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Clubnieuws van VELO Badminton

Het is zo mooi geweest
Rikkert Suijkerland
stopt bij VELO 1

De jeugd verdedigt!

Badminton quiz

Jouw vrouw
Mijn vrouw VELO
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zijn laatste wedstrijd op het hoogste
niveau voor VELO.

Voorwoord
Het zal voor geen van jullie nieuws
zijn dat VELO 1 in februari voor de
10e keer landskampioen is geworden. In een goed gevulde Maaspoort
hal in Den Bosch, waren velen van
jullie aanwezig om te zien hoe Almere met 5-1 werd verslagen.

Wij als redactie van de Matchpoint
waren natuurlijk geïnteresseerd
waarom hij besloten heeft dat dat
zijn laatste wedstrijd was.

WIST JE DAT...

De redactie

Is een wedstrijd om het landskampioenschap opzich zelf al bijzonder.

Voorwoord

Deze wedstrijd was om een andere
reden ook erg bijzonder, “Local Hero”
Rikkert Suijkerland speelde namelijk

Clubtoernooi

agenda

Ook dit jaar wordt het
VELO Badminton Clubtoernooi weer georganiseerd. Dit jaar zal die op
zaterdag 7 en zondag 8
juni gespeeld worden in
de eigen vertrouwde VELO-hal. Het clubtoernooi
is er voor ALLE leden, van piepjong
tot stokoud.

9 mei		
24 mei		
31 mei - 1 juni
7 - 8 juni
21 - 22 juni
19 - 26 juli
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Bedrijven toernooi
Finaledag Carlton GT Cup
Nederlandse Jeugd kampioenschappen
Clubtoernooi
Nederlandse kampioenschappen voor regioteams
Jeugdkamp

Iedereen is echter vrij om in een
hogere groep in te schrijven.

De A-groep: is bedoeld voor spelers uit de selectie en spelers uit de
jeugdselectie die uitgekomen zijn in
team 1 t/m 8 van de seniorencompetitie, of spelers van gelijke sterkte.

Jeugdleden
De indeling van de jeugd wordt gedaan door de toernooicommissie in
samenwerking met de jeugdtrainers
en jeugdbegeleiders. Hierdoor wordt
voorkomen dat de jeugd onderling
van verschillend niveau zijn. De indeling van de jeugd zal bestaan uit:
Jeugd 1 en Jeugd 2.

De B-klasse: is bedoeld voor de overige competitiespelers van de woensdag of vrijdagavond.

Het clubtoernooi voor de jeugd zal
op alleen op zaterdag 7 juni gespeeld
worden.

De C-klasse: is bedoeld voor nieuwe
leden, leden die geen competitie
spelen en leden die recreantencompetitie spelen. Het clubtoernooi voor
de C-klasse zal alleen op zondag 8
juni gespeeld worden.

Aantal onderdelen en dubbel- en
mix partners
Inschrijving is mogelijk in maximaal
drie verschillende onderdelen: singel,
dubbel of mix. Bij dubbelspelen moet
worden ingeschreven in de groep
van de partner die in de hoogste
groep moet uitkomen. Als je niet
over een partner beschikt, maar wel
een dubbel wilt spelen, kun je dit
bij je inschrijving aangeven door als
partner “Wanted” op te geven. De
toernooicommissie zal dan proberen
een geschikte partner te vinden.

Seniorleden
De senioren kunnen zich inschrijven
in 3 klassen.

Colofon
Frequentie:
Oplage:		
Redactie:

elke 2 maanden
400
Joyce, Erwin		

		
Lay-out:
Advertenties:
		

Daniëlle & Patricia
Jeroen
Gerard v Zundert
06 - 55153568

Inschrijven
Inschrijven kan op:
http://goo.gl/pk7jnz
of stuur een mailtje naar
stenvannieuwkerk@hotmail.com
met daarin je naam, geboortedatum, tel.nr., e-mailadres, naam van
je train(st)er, lidnummer, onderdelen
(singel/dubbel/mix) + naam van je
partner(s). Voor de jeugdleden geldt
dat zij zich ook bij hun trainer kunnen inschrijven via de uitgedeelde
inschrijfbrief.

... Kees niet meer als assistent-trainer/coach bij VELO actief zal zijn … Hij daar eigenlijk helemaal niet zo
ontevreden over is ... Hij vaak zijn twijfels of ongenoegen over zijn trainer/coachschap uitte ... Dat misschien wel het beste bewijs is voor de juistheid van dat besluit ... Kees zich nu richt op een carrière als
veterane speler ... Veterane spelers eten en gezelligheid belangrijker vinden dan winnen ... Niet-veterane
spelers dat van Kees eigenlijk ook zouden moeten vinden ... VELO maar liefs de 10de landstitel binnenhaalde ... VELO met z’n kampioenschap het Algemeen Dagblad heeft behaald ... De journalisten van het
AD sets “games” noemen ... Dat hopelijk een teken is dat badminton de allure gaat krijgen die tennis al
heeft ... We dat namelijk heel terecht zouden vinden ... Er op de vrijdagavond zich een mysterie heeft
afgespeeld ... De trainingsshuttles van de ene vrijdag op de andere vrijdag ineens verdwenen zijn ... Niemand enig
idee heeft waar ze zijn gebleven ... Tips gemaild kunnen worden naar matchpoint@velo-badminton.nl ... Redactielid
Danielle af en toe best lui kan zijn ... Zij in de bus op weg naar Den Bosch haar ouders voorin de bus belde omdat zij
niet wilde lopen ...
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De inschrijving sluit 24 mei! Hierna
zal er een objectieve loting volgen.
veda @veda_diemel
wiskunde.......... -_Redactie: Kennelijk is niet iedereen even dol op wiskunde.

Kosten
Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro
voor jeugdleden en 10 euro voor
senioren en de seniorenselectie, ongeacht het aantal onderdelen waaraan je meedoet.

TSE van Nispen @talaaaaat
Sportschool voor mezelf aka onbeschaamd manisch tegen de
spiegels grommen
Redactie: Klinkt gevaarlijk, uitkijken dan maar.
Russell Muns @russell_muns
Rijk alleen ! :)
Redactie: Als dat maar goed gaat!!

VELO’ers, schrijf je allemaal in, dan
maken we er met z’n allen weer twee
topdagen van!

Jim @jimmetjuhh
Zeg dingen die ik niet moet zeggen..
Redactie: Wat moeten we hier dan van zeggen?

Met sportieve groet,
De toernooicomissie (Suzanne, Sten
& Joey

Meer info op www.debakkers.nl

Het is zo mooi geweest

misschien wel voor het eerst in al die
twaalf jaar – om bijna foutloos die
wedstrijd te spelen... Wat wil je nog
meer? De ontlading was ook heel
groot, hoor. Die heeft wel een paar
dagen geduurd kan ik je zeggen. Dat
was een heerlijk gevoel.

Rikkert Suijkerland stopt
bij VELO 1
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Na twaalf jaar speler te zijn
geweest van VELO 1 nam Rikkert Suijkerland in stijl afscheid.
Ondanks een buikspierblessure
won hij op karakter – omdat hij
het gewoon wilde – zijn laatste
single voor VELO 1. En daarmee
won VELO als club zijn tiende
en Rikkert als speler zijn vijfde
landstitel voor clubteams. Als
vastspeler van dat team dan, hè.
Want Rikkert stopt niet bij VELO.
Hij gaat puur voor het plezier op
een lager niveau ballen. Uiteraard wilde MatchPoint weten
waarom Rikkert een stapje terug
doet. Onderstaand over de motieven voor zijn besluit en zijn
(andere dan badminton-)ambities voor de toekomst.
Waarom stop je bij VELO 1?
Ik vind het na twaalf jaar eigenlijk
wel gewoon mooi geweest. Ik heb
fantastische momenten beleefd, en
daar heb ik veel voor gedaan en veel
voor gelaten. Dat heb ik ook altijd
met veel plezier gedaan, maar nu
heb ik het er eigenlijk niet meer voor
over. Dat is de laatste paar jaar al
een beetje zo gegroeid. Dat ik toch
af en toe met wat minder plezier of
met wat meer moeite me er toe kon
zetten om echt alles te geven. En nu

Tekst: Erwin Latuheru
Beeld: René Lagerwaard en Erwin Latuheru
kan ik nog zeggen dat ik er altijd was
op de momenten dat het moest. Dus
dit is een goed moment om te stoppen bij het eerste team. Ik heb er
ook tot op de dag van vandaag geen
spijt van. Natuurlijk dacht ik tijdens
de afgelopen finale: “Dit ga ik wel
missen.” Maar als ik denk aan wat ik
er allemaal voor moet doen en laten,
dan denk ik: “Nee, het is zo mooi
geweest.”
Wanneer heb je besloten om te
stoppen?
In november. Maar ik had nooit durven dromen dat het seizoen zo zou
eindigen. Mooier gaat het natuurlijk
echt niet worden. Het knappe van
dit seizoen vind ik dat er best wel
momenten zijn geweest waarop het
niet vanzelf ging. Maar toen hebben
we de dingen met elkaar gedeeld die
we met elkaar moesten delen, en er
samen de schouders onder gezet.

Ok, die verschillen zijn
er. Punt. We gaan ervoor.
Wat daarin voor mij heel belangrijk
was, is dat we van elkaar respecteerden dat iedereen op zijn of haar

manier er alles aan deed. Kijk, ik
bedrijf mijn sport op een bepaalde
manier, maar anderen doen dat op
een andere manier. Daarvan hebben
we toen gezegd: “Okay, die verschillen zijn er. Punt. We gaan ervoor.” En
als je dan die ontwikkeling als team
ziet en met zijn allen doorgroeit naar
wat er nu uiteindelijk ontstaan is...
Ja, dat vind ik gewoon supermooi.
Was je niet geblesseerd?
Jawel. Ik heb dit seizoen best wel
wat fysieke klachten gehad, maar
altijd kwam het goed. Maar nu blesseerde ik me een week voor de finale
aan een buikspier. En ik raakte er
steeds meer van overtuigd dat ik niet
zou kunnen meedoen. Toen dacht
ik wel van: “Is dit dan het einde?”
Dat was wel raar, hoor. Ik maakte
me echt zorgen. Als ik er over sprak
met mensen met verstand van zaken
zeiden ze: “Wat jij wil, kan eigenlijk
niet.” Maar ik zei gewoon: “Maar het
gaat echt wel gebeuren.” Totdat ik
woensdagavond hier op de training
kwam en dacht van: “Wat gaat er
nou eigenlijk gebeuren, want het
gaat helemaal niet.” Als je dan met
die gedachte de baan opgaat en na
drie punten merkt dat je door die
blessure niet je normale spel kunt
spelen... Maar dat het je dan lukt –

Speelde je werk ook een rol bij je
besluit?
Ja. Ik werk bij de gemeente Den
Haag op de afdeling Sportsupport.
Wij proberen elke Hagenaar aan het
sporten te krijgen, of in ieder geval
sport voor elke Hagenaar bereikbaar
te maken. Met sportstimuleringsprogramma’s proberen we degenen die
niet uit zichzelf sporten te verleiden
om wel te gaan sporten. Ik had in
een aantal van dat soort programma’s een uitvoerende rol. Het is
gewoon superleuk om in de sport te
werken. De hele ambiance spreekt
me gewoon aan. Je bent altijd bezig
met mensen, en het resultaat van je
werk is bijna altijd positief. Want je
ziet gewoon dat mensen plezier beleven aan wat ze aan het doen zijn.
Bijvoorbeeld jongens en meisjes die
midden in de Schilderswijk op een
prachtig Cruyff Court lekker sporten,
samen leren spelen en vooral plezier
hebben. Dat vind ik prachtig om te
zien en dan weet je waarvoor je het
doet.
Maar sinds september zit ik meer
op programmacoördinatie. En ook
meer op organisatieontwikkeling,
omdat wij ons als organisatie willen doorontwikkelen. Je ziet dat de
wereld verandert en dus de rol van
de overheid ook. Het is steeds meer
de organisaties en burgers in staat
stellen om het zelf te doen. En dus
kijken we ook kritisch naar onszelf
of we daartoe voldoende zijn uitge-

rust. Maar deze nieuwe taken vragen
wel wat anders dan elke dag vroeg
beginnen en om vier uur naar huis.
Voordat ik die taken kreeg, heb ik
altijd aangegeven dat er periodes
zijn dat mijn focus op badminton
ligt. En daarvoor kreeg ik ook altijd
de ruimte. Dan werkte ik een uurtje minder of dan liep ik een stapje
minder hard. Maar als je verder wilt,
houdt dat op een gegeven moment
natuurlijk op. Dat moment is eigenlijk nu. En dat vind ik ook logisch en
prima, want aan die ontwikkeling wil
ik graag mijn steentje bijdragen.
Maar ook als persoon wil ik me verder ontwikkelen. Daarvoor zal ik ook
tijd en aandacht vrij moeten maken.
Anders ga ik gewoon weer drie of
vier avonden in de week sporten en
dan heb ik geen tijd om tot rust te
komen om over dat soort dingen na
te denken. Dus dat speelt ook een
rol. Dat zal niet altijd makkelijk zijn,
maar dat is wel iets wat ik graag nu
wil doen.
Wat ga je volgend seizoen doen?
Ik blijf gewoon lekker bij VELO
badmintonnen. Maar het belangrijkste verschil is dat ik af ben van
het moeten. Ik ga gewoon lekker
badmintonnen op een wat lager
niveau en met wat minder verplichting en druk. En daarbij staat plezier
voorop. En ik zou het leuk vinden
om een rol te spelen in de begeleiding van een aantal jeugdspelers.
Gewoon ervaring en kennis delen,
zodat ik hun verder kan helpen. Dat
heb ik zelf ook altijd gehad. Voordat ik in het eerste team zat al. Dat
helpt je zo erg. Natuurlijk moet je
het uiteindelijk zelf doen, maar met
ervaren spelers die je af en toe tips
of een schop onder je hol geven of

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

juist zeggen dat dingen goed gaan.
Dat vind ik mooi, en ik hoop dat ik
dat kan teruggeven aan een aantal
spelers. Niet dat het per se moet,
maar ik zou het mooi vinden als ik
dat zou kunnen doen. En als blijkt
dat spelers daar wat aan hebben, en
dat het uiteindelijk ook voor VELO
iets oplevert, dan is het helemaal
mooi. Maar als er geen behoefte aan
is, dan houdt het ook op. Want ik zal
daarin ook niet de makkelijkste zijn.
Als ik aan zoiets begin, verwacht ik
wel toewijding. Want dat is natuurlijk
wel mijn manier van sport bedrijven.
Het hoeft niet, hoor. Als de ander dat
niet wil, is dat ook goed. Maar dan
ga ik daar ook niet mijn best voor
doen. Joh, ik ga gewoon
lekker plezier maken hier.
Want bij VELO heb ik het
wel altijd naar mijn zin,
en VELO is mijn cluppie.
Dat zal zeker niet veranderen.
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Word je ooit nog eens
trainer?
Ik heb wel geïnformeerd bij de bond
naar wat er voor trainerscursussen zijn. Maar ik ben er nu nog een
beetje terughoudend in, want ik wil
me niet blind storten in een volgend avontuur. En ik wil ook niet
gelijk weer allemaal verplichtingen
aangaan. Maar ik heb al regelmatig gecoacht, en ik merk wel dat ik
coachen leuk vind. Vooral als je ziet
dat spelers daar open voor staan en
wat van je aannemen. Dus ik denk
wel dat ik ooit een keer een opleiding
daarvoor wil volgen. Maar of ik twee
à drie avonden in de week training
zal geven, en dan in het weekend
ook nog coachen... Dat weet ik nog
niet, maar die verplichting ga ik nu
in ieder geval niet aan.

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/

Wat kan er beter bij VELO?
VELO is voor mij gewoon een supermooie club. Maar waar ik een beetje
mee worstel is, dat er momenten zijn
dat ik dingen signaleer waarvan ik
denk: “Het gaat nu nog wel allemaal
goed, maar hoe lang houden we het
zo vol?” Als er dingen niet helemaal
gaan zoals ik denk dat goed is,
heb ik daar wel moeite mee. Maar
ik ben er terughoudend in om hier
echt mee aan de slag te gaan. Want
ik heb ook altijd gezegd dat je wel
je mond open mag doen en dat dit
ook waardevol is, maar dan moet je
ook gewoon je verantwoordelijkheid
nemen.
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Het is het ook allemaal
waard geweest.

Ik vind dat een club als VELO een
duidelijke visie moeten hebben van
wat voor club je wil zijn. Waar wil
je naar toe groeien? Zit daar een
duidelijke structuur onder? Is helder
hoe taken en rollen verdeeld zijn?
Want dat maakt het ook overzichtelijk voor mensen. Dan kun je zien
wat een taak inhoudt, en bepalen of
je een taak wel of niet kunt oppak-

ken. De Technische Commissie is een
mooi voorbeeld van een enthousiaste
groep mensen die eigenlijk maar gewoon begonnen zijn. Maar als ze nu
terugkijken en zullen ze denk ik zeggen dat ze geen idee hadden waar
ze aan zijn begonnen. En je moet
natuurlijk blij zijn dat er zo’n enthousiaste groep opstaat, want anders
heb je niets. Maar ik vind dat een
club een visie moet hebben over wat
voor club je wil zijn, en dat je daarin
ook bewust keuzes moet durven
maken. Ik denk dat we nog steeds
teveel afhankelijk zijn van een aantal
individuen en dat heel veel dingen
onduidelijk zijn binnen de club. Iedereen zet zijn beste beentje voor,
hoor. Maar af en toe eens achterover leunen en je afvragen wat je
wilt en of wat je doet daar nog wel
bij past... Dat is nu wel zo’n beetje
in gang gezet, hoor. En ik heb ook
al aangegeven dat ik daaraan mijn
steentje wil bijdragen. Kijk, ik ben
een kind van VELO. Ik was vijf toen
ik hier binnen kwam, ik ben nu dertig
en ik ben er nog steeds. Dus ik weet
wel een beetje hoe het hier reilt
en zeilt. En daarnaast vanuit mijn
achtergrond en werk... Ik denk dat
ik daarbij van toegevoegde waarde
kan zijn. Maar dat is alleen omdat ik
het belangrijk vind dat het goed gaat
met VELO. Dat is waar het voor mij
om gaat.

Nog iets wat we nog niet wisten?
Wist je dat ik helemaal niet op badminton wilde? Ik wilde op voetbal
toen ik vijf was. Elk jongetje wil toch
op voetbal? Maar dat mocht ik niet
van mijn ouders. Daar hadden ze op
zich wel een goede reden voor, hoor.
Toen ik klein was, had ik O-benen.
Vroeger heb ik ook met van die beugels geslapen en zo. Dus mijn ouders
dachten: “Misschien niet zo heel
verstandig dat jij heel veel schoppen
tegen je benen krijgt.” Volgens mij
badmintonde mijn moeder toen, en
dus ging ik een keer mee. Toen ben
ik gaan badmintonnen. Ik was er van
overtuigd dat ik één jaar zou gaan
badmintonnen, en dat ik daarna zou
gaan voetballen. Dan
was ik nu multimiljonair
geweest. Ha ha.
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Spijt van gaan badmintonnen? Nee, natuurlijk
niet. Keuzes maak je,
omdat je op dat moment
denkt dat dat het beste
is. Je kunt hooguit zeggen dat je het
met de kennis van nu toen anders
zou hebben gedaan. Nee, spijt heb
ik sowieso niet. Het is toch mooi
geweest? Als je kijkt en je realiseert
wat je als pikkie uit Wateringen allemaal hebt mogen meemaken. Ja,
daar heb ik veel voor gedaan en
gelaten, dat zie ik ook wel. Het is
niet alleen geluk, maar het is wel allemaal heel mooi samengekomen.

Vijf landstitels, twee bekers en de
tweede plek in de Europacup gewonnen. Al met al ben ik enorm blij en
trots dat ik dit allemaal heb mogen
meemaken. Daarvoor zal ik VELO
ook altijd dankbaar zijn. Mijn teamgenoten, de trainers, bestuursleden,
managers en niet te vergeten alle
supporters hebben ervoor gezorgd
dat ik met een heel goed gevoel
terugkijk op twaalf geweldige jaren
in VELO 1! Zoveel mooie en gave
momenten. En dan doel ik niet alleen
op de dingen die je hebt gewonnen,
maar ook gewoon het met elkaar
samen doen. Er waren natuurlijk ook
mindere momenten. Maar als ik nu
terugkijk, dan is het het ook allemaal
waard geweest. Mindere momenten
horen er gewoon bij. Daar word je
alleen maar sterker van!

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

De jeugd verdedigt!

Hoe heet je?
Bram Kemmere
Wat is je geboortedatum?
18 juli 1998
Waar ben je geboren?
In wateringen.
Hoe oud ben je?
Ik ben 15 jaar.
Wie zijn je ouders?
Marja de Bruijn en Pierre Kemmere.
Heb je broers/zussen?
Ja, een oudere broer, Simon.
Heb je huisdieren?
Nee, helaas niet, ik zou graag een
hond willen.
Zit je op Facebook?
Nee.
Op welke school en in welke klas
zit je?
Ik zit in de vierde van het stanislascollege.
Wat zijn je hobby’s?
Badmintonnen natuurlijk, en met
vrienden kaarten en afspreken.
Hoe lang badminton je al?
8 jaar alweer.
Waarom ben je op badminton
gegaan?
Een vriend van me zat erop en het
leek me wel een leuke sport.
Wat vind je het vervelendste van
een training? En waarom?
Als het niet lekker loopt, want het is
natuurlijk veel leuker als het oefenen
goed gaat.
Wat vind je het leukste van een
training? En waarom?
De wedstrijdjes natuurlijk, daar kun
je proberen wat je geoefend hebt.

Welke slag vind je moeilijk?
De backhandclear.
Wie is je lievelingstrainer?
Dennis
Speel je ook competitie? In welk
team en met wie?
Ja, ik speel in team 1 met Casper,
Corné, Vera en Emma.
Wat vind je van VELO?
Een leuke club met enthousiaste
mensen.
Doe je naast badminton ook nog
aan andere sporten?
Nee, eigenlijk niet.
Waar kan je ’s nachts voor wakker gemaakt worden?
Eigenlijk nergens voor, laat mij maar
lekker pitten.
Ben je verliefd? Zo ja, op wie?
Nee.
Wat ligt er onder je bed?
Een hoop stof.
Welke kleur hebben de muren in
je slaapkamer?
Lichtblauw.
Wat is je lievelingseten?
Japans en dan vooral sushi.
En wat vind je echt niet lekker?
Het standaard antwoord: spruitjes.
Wat is je lievelingskleur?
Heb ik eigenlijk niet.
Wat wil je later worden?
Weet ik nog niet, maar zolang ik lekker kan blijven sporten, vind ik het
goed.
Wat is je favoriete televisieprogramma?
Friends.
Wat is je lievelingsfilm?
Gladiator is wel echt een goede film.
Ben je geinteresseerd in politiek?
Nee dat boeit me vrij weinig.
Ben je bijgelovig? Zo ja wat doe
je bijvoorbeeld?
Nee, maar ik doe alles wel in een
vaste volgorde voordat ik een wedstrijd ga spelen.
Wat is je grootste blunder?
Dat ga ik toch niet vertellen, joh!
Wat doe jij over 10 jaar?
Dan denk ik dat ik afgestudeerd ben
en dat ik lekker vaak met mijn vrienden rondhang.

Waar kun je slecht tegen?
Mensen die schreeuwen op de baan.
Heb je een stopwoordje?
Nee, niet meer.
Wat is je beste en slechtste eigenschap?
Mijn beste is dat ik goed kan luisteren naar andere mensen en mijn
slechtste is dat ik soms te snel gefrustreerd ben.
Doe je altijd je huiswerk?
Nee, maar wie wel?
Naar welk land ga je het liefst
toe op vakantie?
Amerika.
Wie zou jij nog eens
willen ontmoeten?
Kevin Hart, die vent is zo
onwijs grappig!
Wat is je favoriete
muziek?
Dat verschilt, maar
meestal staat het in de top 40.
Wat is je lievelingsnummer van
dit moment?
Happy van Pharrell Williams.
Heb je een idool en zo ja wie en
waarom?
Nee, ik kijk naar niemand echt op.
Wat is jouw droom voor later?
Dat ik doe wat ik leuk vind, maar
ik heb nog niet echt een concrete
droom.
Wie is de leukste persoon die je
dit jaar hebt leren kennen?
Cas, hij zit in mijn nieuwe klas, echt
een geweldige vent.
Heb je een bijbaantje? Zo ja, wat
doe je dan?
Nope.
Wie mag er in de volgende
MatchPoint verdedigen?
Ik denk dat Corné dat wel leuk zal
vinden!

9

VELO Kampioen Carlton Eredivisie 2013/2014

Uw tuin het hele jaar
in bloei, ook nu!

• Nieuwbouw
• Renovatie
• Onderhoud
• Advies en ontwerp

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

Telefoon 0174 - 290792 • Fax 0174 - 290513
Tuinarchitectuur
Aanleg
Onderhoud
Voor advies & mooiste tuin-ideeën:
0174 - 298208
www.diemelgroenvoorzieningen.nl

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

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

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

Nederpel

Schoenmakerij en Sleutelservice

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

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

Voor al
uw planten
en bloemen

Noordweg 46
2291 EG Wateringen
Tel 0174 - 293834

Westland
Florada
BLOEMEN EN PLANTEN

Kees
Lang voordat Kees trainer werd, zei
hij al: “Je hebt niks aan techniek
als je niet op tijd onder de shuttle
staat.” Een waarheid als een koe,
maar verder niet zo’n heel boeiende constatering. Een beetje van
het voetbalniveau van: “Als je niet
schiet, kan je niet scoren.” Je kunt
een speler natuurlijk voorhouden dat
hij de shuttle zowel boven als voor
zich moet raken. En dat is ook allemaal waar. Maar als een speler niet
fit genoeg is om dat in de wedstrijd
voor elkaar te krijgen, heb je er niks
aan. Eigenlijk ook niet als hij dat
allemaal wel kan, maar de shuttle
niet met de goede snelheid naar de
juiste plaats slaat. Wat Kees maar
wil zeggen, is dat je niks hebt aan alleen technische, taktische óf fysieke
training. Je moet het allemaal doen.
Technisch, taktisch én fysiek dus.
En voetenwerk, hé. Zo gaf Kees zijn
spelers achteruitloopoefeningen,
want volgens hem loop je tijdens de
wedstrijd net zoveel voor- als achteruit. Als dat niet zo was, zou je
toch op den duur in het net of op de
achtergelegen baan eindigen? Kees
zeurt ook altijd over je voetenwerk
richting forehand achterveld. Dat je
eerst naar achter moet lopen en dan
pas moet indraaien. Mooi niet doen,
hé. En Kees dan maar weer braaf
uitleggen dat je gaat chasséën als je
eerst indraait, en dat dat toch echt
langzamer gaat dan gewoon rennen.
Je gaat bij hoge nood toch ook rennend en niet in chassé naar de plee?
Open deuren natuurlijk voor degenen die iets langer nadenken over
badminton dan gebruikelijk. Is ook
zo. Maar het is niet de eerste open
deur die Kees columngewijs intrapt
en waarschijnlijk ook niet de laatste.
Hoewel...
Weet je wat Kees zich laatst
realiseerde? Er is meer dan
techniek, tactiek en fysiek.
Je moet namelijk onder
alle omstandigheden op

tijd bij de shuttle zijn en hem krijgen daar waar hij heen moet. Of het
tijdens de training of de finale van
de playoffs is, moet niet uitmaken.
Of het tegen de ene speler of de
andere club is, mag niet van invloed
zijn. Klopt als een bus! Maar kun je
dat trainen? Is het niet een beetje
als trainen op het nemen van strafschoppen bij de voetbal? Vinden
sommige voetbaltrainers onzin, hoor.
Kees heeft dat soort training nog
nooit gegeven. Is dat eigenlijk niet
raar? Waarom trainen we daar niet
op? Valt daar niet nog meer winst
te halen dan op het technische of
tactische vlak? Kees denkt eigenlijk
van wel. Maar ja... Hoe train je nou
mentaliteit?
Volgens Kees begint het
allemaal met dat je niet
bang moet zijn om te
verliezen. Dat je moet
spelen om te winnen in
plaats van om niet te
verliezen. Lees de vorige
zin nog eens. Snap je het? Dat is
de sleutel tot succes! Toen Kees als
speler stopte met bang zijn voor
verliezen en het maken van fouten,
waren solide spel en gewonnen partijen zijn beloning. En als Kees die
stap heeft kunnen zetten, moet hij
dat andere spelers toch ook kunnen
laten inzien? Kees weet dat het kan.
Hij herprogrammeerde zichzelf als
het ware. Als hij toch eens wist hoe
hij dat bij andere spelers ook tussen
de oren kon krijgen... Later!
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Badminton Quiz

Intro

Wilt u ook op uw verzekeringen besparen?

Tekst

Informeer direct bij Gerard van Zundert
naar de mogelijkheden
Telefoon 06-55153568
Email info@van-zundert.nl
Of ga naar www.van-zundert.nl
en klik op verzekeringen.
Op deze pagina kunt u voor al uw
verzekeringen de goedkoopste premie
berekenen en de verzekeringen direct afsluiten.

Normaal gesproken informeren wij
jullie middels leuke interviews over
alles en nog wat, wat er zich in de
badmintonwereld afspeelt. Nu hebben wij besloten het eens anders te
doen, middels deze quiz willen wij
jullie kennis van het badminton eens
flink op de proef stellen. Ga de uitdaging aan en mail je goede antwoorden naar:
matchpoint@velo-badminton.nl en
misschien win je wel een leuk prijsje.
1. Welke speelster staat momenteel bovenaan de nationale
badminton ranking (DE)?
A. Gayle Mahulette
B. Soraya de Visch Eijbergen
C. Patty Stolzenbach
2. Wie staat er boven aan de wereldranglijst voor mannen?
A. Lee Chong Wei
B. Chen Long
C. Rikkert Suijkerland
3. Wie staat er bovenaan de wereldranglijst voor vrouwen?
A. Li Xuerui
B. Ping Pong
C. Yaya Chang
4. Waarvan worden veren shuttles gemaakt?
A. van de veren van kalkoenen
B. van de veren van de linkervleugels van ganzen
C. van de veren van plofkippen
5. Welke speler is afgelopen jaar
2 plekken gedaald in de top 10
nationale badminton ranking?
A. Eric Pang
B. Vincent de Vries
C. Dicky Palyama
6. Wat is de bakermat van het
badminton?
A. India
B. Groot Brittanie
C. Nederland

Ambachtshof 19, 2291 DX Wateringen

7. Wat was onder andere de
oorspronkelijke naam van badminton?
A. Shuttlecock
B. Goosepingpong
C. Peena

8. Uit hoeveel veren bestaat een
veren shuttle?
A. 200
B. 16
C. 18
9.
A.
B.
C.

Waar staat IBF voor?
Is Badminton Fun?
Internationale Badminton Federatie
International Badminton Flagship

10. In welk jaar is de Nederlandse Badminton Bond (Badminton
Nederland) opgericht?
A. 1911
B. 1931
C. 1951
11. Met hoeveel punten verschil
met de 2de (Dekker Almere BV)
is Van Zundert Velo dit jaar 1e in
de Eredivisie geworden?
A. 1 punt verschil
B. 3 punten verschil
C. 5 punten verschil
12. Wie is de bondscoach van de
nationale jeugdselectie?
A. Gerben Bruijstens
B. Rune Massing
C. Eric Pang
13. Wie is de hoofdtrainer van
VELO 1?
A. Kees van Leeuwen
B. Rikkert Suijkerland
C. Ciraar Slaats
14. In welk jaar zat Dennis TjinAsjoe in de finale van de NK
herenenkel?
A. 1980
B. 1984
C. 1988
15. Welke beroemdheid zou Rikkert Suijkerland graag een keer
willen ontmoeten?
A. Lance Armstrong
B. Mohammed Ali
C. Johan Cruijff
16. Wanneer werd badminton
een olympische sport?
A. 1992
B. 1968
C. 2001

17. Hoe vaak is Mia Audina 2e
geworden op de Olympische Spelen in het enkelspel?
A. 1 keer
B. 2 keer
C. 3 keer
18. Waar vond het kampioenschap aangepast badminton op
12 en 13 april 2014 plaats?
A. Van Zundert Velo
B. BC-Mix Naaldwijk
C. DKC ’t Zandje
19. Hoe heet de hoogste competitie van de wereld voor vrouwen?
A. Uber Cup
B. Thomas Cup
C. Sugarland Cup
20 Wat is de hoogte
van waaraf je mag
serveren?
A. Onder je borst
B. Onder je rechterknie
C. Onder je middle
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21. In welk jaar werd VELO voor
het eerst landskampioen?
A. 1982
B. 1985
C. 1986
22. In welke hal speelde VELO
zijn eerste wedstrijden?
A. VELO- Hal
B. Quintus
C. Een veilinghal
23. Welke club is het meest landskampioen geworden?
A. VELO
B. BC Amersfoort
C. Duijnwijk
24. Welke speler heeft het langst
in team 1 gespeeld?
A. Jan van Rossum
B. Rikkert Suijkerland
C. Dennis Tjin Asjoe

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 19
2291 DX Wateringen

Tel. 06 - 55153568

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

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

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

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

Regiocompetitie
Bondscompetitie
Jeugdcompetitie

Aico van Gent
06 41428383
regiocompetitie@VELO-badminton.nl
Melissa v Tusschenbroek 06 20112409 bondscompetitie@VELO-badminton.nl
Wolter Jager
070- 3359533 jeugdcompetitie@VELO-badminton.nl

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

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

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)

