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Voor u ligt weer de nieuwste Match-
point van het nieuwe seizoen. Inmid-
dels zijn de eerste shuttles alweer 
geslagen op weg naar het verliezen 
van alle december calorieën. Namens 
de redactie wensen wij u dan ook 
een gezond en sportief 2015 toe. 

We zijn voor de Matchpoint op be-
zoek gegaan bij een nieuwe speel-
ster van het 1e team. U heeft haar 
ongetwijfeld al zien schitteren tijdens 
een van de thuiswedstrijden. 

Colofon
Frequentie: elke 2 maanden
Oplage:  400
Redactie:  Joyce, Daniëlle en 
  Marianne 
Lay-out: Jeroen
Advertenties: Gerard v Zundert    
  06 - 55153568

2 februari  Finale Landskampioenschap
19 februari   2e avond sportief coachen
21 en 22 februari RJC Finale Toernooi op VELO
16 tm 19 april  Internationaal toernooi
Tot 30 april  Inschrijven kamp
11 t/m 18 juli  Jeugd kamp

aGEnda

Meer info op www.debakkers.nl

VOOrWOOrd

Ook zijn we gaan babbelen bij wel 
een heel bijzondere en fanatieke 
supporter.

Nog iets leuks: In het midden van 
deze editie hebben we een klein 
cadeautje voor jullie.

Nieuwsgierig geworden? Lees dan 
snel verder. Veel lees plezier!

De redactie

WiSt jE dat...
Wij een heel stoer lid hebben …  Dit Marion is van de vrijdagavond …  Zij 
vertrekt binnenkort naar Siërra Leona om te onderzoeken of mensen Ebola 
hebben …  Wij hier de volgende Matchpoint aandacht aan gaan besteden …  
Er dit jaar echt nog wel een WK badminton voor senioren gaat plaatsvinden …  
Men druk bezig is met een datum en locatie … Wij jullie gelijk op de hoogte 
brengen als we meer weten …  VELO 1 is gekozen als westlands sportploeg 
van het jaar … Rikkert op dit gala een carrièreprijs heeft mogen ontvangen ... 
Er op de woensdagavond weer training is door Daan ... Daar nu niet heel veel 
deelnemers zijn ... Dat dat op helemaal niet erg is, maar dat het zonde is om 
te laten schieten! ... Iedereen die geïnteresseerd is, gewoon een keertje mag 
komen kijken ... Er daarna wel een bijdrage gevraagd wordt ... Je dan ge-
bruik kunt maken van veren shuttles ... En nog veeeeeel beter kunt worden, 
want je bent nooit te oud om te leren.

VELO 12 KampiOEn
In het laatste weekend van de regio competitie is VELO 12 kampioen gewor-
den door BC Flair met 8-0 te verslaan. Hierdoor konden zij niet meer inge-
haald worden door BC Flair. 

Kim de Lepper, Sandra Caron, Aad de Kok en Michel van der Kooij, van harte 
gefeliciteerd met dit mooie resultaat!!

Voor al uw digitale presentaties:
• website ontwerp en bouw
• 3d animatie en visualisatie
• video productiesjeroen@3djay.nl

www.3djay.nl

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

• Nieuwbouw
•  Renovatie

• Onderhoud
• Advies en ontwerp

Telefoon 0174 - 290792 • Fax 0174 - 290513

Uw tuin het hele jaar
in bloei, ook nu!

Tuinarchitectuur
Aanleg
Onderhoud

Voor advies & mooiste tuin-ideeën:
0174 - 298208

www.diemelgroenvoorzieningen.nl

WELKOm bij dE rEdactiE
Schrijf even iets over jezelf  voor de MP vroegen Daniëlle en Joyce.....
 
Ik zal me even voorstellen, ik ben Marianne Diemel. Vanaf mijn 17e en dat is heel lang 
geleden, ben ik gaan badmintonnen bij VELO.  Daarvoor heb ik jarenlang op de handbal 
gezeten, maar daar was ik een beetje op uitgekeken. Op de middelbare school kre-
gen we bij de gym een paar lessen badminton, nou dat leek me wel wat. Toevallig zat 
mijn  vriendin Marian Nijboer ook te twijfelen of ze nog door zou gaan met handballen 
en vond badminton ook leuk. Samen zijn we op de vrijdagavond begonnen en al snel 
gevraagd om mee te doen aan de competitie omdat er echt een groot damestekort was. 
Mijn Delftse vriend Cock zat op voetbal, maar zijn elftal viel uiteen. Dus nodigde ik hem 
uit om naar VELO te komen en hij is niet meer weggegaan. We hebben toen heel lang 
met vriendin in de regiocompetitie gespeeld.

Cock en ik zijn inmiddels getrouwd en toen ik zwanger raakte van een tweeling ben ik 
gestopt met spelen. Toen Veda en Mila 3 jaar waren ontdekten ze in de meterkast in de 
hal mijn rackets. En tja, wat waren dat nou voor dingen? Ze moesten iedere dag na het avondeten met papa bad-
mintonnen in de woonkamer. Alle meubilair en vazen moesten aan de kant want de dames moesten badmintonnen. 
Uiteraard wilden ze naar VELO. Henk Weijs, de jeugdtrainer op de woensdagmiddag, zag mij aan de kant 
zitten kijken bij de training en vroeg of ik zou willen assisteren. Dus heb ik een paar jaar, ook nadat Veda 
en Mila door waren naar de donderdag geholpen bij de jeugdtraining.   

Later kwam ik bij de jeugdcommissie terecht. Sinds vorig jaar speel ik nu op de donderdagochtend.

jEuGdtOErnOOi in hOEnSbrOEK
Derde kerstdag ging er een badmintonkaravaan van VELO naar het verre Limburg. De weersomstandigheden onder-
weg waren bar en boos. Sneeuw en kou zorgden voor gladde wegen.
Het Limburgse bleek door koning Winter overgeslagen, daar was het gewoon groen. In totaal hadden 12 spelers van 
VELO zich ingeschreven voor een van de grootste internationale jeugdtoernooien van Europa, het jeugdtoernooi in 
Hoensbroek. Het hoofdtoernooi, met spelers uit vele verschillende landen die gingen strijden om de titel, begon op 28 
december. Diegene was uitgeschakeld voor de single mocht zich de volgende dag melden voor het dubbeltoernooi. 

Naast deze toernooien was er ook nog een teamtoernooi gepland voor dag 3, ook hier deden een groot aan VELO-
spelers aan mee. Wat niet altijd mee veel, zeker omdat er door de organisatie veel wedstrijden achter elkaar gepland 
waren. Er was tussendoor nauwelijks tijd om te eten. Maar na een leuk toernooi waar men het naar de zin heeft ge-
had, gingen ze met een hoop nieuwe ervaringen weer richting het westen. Complimenten voor alle coaches en ouders 
die dit allemaal hebben begeleid.

EditOr GEzOcht
Wij op zoek naar iemand 
die de opmaak van de 
MatchPoint kan verzor-
gen. Lijkt het je leuk om 
een aantal keer per jaar 
een leuk blad in elkaar te 
zetten? Laat het dan ons 
even weten.
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WiE hEbbEn WE daar?

“Wie is dat nieuwe meisje bij 
het eerste team?” Deze vraag 
werd vaak gesteld toen team 
1 haar eerste wedstrijden van 
het seizoen speelde. Natuurlijk 
laten wij deze vraag niet zomaar 
onbeantwoord en zoals jullie van 
ons gewend zijn, stellen wij een 
onbekende graag aan jullie voor. 
Ook al is het seizoen al bijna ten 
einde. Het is nooit te laat om 
iemand beter te leren kennen! 
Na een gezellig interview, op een 
stormachtige maandagmiddag in 
januari, weten wij alles van haar. 
Echt alles, dus lees en weet.

Die maandag dus, was de eerste ont-
moeting met Imke eentje die meteen 
duidelijk maakte wat een sportieve-
ling ze is, die nergens voor terug-
deinst. Tegenwind, regen, een zware 
racketbag, schooltas, een vouwfiets-
je; het maakt haar niks uit. Zo kwam 
ze dan dus ook aangefietst bij VELO. 
“Ik deed er toch langer over dan 
verwacht, wat waait het hard!”. Een 
half uur daarvoor was ze vertrokken 
bij het Segbroek College vandaan, 
waar zij sinds een jaar haar middel-
bare schooltijd spendeert. Snel naar 
binnen. Appelsapje erbij en kletsen 
maar. Zestien jaar is ze en ze zit in 
5 havo. Van het Segbroek College. 

Een lootschool en een voor Imke 
logische school, gezien de mogelijk-
heden daar met topsportjeugd, want 
ze traint van maandag tot en met 
vrijdag van 7.30u tot 9.30u in Loos-
duinen bij de Badminton Academie, 
waarna ze naar de paar lessen die ze 
volgt doorrijdt. Logisch ook dat ze bij 
VELO speelt, lekker in de buurt. Min-
der logisch is haar woonplaats. Ze 
woont bij haar ouders in Zandvoort 
aan Zee! 

We zeiden toch dat ze 

een sportieveling was.

Hoe is dit nou zo gekomen? Nou, 
daar is wel een logische verklaring 
voor. Een aantal logische verklarin-
gen. We gaan daarvoor even terug in 
de tijd. Het begon allemaal met haar 
moeder, die ook al fanatiek badmin-
tonster was en als sportcoördinator 
werkt. Badminton had zijn weg naar 
het gezin al gevonden. Op haar 
zesde ging Imke voor het eerst mee 
naar de badmintonles. Na een paar 
lessen vond ze het mooi geweest, 
want “we deden alleen maar spel-
letjes, zoals tikkertje enzo”. Dat was 
niet waar de zesjarige zin in had, ze 

wilde badmintonnen! Daarom besloot 
ze te stoppen en andere sporten te 
proberen. Basketballen, schaatsen, 
dansen. En daar heeft ze ontzettend 
veel plezier in gehad. We zeiden toch 
dat ze een sportieveling was. 
Maargoed, nu is de logica er nog 
niet. Het balletje kwam verder aan 
het rollen toen haar eveneens ge-
talenteerde zusje Bregje een sport 
ging beoefenen, Bregje koos voor 
badminton.. Tien jaar was Imke toen 
ze zo af en toe mee ging. Al gauw 
bleef het niet bij kijken; ze wilde zelf 
dat racket in haar hand houden! Zo 
gezegd, zo gedaan, Imke ging weer 
op badminton. Bij B.C. Duijnwijck om 
precies te zijn. Hetzelfde geldt voor 
Bregjes tweelingbroer Wessel die één 
jaar later op acht-jarige leeftijd lid 
bij BC Duinwijck werd.

Ondertussen ging ze naar school op 
het Kennemer Lyceum in Haarlem, 
waar zij het goed naar haar zin had. 
En al gauw bleek ze het bij Duin-
wijck ook naar haar zin te hebben. 
En zo kwam haar talent naar boven. 
Dit bleef niet onopgemerkt; op haar 
twaalfde werd ze al gevraagd om bij 
de nationale selectie te komen trai-
nen. Mede door haar lengte werd ze 
vaak ouder geschat en haar kracht 
zorgde ervoor dat ze gemakkelijk 

Tekst: Marianne Diemel en Daniëlle Reith
Beeld: René Lagerwaard

kon meekomen met de wat oudere 
jeugd. In die periode trainde ze één 
keer in de week onder leiding van 
Pieter van Soerland op Papendal.
Deze stap bracht een aantal dingen 
met zich mee. Spelen in de nationale 
betekent ook meer toernooien spe-
len, en dan vooral ook in het buiten-
land. Dit zowel vanuit de nationale 
jeugdselectie  als met Badminton 
Performance onder leiding van Chris 
Vlaar. Duitsland, België, Engeland, 
Frankrijk, Turkije, Denemarken, 
Zweden, Israël, Slovienië en Malei-
sië, waar ze aan de WK onder 19 
mee mocht doen. Super! Er kwamen 
daardoor alleen wel momenten voor 
dat ze een tijd niet naar school kon, 
omdat ze weer op pad was. Op een 
gegeven moment was deze situatie 
niet reëel meer en de switch naar 
de school in Den Haag was een feit. 
Wel even lastig; midden in je middel-
bare schoolcarrière naar een nieuwe 
school. Dag vrienden en vriendinnen. 
Dit is ook wel even moeilijk geweest 
voor haar, maar gelukkig heeft ze 
een goed maatje aan Debora Jille op 
school en op de badmintonbaan.

Maar dan de stap naar VELO. Die 
was er nog niet. Nou dat ging zo. 
Robbie Kneefel had onze VELO-er 
Russel, die tot vorig jaar ook bij de 
nationale trainde, gekoppeld aan 
Imke voor de mix voor een paar 
toernooien. En voor die toernooien 
wilden Russel en Imke extra trainen. 
In februari 2014 werd dit op VELO 
geregeld en de trainingen onder 
leiding van Ciraar bevielen Imke 
goed. Ze vond de sfeer zowel tij-
dens als na de training heel prettig 
en haar doel om eredivisie te spelen 
lag bij VELO binnen handbereik. Bij 
Duinwijck kreeg Imke niet voldoende 
zekerheid om haar ambities waar te 

maken en de overstap was een feit. 
Op donderdag 3 april 2014 tekende 
Imke een meerjarig contract bij Van 
Zundert VELO. Dus, logisch toch? 
Zelfstandig als ze is geworden door 
al deze gebeurtenissen, vertrekt ze 
elke werkdag om 6.00 u per trein 
van huis om te gaan trainen, volgt 
dan een paar uurtjes les en traint op 
de maandag en donderdag bij VELO 
en op woensdag op Papendal en vrij-
dagmiddag nog een keer fysieke trai-
ning. Tussendoor maakt ze huiswerk, 
doet ze boodschappen, want “er 
moet ook gegeten worden!”. Sinds 
kort is ze met een diëtist bezig om 
haar voedingspatroon aan te passen, 
want een onregelmatig topsportleven 
vraagt om goede voeding en niet al-
leen maar boterhammen en nasi bij 
de wok-Chinees bij de rotonde van-
daan. Dit werpt ondertussen steeds 
meer zijn vruchten af.

Wat ik ga studeren 

weet ik niet.

‘s Avonds komt ze vaak pas rond 
21.00/22.00u thuis, en slaapt dan 
rond 23.00u. Veel slaapuurtjes zijn 
er dus niet! Maar dit drukt de pret 
niet. Ze heeft het ontzettend naar 
haar zin met haar leven. De trein 
biedt haar een paar fijne dutjes. En 
gelukkig zijn er genoeg helpende 
handen. Op de donderdagavond kan 
ze bij de ouders van Talat van Nispen 
logeren, want heen en weer naar 
Zandvoort tussen 21.30u en 7.30u is 
raar en onhandig! En als ze dan thuis 
komt op dagen dat ze niet hoeft te 
trainen, ploft ze heerlijk neer op de 
bank of op bed om te chillen. Vooral 
dat bed is heerlijk, en pas nieuw! 

Je zou verwachten dat Imke na zo’n 
druk seizoen lekker even op vakantie 
gaat. Afgelopen zomer heeft ze voor 
het eerst wat geminderd met fitness-
training, wat ze best lekker vond, en 
is ze op badmintonkamp geweest, 
met Wessel en Bregje. Elk jaar doen 
ze dat en het is gewoon een heerlijke 
vakantie, met vrienden! En badmin-
ton, want dat is toch haar passie. 
We peinzen nog even. Al dat reizen. 
Op kamers is nog geen optie, want 
dit kost geld. Werken is geen optie, 
want ze badmintont. Maar dit gaat 
prima. En Imke weet precies wat ze 
doet. Er bestaan tegenwoordig mooie 
hulpmiddelen, zoals Talentboek, waar 
je door middel van crowdfunding 
mooie bedragen binnen 
kunt slepen voor het spe-
len van toernooien. Hier 
maakt ze graag gebruik 
van. Op de vraag wat ze 
over vijf jaar wil doen, 
weet ze nog niet zo 1, 2, 
3 een antwoord. “Wat ik 
ga studeren weet ik niet. 
Ik wil graag iets met sporten doen, 
en sowieso nog steeds op hoog 
niveau badmintonnen.” Wanneer wij 
vragen of Imke in vredesnaam nog 
wat vrije tijd over heeft voor dingen 
die meisjes van haar leeftijd doen, 
is het antwoord simpel: “Nee! Maar 
daar heb ik ook geen behoefte aan. 
Ik heb mijn vrienden binnen de bad-
mintonwereld en zij zullen nog lang 
niet van mij af zijn!”.

En dan kunnen wij niets anders doen 
dan af te sluiten met de tweede 
vraag die iedereen stelde bij de wed-
strijden van het 1e team. En die wij 
natuurlijk niet onbeantwoord laten. 
Wat ligt er onder Imkes bed!? Nou, 
dat hebben we geweten, want dat 
bed was net nieuw, een box-spring…

Het is  Imke van der Aar!

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/
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tEam 1     2014 / 2015
Beeld: René Lagerwaard



Hoe heet je? 
Casper Jager
Wat is je geboortedatum?
11 september 2000 
Waar ben je geboren?
In Delft
Hoe oud ben je?
14 jaar
Wie zijn je ouders?
Wolter en Ilona
Heb je broers/zussen?
Ja, een broertje, Ivan
Heb je huisdieren?
Nee, mijn vader heeft vissen, maar 
die hebben geen naam en zijn ook 
niet echt geweldig gezellige huisdie-
ren.
Zit je op Facebook?
Nee
Op welke school en in welke klas 
zit je?
Het Stanislascollege Westplantsoen 
in H3a 
Wat zijn je hobby’s? 
Badmintonnen, (strip)boeken lezen, 
voetballen, skateboarden.
Hoe lang badminton je al?
7 jaar
Waarom ben je op badminton 
gegaan? 
Mijn moeder badmintonde en mijn 
vader badmintont nog steeds, dus 
daarom ging ik op VELO kijken. Een 
vriend van mij speelde daar toen 
ook, dus toen bleef ik ook. Die vriend 
van mij speelt nu bij DKC, dus met 
hem is het niet zo goed afgelopen.  

Wat vind je het leukste van een 
training? En waarom?
Partijtjes spelen, gewoon leuk
Welke badmintonslag vind je 
moeilijk? 
Backhandsmash  
Wie is je lievelingstrainer? 
Dennis en Arles 
Speel je ook competitie? In welk 
team en met wie? 
Ja, jeugdcompetitie in team 2 met: 
Dennis, Tristan, Kirsten en Jessica
Waar kan je ’s nachts voor wak-
ker gemaakt worden?
Een stuk appeltaart van de Albert 
Heijn zonder slagroom
Wat ligt er onder je bed?
Een bureau, een laptop, een radio, 
een lamp, een spaarvarken, een 
prullenbak, een boekenplank, school-
boeken, een wereldbol, schoenendo-
zen, een oude djembee, een bow-
lingkegel en een mand.
Welke kleur hebben de muren in 
je slaapkamer?
Blauw en wit
Wat is je lievelingseten? 
Nasi, kip gado gado, en zalm
En wat vind je echt niet lekker?
Pasta met spruiten spek en 
Boursin(roomkaas)
Wat is je lievelingskleur?
Gifgroen
Wat wil je later worden?
Journalist
Wat is je favoriete televisiepro-
gramma?
Top Gear
Wat is je lievelingsfilm?
The Hobbit the battle of the five 
armies
Ben je bijgelovig, zo ja wat doe 
je bijvoorbeeld?
Een beetje, ik klop dingen af. Dus 
bijvoorbeeld als ik of iemand anders 
zegt: dat gebeurt mij toch nooit, 
klop ik dat af. 
Wat is je grootste blunder?
Met mijn racket tegen de grond slaan 
in plaats van tegen de shuttle…
Wat doe jij over 10 jaar?
Dan ben ik journalist bij een of an-
dere hele bekende krant en speel ik 
badminton in VELO 1.

Waar kan je slecht tegen?
Kietelen
Wat is je beste en slechtste ei-
genschap?
Beste eigenschap is dat ik behulp-
zaam ben, slechtste is dat ik onge-
duldig ben
Doe je altijd je huiswerk?
Nee
Naar welk land ga je het liefst 
toe op vakantie?
Duitsland
Wat is je lievelingsnummer van 
dit moment?
Ta Fête, van Stromae
Heb je een idool en zo 
ja wie en waarom? 
Peter Gade, hij kan goed 
badmintonnen, en hij 
speelde op zijn 35ste nog 
doodleuk eventjes mee 
op de olympische spelen.
Wat is jouw droom voor later?
Badmintonnen in VELO 1 
Wie mag er in de volgende 
MatchPoint verdedigen? 
Emma Lörtzer

De jeugD verDeDigt!

rebus

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

 

WALHALLA VOOR 
Orchideeënliefhebbers 

Ter Laak Orchids heeft een sfeervolle winkel voor particuliere orchideeën-
verkoop. In de winkel kunt u kiezen uit een groot aantal Phalaenopsisplanten, 
uit eigen kwekerij. Gegarandeerd supervers. Leuk voor uzelf of als cadeau! 

Adres       
Ter Laak Orchids     
Middenzwet 23, Wateringen   
 
Openingstijden 
Donderdag/vrijdag 10.00 - 17.00 uur 
Zaterdag       9.00 - 12.00 uur 
 
Meer informatie  
www.orchidee.nl 

 
 
 
GRATIS OPMAAK 

1. Neem een sierpot van 
    thuis mee of zoek een leuke 
    pot uit in onze winkel 
 
2. Kies mooie orchideeën naar 
    uw smaak uit 
 
3. Wij maken uw bak gratis op! 
 
 
* Tip voor Moederdag 

 

* Geldig t/m 30 mei 2015 

 

* Alleen geldig tegen inlevering 
  van deze bon 
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Wilt u ook op uw verzekeringen besparen?

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.

Wilt u ook op uw verzekeringen besparen?

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.

Ambachtshof 19, 2291 DX Wateringen



1514

Wat misschien niet veel mensen 
weten is dat wij een gesprek hebben 
met een heuse auteur. Ja, Blenda 
schreef een boek. “40 zou ik niet 
worden”, is de titel. Het klinkt niet 
heel positief, maar een recensent 
heeft het beschreven “als een heftig 
waargebeurd verhaal, met veel 
humor weergegeven”. Maar waar wij 
nu benieuwd naar zijn, hoe kom je 
op het idee om een verhaal te gaan 
schrijven? Zeker als het gaat over 
jezelf en alles wat je in het verleden 
hebt meegemaakt. Het antwoord is 
eigenlijk heel erg simpel. Op advies 
van haar therapeut moest ze alles 
eens gaan opschrijven. Dit zou na-
melijk opluchten en zorgen voor wat 
lucht en ruimte. Het begon met 80 
A4-tjes. Zij liet deze op een dag aan 
een goede vriendin lezen, en deze 
gaf haar het advies om er wat mee 
te doen en kijken of het uitgegeven 
kon worden.

Blenda is ook iets waar 

VELO trots op kan zijn!

En zo geschiedde. Het verhaal werd 
opgestuurd naar een uitgever. Deze 
was ook gegrepen door het verhaal, 
want waar je normaal zes tot acht 
weken moet wachten op antwoord, 
werd zij al na drie dagen gebeld met 
de mededeling dat hij het boek zou 
gaan uitgeven. Het schrijven van dit 
boek is iets waar ze heel trots op is, 
soms grapte ze ook weleens “Ik kan 
nu doodgaan, want ik heb een boek 
geschreven”. Heel knap dat je een 
moeilijke periode in je leven kunt 
verwoorden en daar mee voor jezelf 
deze lastige periode kunt afsluiten.

Naast een trouwe supporter is 
Blenda ook actief als vrijwilliger op 
VELO. Het meest bekend is zij van 
het lootjes verkopen samen met Joke 
bij de thuiswedstrijden. Eigenlijk is 
dit per toeval een keer ontstaan. 
Joke verkocht de lootjes altijd samen 
met Aad van Rij, toen deze een keer 
niet kon werd Blenda gevraagd om 
een keertje in te vallen en te helpen. 
Na deze ene keer was er direct een 
klik tussen de dames en was Aad zijn 

plekje kwijt. Nu verkopen ze samen 
lootjes en tussendoor nemen ze ge-
zellig af en toe een rookpauze.

Ook zien we haar elk jaar weer bij 
het internationale toernooi. Een 
van haar eerste taken, ga met je 
gedachten even terug naar het pre 
digitale tijdperk, was het maken 
van de naamborden van letters. Die 
moesten handmatig gemaakt worden 
met letters uit een enorme letter-
bak, niet altijd even makkelijk, zeker 
als je kijkt wat voor een namen er 
soms over de grens bestaan. Nu 
alles digitaal gaat, is ze te vinden 
achter de kassa of waar er dan ook 
hulp nodig. Wat zij mooi vindt om 
te zien is dat het gehele 
toernooi draait op vrijwil-
ligers en dat we het toch 
maar weer mooi ieder 
jaar voor elkaar krijgen 
om het toernooi te laten 
slagen. Iets waar VELO 
trots op kan zijn.

De tijd gaat snel en het is al bijna 
tijd voor de wedstrijd, ik vraag haar 
wat ze denkt dat de uitslag gaat 
worden “1-7 voor DKC” Aan het 
einde van de wedstrijd blijkt deze 
voorspelling niet uitgekomen te zijn, 
VELO verlies met 6-2 van DKC.

En wat wij dan alleen maar kunnen 
toevoegen: “Blenda is ook iets waar 
VELO trots op kan zijn!”.
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Op bEzOEK bij bLEnda

We durven wel te stellen dat 
iedereen die we hebben geïnter-
viewd voor de Matchpoint lid is 
geweest van VELO, of van een 
andere badminton vereniging. 
Tijd om hier verandering in aan 
te brengen. We gaan op bezoek 
bij een van onze trouwste en 
meest fanatieke supporters, 
Blenda Wensveen. We spreken af 
voorafgaande aan, want hoe zou 
het anders kunnen, een thuis-
wedstrijd van VELO. En niet zo-
maar een wedstrijd, nee er gaat 
gespeeld worden tegen DKC. Met 
lichte wedstrijdspanning begin-
nen we te kletsen.

Als eerste willen we natuurlijk weten 
hoe ze bij VELO terecht is gekomen, 
zeker omdat ze nog nooit een racket 
heeft vastgehouden. We gaan ver te-
rug in de tijd. Samen met haar zoon 
Gillian bezocht ze een open dag, hij 
speelde daar tegen Mia Audina en 
was gelijk verkocht en zo geschied-
de. Haar zoon is inmiddels gestopt 
met badmintonnen maar we zien 
Blenda nog elke thuiswedstrijd op de 
tribune zitten.

Dit was ongeveer 10 jaar geleden en 
nu bezoekt ze trouw elke wedstrijd, 
niet alleen die thuis gespeeld worden 

Tekst en beeld: Joyce Steentjes

De Super supporter

maar zelfs de uitwedstrijden. Behal-
ve die in het verre Limburg, dat is te 
ver weg rijden voor haar rug. Maar 
als ze gaat, rijdt ze altijd gezellig 
met Joke en Gerard mee. Wat ik vind 
dat haar tot een van fanatiekste sup-
ports maakt is dat zij tot twee maal 
toe een operatie aan haar rug heeft 
uitgesteld, eenmaal vanwege een 
play-off wedstrijd en dit jaar van-
wege de finale wedstrijd. Want daar 
moest en zou ze bij zijn, en het is af-
gelopen jaar niet voor niets geweest, 
want toen is het 10e landskampioen-
schap binnen gehaald.

Blenda schreef 

een boek.

In de dagen voorafgaande aan de 
wedstrijden is ze best gespannen 
is dan ook niet altijd de gezelligste 
geeft ze eerlijk toe. Ook heeft ze 
voor de wedstrijden in de loop der 
jaren een soort van ritueel ontwik-
keld. Op de woensdag voor de wed-
strijd haalt ze altijd een zak snoep op 
de markt. Het valt zelfs de verkoper 
op als ze een keertje overslaat, dan 
weet hij gelijk dat er aankomend 
weekend geen wedstrijd is.

Na zoveel wedstrijden gezien te 
hebben mag natuurlijk niet de vraag 
ontbreken welke nu eigenlijk haar 
meest favoriete is. Heel lang hoeft 
e daar niet over na te denken, dat 
is de single van Rikkert in de finale 
wedstrijd om het landskampioen-
schap van vorig seizoen. Het hele 
plaatje erom heen maakt hem dat. 
Iedereen wist dat het zijn laatste 
wedstrijd op het hoogste niveau zou 
zijn, en daarbij was hij de week er-
voor geblesseerd geraakt. Iedereen 
gunde hem zo die overwinning, dat 
allemaal maakt het compleet. Deze 
wedstrijd was zo spannend dat er 
geen nagel meer aan haar vingers 
zaten. En bij wie wel eigenlijk? Wij 
waren erbij en vonden het net zo 
zenuwslopend.

Het kijken van de wedstrijden is echt 
een uitlaatklep voor haar, wat fijn is, 
zeker al je beseft dat haar lichaam 
haar nog weleens in de steek laat. 
Maar ondanks alle tegenslagen weet 
zij toch altijd weer het positieve er-
van te zien. Een goed voorbeeld hier-
van is het feit dat zij jaren geleden 
depressief is geweest. Met haar posi-
tieve instelling wil zij andere mensen 
laten inzien dat, hoe vervelend en 
slecht de situatie op het moment ook 
is, er altijd wel iets positiefs is. 
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Voorzitter Gerard van Zundert 06 55153568 gerard@van-zundert.nl
Secretaris Thea Suijkerland 0174 293593 secretaris@VELO-badminton.nl
Penningmeester Erik van der Burg 0174 290638 penningmeester@VELO-badminton.nl
Lid Jeugd Commissie Sandra Camonier  06 40212894  jc@VELO-badminton.nl
Lid Technische Commissie Franklin Telwin 06 11366356  tc@VELO-badminton.nl
Lid Recreanten Commissie Aad de Kok 06 33817692 rc@VELO-badminton.nl
Redactie Matchpoint Joyce Steentjes 06 24860011 matchpoint@VELO-badminton.nl
Redactie VELO-nieuws Dick van Bruchem 0174 295569 VELOnieuws@VELO-badminton.nl
Redactie website Franklin Telwin 06 11366356 website@VELO-badminton.nl
Ledenadministratie Koos Batist 0174 292087 ledenadministratie@VELO-badminton.nl 

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

Hoofdtrainer Dennis Tjin-Asjoe 06 20563320
Trainers jeugdselectie Dennis Tjin-Asjoe, Dave Macare, Arless Tjin-Asjoe 
Trainers donderdag Dave Macare, Elke Nijsse, Jim Middelburg
Trainers woensdag Joost Ridder, Sandra Camonier, Sten van Nieuwkerk
Trainers recreatie Karel Tokromo en Danielle Reith (woensdag), Arless Tjin-Asjoe (vrijdag)
Dinsdagochtend Wil Zuijderwijk (0174 624204), Joke van den Bos (0174 298580)
Donderdagochtend Ton Vis (0174 294328)

VELO kleding 100% Voetbal aan de Herenstraat 90 te Wateringen
Shuttles Veren - René Kooke (0174 248505)
Rackets Voor rackets in alle prijsklasses: René Kooke (0174 248505)


