steentjes,
Daniëlle Reith, Imre Weijers, Marte
Suijkerland, Erwin Latuheru. Allemaal ex-collega’s. Ieder had zijn
eigen ideeën en inbreng. We hadden

daarnaast een hoop lol. Tijdens vergaderingen dineerden we bij elkaar;
dit heeft gezorgd voor een betere
communicatie en we hebben elkaar
zo ook beter leren kennen.
Ik heb vooral veel plezier beleefd aan
het interviewen. Ik denk bijvoorbeeld
terug aan het interview met DJ Bart,
met de mannen van baan 12 en het
interview met vroegere sterspeelster
Astrid van der Knaap. Ook een leuk
interview met de ambitieuze Soraya
de Visch-Eijbergen en met de goedlachse Yaya Chang afgenomen.
Nu, na 10 jaar vind ik het tijd om
het stokje over te dragen aan anderen. Ik ben
gestopt met badmintonnen en zal me dus niet zo
regelmatig meer op VELO
bevinden. Ik wens verder
Joyce en Danielle heel
veel plezier en creativiteit! Het was een leuke tijd. Bedankt!
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Patricia
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LiSa

kreeg de jeugd daar weinig kans,
en hierdoor zagen veel talenten zich
genoodzaakt te vertrekken. Lisa dus
ook. Na twee jaar was het tijd voor
een stapje hoger, ditmaal de eredivisie. Hiervoor werd de overstap naar
Slotermeer gemaakt. Het avontuur
in de eredivisie duurde helaas maar
een seizoen, want er werd gelijk
gedegradeerd. Maar, ze heeft er
een geweldige tijd gehad, met een
leuk en gezellig team, bestaande uit
onder andere Jessica Ottenhof en
Jorrit de Ruiter. En het bracht haar
nog veel meer, want na dat seizoen
stroomden de aanbiedingen van
maarliefst zes eredivisie teams binnen! Ze kon blijven bij Slotermeer,
maar de aanbieding die ze kreeg
van VELO kon natuurlijk niet worden
afgeslagen.

Alles behalve een verlisa!

Tekst: Daniëlle Reith & Joyce Steentjes
Beeld: Lisa Khoeblal-Malaihollo
Ze speelt al jaren in het eerste
team van VELO, om precies te
zijn dit jaar begint ze aan haar
negende seizoen. Hoogste tijd
om eens een afspraak te maken
met Lisa, Lisa Khoeblal-Malaihollo. De afspraak is snel gemaakt
en we spreken af na een training
op de woensdag, nadat ze weer
een stukje verder klaargestoomd
is voor de eerste competitiewedstrijd van het seizoen, tegen Van
Zijderveld.
Die wedstrijd is niet helemaal de
eerste van het seizoen, want twee
weken voordat dit interview plaatsvond, werd de kick-off van het
seizoen opgesierd met een heuse
wedstrijd om de Supercup. Rondom
deze wedstrijd werd ook de speelster
van het seizoen 2013-2014 bekend
gemaakt. Waar Lisa vorig jaar naast
greep, was het nu de vraag of haar
goede optreden van het afgelopen
seizoen wel beloond zou worden met
deze prijs. Niet dat ze het gewoon
al had verwacht, bescheiden als ze
is. Toen het praatje begon met “Het
is een ervaren speelster, die altijd
blijft vechten..”, dacht Lisa meteen
aan Ginny. En met haar nog meer
mensen. Maar nee hoor, het was
onze eigen Lisa die de prijs in de

wacht sleepte! Hoewel het voor haar
als een verrassing kwam, vinden wij
het eigenlijk niet meer dan terecht.
Zeker als je maar vier competitiewedstrijden verliest en wanneer je
het winnende punt binnenslaat in de
finale om het landkampioenschap.
Naast het feit dat deze resultaten
mee telden, is Lisa volgens het juryrapport een voorbeeld voor de jeugd
door haar inzet en vechtlust op de
baan. Alleen omdat het toch “maar”
om de kick-off van het seizoen ging,
waren haar grootste supporters, haar
ouders niet aanwezig. Superjammer,
want ze hadden dit natuurlijk niet
willen missen!

Lisa vindt zichzelf
“een tropische mix!”.
Als dochter van een in Suriname
opgegroeide moeder (met Nederlandse achtergrond, maar mét een
onmiskenbaar Surinaams accent) en
een Indonesische vader, is Lisa zoals
ze zelf noemt “een tropische mix!”.
Familie in Suriname heeft ze niet,
wel zou ze er een keer heen willen, ook omdat haar moeder graag
het ouderlijk huis wil laten zien.

Komt ooit nog. Indonesië herbergt
nog wel familie, die ze ook al eens
heeft bezocht. Aangezien we nu toch
op het onderwerp ‘buitenland’ zijn
gestuit, kan Lisa gelijk even vertellen wat haar favoriete vakantieland
is. Daar hoeft ze niet lang over na
te denken. Nog voordat wij de vraag
gesteld hebben, heeft ze het er al
uit gefloept: “Mexico! Ik zou heel
graag terug willen naar Mexico.”.
Joyce begrijpt het direct: “Mooi hè,
om daar rond te reizen”. Waarop
Lisa antwoordt: “Ehm, nee, wij zaten
gewoon in een all inclusive resort en
hebben alleen maar bij het zwembad
en aan zee gelegen! Heerlijk!”. Een
relax-vakantie, dat is echt voor Lisa
weggelegd. “Zonnetje, cocktailtje
erbij…”.
Terug naar ons koude kikkerlandje.
Toen Lisa vier jaar was en net iets
groter dan een racket begon ze met
badmintonnen. De eerste shuttles
werden geslagen bij B.C. Pellikaan.
Na hier ruim elf jaar te hebben gespeeld maakte ze de overstap naar
Smashing Wychen, mede omdat ze
hier de kans kreeg om in de eerste
divisie te gaan spelen, wat op dat
moment bij BC Goirle niet mogelijk was. Doordat er veel spelers
van buitenaf werden aangetrokken,

De keuze voor VELO was een makkelijke, het was (en is) een professionele vereniging waar alles goed is
geregeld. Wat ook wel kriebelde, was
dat haar grote idool, Mia Audina, op
dat moment bij VELO speelde. Niet
dat de doorslaggevende factor was,
maar het is natuurlijk gewoon heel
erg gaaf om met je grote idool te
kunnen en mogen trainen en spelen.
Ze zag het al helemaal zitten. “Dan
kom ik bij haar in het team!” Maar
we kennen allemaal de geschiedenis,
Mia stopte in dat seizoen met badminton, dus samen spelen heeft er
helaas niet ingezeten. Bummer! Maar
de teamgenoten die ze daarna heeft
getroffen, daarmee heeft ze het
getroffen. Een heel mooi team, met
gezellige spelers, met de bijbehorende ups en downs, en met vele goede
prestaties. Het landskampioenschap,
dat is iets waar ze dit seizoen zeker
weer voor zal strijden. “Het moment
dat de play-offs beginnen, dat vind
ik het het leukst. Dan gaat het écht
ergens om.”
De dag waarop ze de VELO-hal binnenstapte voelt als de dag van gisteren. Van de eerste trainingen achter
in het hoekje van de hal tegen Elize
of Joran, wat ze echt top vond, naar
het spelen van top wedstrijden in
het midden van de hal; ze heeft nog
nooit een moment spijt gehad van
haar overstap naar VELO. Ondanks
dat er jaarlijks om de prijzen wordt
gespeeld is de druk toch minder dan

bij andere verengingen, mede omdat
niet iedereen in de Nationale Selectie zit. Inmiddels zijn er negen jaar
voorbij gevlogen en gaat ze voor een
lustrum. Tijdens deze negen jaar zijn
er wel eens gesprekken geweest met
andere ploegen, maar toch was en is
het nergens zo goed en gezellig als
bij VELO.
Lisa vertoont haar kunsten niet alleen in de competitie. Ook speelt ze
gedurende het seizoen in het Master
Circuit, een serie toernooien door
het land heen. En dit, hoe kan het
ook anders bij Lisa, met groot succes. Het was nog even spannend in
Gorredijk, toen ze tegen haar rivale
speelde en het erom ging wie de
winnaar van het circuit zou worden. Maar gelukkig, Lisa pakte de
toernooititel en dus ook die van het
Master Circuit.
De toernooien zijn eigenlijk maar
bijzaak. Het is voor Lisa gewoon een
excuus om met haar geliefde Soraya
weekendjes weg te gaan. Badmintonnen doet ze er dan maar even bij.
Nee hoor, grapje, maar ze grijpen de
toernooien wel aan voor weekendjes
weg! Bed & Breakfast, vaak in een
rustige omgeving, lekker uit eten, ze
vermaken zich wel. Vooral dat het
er vaak zo rustig is, verwondert ze
weleens. “Soraya zei laatst: ‘Moet je
horen!....’. Ik dacht: ‘Ja? Wat dan?’,
waarop Soraya vervolgde: ‘Je hoort
hier helemaal niks!’. Heerlijk.”.

Tijdens toernooien kun je nog wel
ergens overnachten, maar dat geldt
niet voor de training. Lisa woont
samen met Soraya in Tilburg, twee
straten bij haar ouders vandaan,
lekker vertrouwd in haar oude buurt.
Maar de afstand Tilburg-Wateringen
is wel een dingetje. Soraya gaat
vaak mee naar trainingen, want het
is toch soms in de spits wel twee uur
heen en twee uur terug voor anderhalf uur training… En dan is het wel
gezellig als er iemand naast je zit
in de auto! Het heen en weer rijden
naar trainingen is een behoorlijke
opgave, zeker in het begin van het
seizoen. Daarom traint Lisa ook geen
drie keer in de week bij VELO. Op dit
moment doet zij dat twee keer en
later in het seizoen nog een keer per
week. Ze is erg verheugd over het
feit dat ze heeft kunnen regelen dat
ze de overige dagen in de hal van
haar oude club, B.C. Pellikaan, mag
trainen. “De eerste keer dat ik daar
weer binnenliep, was er niks veranderd en het voelt zo vertrouwd!”.
Samen met haar vader traint zij hier
een aantal keren per week. Ook kan
ze er gebruik maken van andere
sportfaciliteiten.
Lisa geeft weleens training. Ze vindt
dit niet het allerleukste om te doen,
maar hierop bestaat een uitzondering. Soraya wil heel graag leren
badmintonnen en dan het liefst net
zo goed als Lisa zelf en de anderen
die ze ziet spelen bij VELO. “Maar
dit gaat niet altijd snel genoeg voor
haar… Ze zei laatst dan ook: ‘Ik ben
nog nooit zo slecht geweest in iets
wat ik zo leuk vind.’” Maar ze blijft
trouw doorgaan met trainen, TOP!
De tijd die overblijft tussen werk en
sport in, besteden Lisa en Soraya
onder andere graag in de sushibar.
“We zijn er vaste klant en ze weten
wie we zijn en als we komen staat er
al een tafeltje klaar. Ik vind het zo
heerlijk, ik zou het elke dag wel kunnen eten…”. Een favoriete rol zit er
niet tussen, want eigenlijk is gewoon
alles heel erg lekker. Maar diegene
met garnalen of de ‘crispy’ zijn misschien toch wel het allerlekkerste.
Tussen de sushi door hangen ze vaak
lekker op de bank. Ze volgen een
heleboel series; Pretty Little Liars,

Under The Dome, Revenge, Devious
Maids en ga zo maar door. Lekkere
vrouwenseries. “Soraya wil nu graag
True Blood gaan kijken, omdat ze
vampieren cool vindt. Ik weet dat
nog zo net niet…” (Maar het is een
aanrader hoor Lisa!). Het leuke is
dat zij ook een serie volgen waarin
gebarentaal voorkomt. “Soraya geeft
Engelse les en vindt talen geweldig,
dus we leren samen gebarentaal
nu. Dit is onwijs handig als ze iets
tegen elkaar willen zeggen als ik op
de baan sta. Dan hoeven we niet te
schreeuwen.”.
De manier waarop de twee bij elkaar
zijn gekomen kan oprecht bijzonder
genoemd worden. Beide dames zijn
werkzaam op de Fontys Hogeschool
in Tilburg. Hier hebben ze elkaar
dan ook leren kennen. Eerst gewoon
als vriendinnen. Omdat Lisa weer
uit Rotterdam in Tilburg was komen
wonen, leek het de meiden gezellig
als ze een paar weekjes bij Soraya
zou komen wonen. Toen de vijf
weken voorbij waren en Lisa weer
terug naar haar ouders ging, voelde
dit voor allebei wel heel droevig.
Al snel werd duidelijk dat er meer
speelde dan alleen een vriendschap
en al snel waren ze een stel. Iets wat
voor niemand echt als een verassing
kwam, want Lisa en Soraya waren
altijd al samen te spotten. Inmiddels
zijn ze al een half jaar heel gelukkig
getrouwd.
Dat trouwen heeft wel wat verwarring veroorzaakt… Doordat ze samen
werken op dezelfde school en nu
ook dezelfde bijzondere achternaam
hebben en dus ook een vergelijkbaar
emailadres, begrijpen studenten er
soms niks meer van. Dan komt er
ook nog eens bij dat de moeder van
Lisa ook werkzaam is op deze school!
Er wordt dan ook wel eens gekscherend gesproken over een familiebedrijf. Vinden wij niet gek.
Inmiddels werkt ze al ruim 10 jaar
bij Fontys. “Maar eigenlijk nog
langer…” Als vijfjarig meisje ging ze
al met haar moeder mee. Zo is ze
eigenlijk gewoon erin gegroeid. Eerst
was zij werkzaam als administratief
medewerkster naast haar studie Criminologie, maar inmiddels heeft zij
zich opgewerkt tot medewerkster be-

drijfsvoering. In deze functie houdt
zij zich onder andere bezig met het
in kaart brengen van de onderwijsprocessen en het verbeteren hiervan.
Heel blij is ze ermee, want afgelopen
jaar was het erg spannend of ze wel
zou kunnen blijven. Dat is nu gelukt
en verzegeld met een vast contract!
“Het geeft een heel fijn gevoel om
te merken dat mensen je waarderen
en blij zijn met het werk dat je doet.
Collega’s komen vaak met vragen
naar mij toe. Ik ben blij met die
bevestiging.”
Lisa heeft een master in de Criminologie. Toen ze klaar was heeft ze
vanalles geprobeerd, van open sollicitaties tot traineeships, maar het
was erg lastig om in dit vakgebied
een baan te vinden. Wat ook niet
meehielp is dat zij geen praktijkervaring heeft opgedaan, omdat het
lopen van een stage geen verplicht
onderdeel was van de studie. Ze
heeft er spijt van dat ze dit niet heeft
gedaan, want nu hebben anderen
altijd een streepje voor.
In haar huidige baan zitten genoeg
uitdagingen en doorgroeimogelijkheden, maar als ze het nu toch
voor het uitkiezen zou hebben, zou
ze graag bij de staf veiligheid in de
gemeente Tilburg willen werken.
Hiervoor heeft zij destijds ook haar
eindscriptie geschreven, over probleemgebieden in Tilburg. Ze vindt
het wel jammer dat ze op dit moment niets met haar studie doet,
en dat ze zich er verder niet meer
in bijschoolt. “Vooral het rechtengedeelte, daar is alweer een hoop
in veranderd, alleen houd ik dat niet
bij.” Maar zeg nooit nooit.

Okee, genoeg over Lisa’s werk en
vrije tijd en weer even terug naar
het badminton. Natuurlijk
ontkomen we niet aan de
vraag wat haar mooiste
overwinning ooit is. Wat
we al dachten, hier moet
even over worden nagedacht. Maar uiteindelijk
komt haar antwoord: de
overwinning in de finale
van de play-offs afgelopen februari.
“Omdat je het toch alleen moet doen
in een single. Maar ook omdat het
in de Maaspoort in Den Bosch was,
één van mijn favoriete hallen.” Maar
ook om het feit dat haar hele familie
hierbij aanwezig was, inclusief haar
opa en oma, die niet meer bij alle
wedstrijden aanwezig kunnen zijn.
De overwinning waar zij het meest
trots op is, is er één die plaatsvond
in diezelfde Maaspoort, tegen een
Deense dame in de kwartfinale van
het EJK. “Maar de mix in de halve finale van de play-offs tegen Duinwijck
was ook super mooi! Toen speelde ik
met Rikkert tegen Selena en Jacco,
die net Europees Jeugdkampioen
waren geworden in de mix, en toen
wonnen we in de verlenging waardoor het 6-2 werd voor Velo.”
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Lisa kijkt op de klok. Soraya zit in
de Scrumpy Pub en wacht tot Lisa
klaar is met het interview. Aangezien
wij wel kunnen concluderen dat het
een ‘wrap’ is, stellen wij de laatste,
meest belangrijke vraag. De MatchPoint-klassieker: Wat ligt er onder je
bed? “Stof! Stof en laminaat.”
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nieuws vanuit het bestuur:
Van Zundert VELO & SSVV – VCA slaan de handen ineen
Badmintonclub VELO is in september 1966 opgericht. Begonnen in de
gymzaal van de Jozefschool werd
na enkele maanden de overstap
gemaakt naar een hal in de groenteveiling van Kwintsheul. Ondanks
primitieve omstandigheden werd hier
de basis gelegd voor een bloeiende
en groeiende vereniging. Waarin er
naast een prestatiegerichte selectie
steeds ruimte was voor een grote
groep recreanten.
Vanaf de eerste jaren heeft de vereniging altijd een grote jeugdafdeling gekend. In de herfst van 1971
keerde VELO Badminton terug naar
Wateringen, waar het naast de andere sportafdelingen ging spelen in
de eigen VELO-hal. VELO Badminton
is een begrip in de Nederlandse badmintonwereld, wat voor een belangrijk deel te danken is aan ons eerste
team, dat vanaf 1979 op het hoogste
niveau speelt en maar liefst tien keer
het landskampioenschap behaalde.
Maar VELO Badminton biedt veel
meer, want in de filosofie wil VELO
voor alle leden niet alleen een TOPclub zijn, maar ook een top-CLUB.
Het Centraal College van Deskundigen VCA is verantwoordelijk voor
(het beheer van) het VCA-systeem.
De Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) is hier de juridische
eigenaar van. Deze stelt het CCVDVCA in staat optimaal te functioneren. In deze stichting zijn alle bij
het VCA-systeem betrokken partijen
vertegenwoordigd. Het doel van deze
onafhankelijke stichting is de bevordering van de veiligheid en het veilig
werken, arbeidsomstandigheden, het
milieu en de competenties van de
leden van de (branche-)organisaties
die bij de SSVV zijn aangesloten.

Om deze doelen te bereiken, richt de
SSVV zich op:
• Ontwikkeling en toepassing van
certificatie van VGM- beheersystemen
• Normering en standaardisering
van VGM-beheersystemen
• Onderlinge afstemming van
VGM-beheersystemen
• Beheren van certificatiesystemen
Met ingang van het nieuwe seizoen
2014-2015 zullen VELO Badminton
en de SSVV de handen ineen slaan
om op deze wijze de sport en de
veiligheid te promoten.
In feite is VCA veel meer
dan een checklist. Het is
een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden
getoetst en gecertificeerd
op hun VGM-beheersysteem. De SSVV zal met
de samenwerking landelijke exposure realiseren. Er zal op deze manier een groter bewustzijn gecreëerd
worden op het gebied van veiligheid,
gezondheid en milieu.
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VELO Badminton hoopt met de samenwerking zichzelf beter te kunnen promoten op vlakken waar het
nog niet bekend is. VELO Badminton
is namelijk meer dan een sportvereniging, met de lokale en nationale
exposure trekt de vereniging jong
en oud aan die bij elkaar komen om
te sporten, maar ook om met elkaar
op te trekken en te interacteren.
VELO Badminton is er voorstander
van door middel van badminton de
gezondheid van de mens te stimuleren. Door bekendheid te realiseren in
het bedrijfsleven hoopt de vereniging
meer mensen te bereiken om lid te
worden en te gaan sporten.
Bezoek de website voor meer
informatie: www.vca.nl
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Aad de Kok
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Regiocompetitie
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Aico van Gent
06 41428383
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070 3359533

Hoofdtrainer
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Dinsdagochtend
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Ciraar Slaats
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Erwin Latuheru
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