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Voor jullie zien jullie een speciale 
editie van de MatchPoint, de laatste 
in zijn huidige verschijning. Want 
onze held Jeroen, die hem altijd ont-
zettend mooi in elkaar zette, stopt 
ermee. We bedanken hem alvast via 
deze weg: Jay, bedankt!!, maar daar 
houden we het niet bij hoor…
En ook bijzonder; ook wij gaan met 
onze tijd mee en verassen jullie nu 
DIGITAAL met leuke interviews van 
leden en ontwikkelingen binnen de 
vereniging. 

De MatchPoint zoals ie nu is, zal niet 
meer terugkomen, maar houd de 

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

13 september  Slotermeer - Van Zundert - VELO
20 september  Van Zundert - VELO - Duijnwick
26 september  Van Zundert - VELO - Smashing
4 oktober  DKC - Van Zundert - VELO

AGENDA

website in de gaten, want dat is the 
place to be voor VELO gezelligheid! 

We bedanken iedereen die heeft 
bijgedragen aan de mooie gedrukte 
MP’s, en ook de lezers: dankjulliewel! 
En vanuit ons: HEEL graag gedaan. 

De redactie

ODE AAN ONZE GEBLESSEERDEN
Jullie spelen allemaal badminton. Met veel passie en sportiviteit. Op de 
maandag, de dinsdag, de woensdag, de donderdag, de vrijdag, in het week-
end. Met plastic of met veer. Met kattendarm of de nieuwste technieken. Het 
maakt niet uit, jullie staan er. Totdat het moment zich voordoet. Binnen een 
oogwenk of in wat langere tijd, een ongeluk zit in een klein hoekje. Een plot-
selinge scherpe pijn in het been, een al lang aanwezig zeurderig pijntje in de 
schouder. Iets te lang doorgespeeld en dan merk je dat het niet meer gaat. 
Geblesseerd. Iets wat je niet wil als je lekker fanatiek badmintont! Toch is het 
inherent aan de sport, en is het je lichaam dat je laat weten: “even pas op 
de plaats.” Dus dat doe je dan maar. Bezoekjes aan de fysio, rust nemen, ijs 
op de zere plek. En dan hopen dat het gauw weer over is. Na korte of lan-
gere tijd, soms een veel te lange tijd, of zelfs een gemist seizoen, kun je het 
weer voorzichtig gaan proberen. Als het goed is. En dan dat vertrouwen weer 
terugkrijgen. Zou het allemaal goed gaan met de knie? Heeft mijn schouder 
voldoende rust gehad? Kan ik daadwerkelijk weer zo spelen als voorheen? 
Het blijft aftasten. En zodra blijkt dat je rustig weer kunt opbouwen, dan 
ga je er weer voor. Met een brace of een speciale bril, het maakt niet uit. Je 
kunt weer spelen! Toch gaat het niet altijd de goede kant op. Dan blijkt dat 
het niet meer wil. Het voelt niet meer zoals eerst. Je bent je mojo kwijt. Het 
gevoel is weg. En dan zit er weinig anders op dan je daarbij neer te leggen. 
Je lichaam is de baas. En je gaat ermee leren leven. En wees je ervan bewust 
dat de bekende spreuk ook hier geldt. “Als je de deur op je neus gesmeten 
krijgt, weet dat snel en dichtbij een hele poort zich voor je opent.” Het is 
waar!

Uw tuin het hele jaar
in bloei, ook nu!

Tuinarchitectuur
Aanleg
Onderhoud

Voor advies & mooiste tuin-ideeën:
0174 - 298208

www.diemelgroenvoorzieningen.nl

WIST JE DAT...
Wij in Marianne een super nieuw redactielid hebben gevonden ... Zij een mooie toevoeging is aan ons team ... We ho-
pen dat ze nog lang blijft ... Tijdens het Victor Dutch International de wedstrijden live te volgen waren ... Dit via een 
Youtube kanaal ging ... Dit kanaal ook openstaat als er geen wedstrijden zijn ... Er daardoor gemakkelijk even de zaal 
in gespiekt kon worden ... Tim, Wouter en Steven zijn gespot toen zij een balletje sloegen op de livestream baan ... 
Big brother je dus in de gaten houdt ... VELO 1 dit jaar heeft afgesloten zonder prijs ... Deze finale helaas werd verlo-
ren van onze buurman DKC ... Wij wel weer iemand van DKC kunnen verwelkomen ... Ginny terug keert om trainster 
te worden van het eerste team ... En onze talentvolle jeugd ...

Team 5
Wist u dat dit team uit 2 meiden en 3 jongens bestaat, Xiu Bin, Eva, Paul, Maurice en Mick.
Wist u dat dit jaar voor het eerst in de U15 werd gespeeld en zij dat zeer verdienstelijk doen.
Wist u dat Mick nieuw is in dit team en enorm gegroeid is in zijn spel en een goede dubbel/mix speler is.
Wist u dat zij het erg gezellig hebben gehad dit seizoen.
Wist u dat ze 2x gelijk hebben gespeeld en 7x gewonnen.
Wist u dat zij zaterdag 30 mei kampioen kunnen worden.
Wist u dat het nog een spannende wedstrijd wordt tegen Onder Ons.
Wij als ouders erg trots zijn op deze toppers en ze veel succes wensen.

Team 7
Wist u dat dit team uit 7 spelers bestaat, 3 meiden en 4 jongens.
Wist u dat dat zijn: Leslie, Naomie, Stefanie, Alan, Bart, Daniël en Marijn.
Wist u dat dit een heel gezellig team is.
Wist u dat Leslie met een knie blessure en Daniël met een gebroken arm toch elke keer hun team aanmoedigden.
Wist u dat ze na een gelijk spel in de eerste wedstrijd daarna steeds meer gingen scoren en nu gedeeld 1e staan.
Wist u dat ze zaterdag 30 mei kampioen kunnen worden tegen concurrent Zigo.
Wist u dat zij daar hun uiterste best voor gaan doen en wij deze kanjers dus erg veel succes wensen.

NIEUWE WEBSITE
Ga snel naar onze site 
www.velo-badminton.nl
De site is volledig ver-
nieuwd en is zeer de 
moeite waard. Dat heb-
ben Steven van Zanten 
en Franklin Telwin mooi 
gedaan. 

VOORWOORD
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MARION’S STRIJD TEGEN EBOLA

Wie het de laatste tijd het 
nieuws een beetje heeft gevolgd 
kan niet zijn ontschoten dat er in 
Afrika sprake was van een ebola 
epidemie.  Steeds hopend dat het 
niet zou overslaan naar Europa, 
zeker toen er in Spanje iemand 
besmet raakte kwam het ineens 
toch wel dichtbij. Gelukkig is er 
niemand in ons land besmet ge-
raakt. Niemand die zo iets dicht 
bij zich wil hebben. Laat staan 
het op wil zoeken. Echter, deze 
mensen bestaan wel degelijk. Wij 
hadden het genoegen om zo ie-
mand te ontmoeten. Marion trok 
zich nergens van aan en toog 
Siërra Leone om daar patiënten 
te onderzoeken op besmetting. 

We kennen Marion van de vrijdag-
avond. Hier speelt zij al twee decen-
nia met veel plezier. Op dit moment 
even geen competitie, maar heeft 
dit lang gedaan, samen met onder 
andere Joyce Steentjes en Edwin van 
Mierlo. Haar grote hobby naast het 
badminton is fotografie. Maar dat 
is niet waar wij het met haar over 
hebben. We zitten op het puntje van 
onze stoel als zij vertelt over haar 
avonturen in de tijd van de ebola 
uitbraak.

In het dagelijkse leven is Marion 
werkzaam in het Reinier de Graaf, 
in het laboratorium op de afdeling 
medische microbiologie, en soms 
bij de afdeling moleculaire diagnos-
tiek. Ze onderzoekt lichaamsstoffen 
en bepaalde ziekten. Hierbij moet ze 
flink wat geduld hebben, omdat je 
soms lang moet wachten tot dat de 
bacteriën hun werk hebben gedaan. 

“Ik ga de uitdaging 

aan.”

Het is ook op deze afdeling waar 
het eigenlijk allemaal begon. Toen 
zij hier werkzaam was stuurde de 
teamleider een email door dat het 
Erasmus Medisch Centrum op zoek 
was analisten die naar Siërra Leone 
wilden. Dit zette Marion gelijk aan 
het denken, want het is niet zomaar 
iets, het kan gevaarlijk zijn. Maar na 
een tijdje wikken en wegen, van ‘kan 
ik dit wel aan?’, was tussen kerst 
en oud en nieuw de kogel dan door 
de kerk, ‘Ik ga de uitdaging aan’. 
Het was voor Marion een unieke en 
eenmalige kans die niet snel meer 
voorbij zou komen, daarnaast is het 
ook een uitdaging om eens een keer 

uit je comfort zone te stappen. Ma-
rion is al ruim 12 jaar werkzaam op 
dit gebied en zo kon ze eens kijken 
of  ze elders ook in haar vakgebied 
aan de slag kon. En zo geschiedde. 

Maar dat was nog maar het begin. 
Eerst waren er een aantal informa-
tiebijeenkomsten. Hierbij kon je je 
daadwerkelijk opgeven. Op basis 
van de door haar aangegeven spe-
cialiteiten is zij benaderd en heeft 
definitief ja gezegd. Hierop werden 
de teams samengesteld. Hoewel het 
verzoek om deelname kwam via het 
Erasmus, kwam dit oorspronkelijk 
van het ministerie van buitenlandse 
zaken.

In januari stond er een bijeenkomst 
in Londen op het programma, met 
als doel onder andere kennis maken 
met het team, maar het echte hoofd-
doel was het kennis maken met de 
NGO. Een NGO is een non govern-
ment orgnisation, een organisatie die 
zich onafhankelijk van de overheid 
richt op maatschappelijke belangen. 
Deze organisatie had ook de leiding 
van het gehele project. Londen was 
vooral informatief, veel informatie 
over de NGO, het werk dat er ver-
richt moest gaan worden. Het team 
waarmee ze aan de slag gingen be-

Tekst: Joyce Steentjes 

stond in totaal uit vier mensen. Twee 
die op dit vakgebied gepromoveerd 
waren, een microbioloog en een ana-
list. En die analist, dat was Marion.

Na terugkomst uit Londen was er 
even twijfel. ‘Help kan ik het wel?’. 
Maar uiteindelijk was de uitdaging en 
de ervaring die Marion zou gaan op 
doen sterker dan de onzekerheid. En 
ze wist dat ze het kon, omdat ze in 
haar huidige baan gewend is te wer-
ken onder druk. Zeker als er pieken 
zijn in het aantal griepgevallen of 
andere soorten ziekten.

“Zij hebben in totaal 

zo’n 500 testen gedaan 

waarvan er 27 positief 

waren.”

Zo, alles was rond. Toen begon het 
grote voorbereiden. Eerst stond er 
nog een driedaagse training in Rot-
terdam op het programma. Omdat 
je te maken hebt met een potentiële 
dodelijke ziekte moeten er ook tij-
dens het onderzoeken van de bloed-
samples beschermingsmaatregelen 
worden genomen. Zo werkte Marion 
in luchtdichte pakken en onderzocht 
ze de samples in het een zogenoem-
de glove-box. Na deze training ging 
de tijd snel. Op 27 januari vertrok ze 
en na een reis van bijna twee dagen 
was ze eindelijk op de plaats van 
bestemming.  

Ze logeerden daar in een lodge, met 
een hek erom en met bewaking er-
voor. Ze mochten dan ook niet zon-
der begeleiding het terrein af, zelfs 
niet voor een klein boodschapje. Dan 
gingen er vaak lokale mensen mee. 
Ondanks deze maatregelen heeft Ma-
rion zich nooit echt onveilig gevoeld, 
ze zaten dan ook niet in de grote 
stad maar in een klein dorpje. 

Het laboratorium was op 15 kilome-
ter rijden van de lodge, en de wegen 
zijn niet zoals hier, dus het was elke 
dag hobbelen geblazen. Afhankelijk 
van de chauffeur deden ze er kort of 
lang over. 

Het lab waar ze werkzaam in wa-
ren was al in Nederland gemaakt 
en voldeed aan laatste Westerse 
maatstaven. Het was opgebouwd uit 
containers en bestond uit een werk-
deel en een kantoortje. En goddank 
was hij uitgerust met een airco want 
het is en blijft Afrika. Het lab was 
gevestigd vlakbij een kliniek, welke 
geenszins te vergelijken is met de 
ziekenhuizen zoals wij ze kennen. 
De kliniek is opbouw, maar is klein-
schalig en armoetroef. Het is maar 
een klein gebouwtje met krakkemik-
kige bedden, de enige hulpmiddelen 
die er zijn, zijn wat spuiten en een 
stethoscoop.

De eerste dag werden ze ingewerkt 
door het eerste team dat alles had 
ingericht en het lab had opgestart. 
Ondanks de training en de voorberei-
dingen is het toch altijd anders als je 
daadwerkelijk in de praktijk aan de 
slag gaat. Na een aantal dagen sa-
mengewerkt te hebben zat voor het 
eerste team de taak erop en moes-
ten ze alleen aan de slag. Er moeten 
veel voorzorgsmaatregelen worden 
getroffen eer men kan beginnen aan 
het onderzoeken van een bloedsam-
ple. Zo moeten alle containers die 
binnen komen eerst grondig worden 
gereinigd met chloor, om nog even-
tueel aanwezige virussen te doden. 
Daarnaast moesten ze zelf ook in-
gepakt aan het werk. Het onderzoe-
ken van de samples nam veel tijd in 

beslag. Ook moet er soms gewacht 
worden op testen. Het team maakte 
lange dagen, van rond de tien uur en 
dat dag in dag uit, zeven dagen in de 
week.  En dat voor vijf weken lang.

“Help kan ik het wel?”

Het team waarin in Marion werkzaam 
was heeft van alle teams uiteinde-
lijk de meeste samples onderzocht.  
Uiteindelijk zijn er drie Nederlandse 
teams werkzaam geweest. Zij heb-
ben in totaal zo’n 500 testen gedaan 
waarvan er 27 positief waren. Er 
zijn niet alleen testen gedaan op 
levende mensen maar 
ook op mensen die al 
overleden waren. Het 
was hierbij niet belang-
rijk hoe deze persoon om 
het leven was gekomen, 
het belangrijkste was 
om te kijken of zij wel of 
niet besmet waren. Dit 
is en was belangrijk voor eventueel 
besmettingsgevaar van de overle-
venden maar ook even belangrijk 
voor de rituelen die de mensen daar 
hebben omtrent begrafenissen. Wat 
ook meespeelde is dat de nabestaan-
den anders door hun dorpsgenoten 
zouden worden buitengesloten om 
dat zij bang waren voor besmetting. 
Mensen die besmet geraakt zijn met 
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het virus hebben een kleine kans 
om de ziekte te overleven. Wanneer 
een patiënt de ziekte had overleefd 
was er een soort van feest waar-
bij gevierd werd dat de ziekte was 
overwonnen. Vanwege de besmette-
lijkheid kregen deze mensen nog een 
certificaat mee om dat daadwerkelijk 
te kunnen bewijzen.

Marion heeft zich in deze periode 
nooit echt angstig gevoeld. Zij heeft 
geen contact gehad met patiënten 
en heeft gelukkig ook niet iemand 
zien overlijden. Natuurlijk was de 
eerste keer het onderzoeken van 
een sample spannend. Daarnaast 
was er sprake van gezonde span-
ning, die houdt je op de been en 
zorgt er voor dat je scherp blijft. Wij 
vragen wat zij nu het meeste heeft 
geleerd in deze periode.  Zij is als 
mens gegroeid en heeft voor zich 
zelf laten zien dat ze het aan kan om 
uit haar comfort zone te stappen. 
De aanleiding voor dit alles was en 
is niet leuk maar is wel een mooie 

Meer info op www.debakkers.nl

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

www.3djay.nl

en rijke ervaring. Daarnaast word je 
weer even met je beide benen op de 
grond gezet en moet je blij zijn dat 
je in een ontwikkeld land woont waar 
goede medische zorg is. 

“Toch sluit ze niet uit 

dat zij zich in de toe-

komst zich nogmaals 

zal inzetten voor iets 

soortgelijks.”

Recentelijk heeft ze weer een ver-
zoek gekregen om terug te gaan 
om meer onderzoeken te doen, en 
als het aan haar had gelegen was 
ze terug gegaan, maar er moet ook 
nog gewerkt worden. Toch sluit ze 
niet uit dat zij zich in de toekomst 
zich nogmaals zal inzetten voor iets 
soortgelijks.

We praten nog wat verder door 
over Ebola en de snelle verspreiding 
ervan.  Als je achteraf terug kijkt op 
de gang van zaken kun je wel zeg-
gen dat WHO veel te laat was met 
ingrijpen, zij hadden veel en veel 
eerder in actie moeten komen. Dit 
had vele en vele duizenden levens 
kunnen besparen. Dit komt ook door 
de doofpotculturen die er bij veel 
lokale overheden heerst. Zij houden 
liever geheim dat er iemand aan 
Ebola is overleden. Hierdoor heeft de 
ziekte zich snel kunnen verspreiden. 
Het lijkt er op dit moment op dat 
de grootste pieken van de epide-
mie voorbij zijn, maar uit de wereld 
is het nog niet. En waarschijnlijk 
zal dat nooit helemaal 
gebeuren. Zeker omdat 
mensen angst hebben 
om naar een ziekenhuis 
te gaan of daar über-
haupt de mogelijkheden 
niet toe hebben.

Wij vinden het allemaal 
heel stoer en dapper wat Marion 
heeft gedaan en weten niet of wij 
zelf zoiets zouden kunnen en durven 
doen. Het is goed dat er mensen 
zoals Marion zijn, die in dit avontuur 
durven stappen om levens te redden 
en meer doden te voorkomen.
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GO WITH THE FLOW, MET AICO

Tijd voor een interview met een 
vrijwilliger die al heel lang voor 
VELO badminton actief is. Heel 
lang. Hij houdt er niet van om in 
de spotlights te staan en komt 
sporadisch, alleen als het echt 
nodig is, tevoorschijn. Aan die 
periode moest maar eens een 
einde komen vonden wij. Natuur-
lijk wilden we weten wat zo’n 
trouwe fanatieke VELO vrijwilli-
ger in het dagelijks leven uit-
voert. Dus we nodigden onszelf 
uit bij hem thuis in Delft. En we 
waren van harte welkom in zijn 
crib. De crib van Aico van Gent.

Dus op een woensdagavond, klok-
slag 20 uur, nee koekoeksslag 20 
uur - hij heeft namelijk een originele 
koekoeksklok in huis, in zijn slaap-
kamer nog wel - stonden we bij zijn 
voordeur.

Na een uitgebreide rondleiding in 
zijn huis te hebben gehad, waar we 
onderweg genoeg gespreksstof voor 
ons interview opdeden, door alle 
verschillende verzamelingen die we 
aantroffen, konden we onder het 
genot van heerlijke gebakjes gaan 
beginnen. Niet door Aico zelf gebak-
ken gebakjes. Daar heeft hij geen 
tijd voor, merken we al gauw.

Om maar meteen met de arbeid te 
beginnen, gaven wij Aico het woord. 
Vertel ons over je werk, wat doe je 
nou eigenlijk precies? Een uitgebrei-
de omschrijving volgt. Hij is aanko-
mende oktober 19 jaar in dienst bij 
het ROC Mondriaan, in verschillende 
functies, waarvan de huidige die van 
management assistent is. Hij staat 
de onderwijsmanager van de oplei-
ding ‘Helpende zorg & welzijn’ bij in 
al zijn taken, is aanspreekpunt van 
de administratie, houdt de agenda’s 
van drie teamleiders bij, beheert zes 
team-websites, is secretaris van de 
examencommissie, nodigt fraude 
plegende en ruziënde studenten uit 
voor een gesprek met de manager, 
en dit alles beslaat een draaiboek 
van zo’n 50 pagina’s. Lekker veelzij-
dig dus! Precies wat hij zo leuk vindt. 
Elke dag is anders. En vroeg. 5.30 
op, douchen, Ipad en Teletekst aan, 
lekker aan tafel. Om koekoeksslag 
6.15 zit Aico op zijn fiets langs de 
Vliet, om vervolgens van 7.00-16.00 
te genieten van zijn werk. Oja, zon-
der koekoek kan ie niet slapen trou-
wens. Dit vonden wij een interessant 
gegeven, aangezien het apparaat elk 
heel en half uur koekoekt. Maar dat 
ter zijde. Hij werkt 40 uur per week 
en kan tussendoor mooi de schoolva-
kanties meepakken. En daar maakt 

hij goed gebruik van. Hij houdt 
namelijk ook erg van reizen; één van 
de dingen die we wel al wisten, maar 
die nog duidelijker werd tijdens de 
rondleiding door zijn appartement.

Hij houdt namelijk 

ook erg van reizen.

In de woonkamer heeft hij een grote 
fotowand, met allerlei foto’s van zijn 
reizen door India. Hij heeft daar een 
familie leren kennen, die midden in 
de Himalaya een hotel en yogaschool 
zijn gestart. Aico heeft dit helpen 
opbouwen, mede door middel van 
het inzamelen van geld. Toen het 
stond, heeft hij zelfs eens meege-
maakt dat het bijna weer werd weg-
gevaagd, toen hij ’s nachts wakker 
werd van allerlei consternatie buiten. 
Er bleek een grote overstroming 
gaande te zijn, die aan het complex 
maar ternauwernood voorbijging. Na 
het opmaken van de schade, bleek 
de route terug naar de bewoonde 
wereld niet meer begaanbaar en 
een lange voettocht volgde, waar-
bij plaatselijke bewoners voor een 

Tekst: Joyce & Daniëlle
Foto’s: Daniëlle

Een goed gesprek met onze compet i t ie-a l lesweter

beetje geld wat bagage meenamen. 
Heftige tijd was dat, waardoor hij nu 
liever het regenseizoen mijdt. Maar 
begin volgend jaar is hij er weer te 
vinden, bij zijn vrienden in dat mooie 
land. Er heerst daar een soort rust, 
die hij hier in dit altijd gehaaste 
landje vaak ver te zoeken is.

Ook Canada is een plek die hem in-
trigeert. Hij heeft er een lange rond-
reis gemaakt, tot aan de grens met 
Alaska. En oog in oog gestaan met 
een grizzlybeer. Vanaf een boot, dat 
dan wel gelukkig. Even een anek-
dote uit Vancouver. Er is daar een 
enorme hangbrug, die Aico eindelijk 
overgestoken was. Plots dacht hij “ik 
mis iets”… Bleek zijn tas met al zijn 
reisbescheiden nog aan de andere 
kant van de brug te staan! Hoopte 
hij. Door totale paniek bevangen en 
daardoor rennend over de brug, wat 
niet werd gewaardeerd door de ang-
stige overstekende toeristen, kwam 
hij terug op de plek waar ie moest 
staan. En dit was zo! Eind goed al 
goed.

Dat paranormale 

zit in Aico.

We kijken nog eens even door Aico’s 
huis. Heel bijzonder vinden wij het 
met veel gevoel geschilderde portret 
van zijn overleden opa, dat middenin 
de woonkamer hangt. Aico had en 
heeft een speciale band met hem, 
nog steeds. Als hij soms even niet 
meer weet wat te doen, merkt hij 
dat opa hem een duwtje in de juiste 
richting geeft. Dat paranormale zit 
in Aico, hij merkt het al gauw als 
iemand niet lekker in zijn vel zit of 
ziek is. En door middel van reiki kan 
hij mensen helpen. 

Familie is voor hem heel belangrijk. 
Zijn ouders wonen niet ver bij hem 
vandaan, en hij staat ze heel veel 
bij, zeker gezien de toestand van 
zijn vader, die al een tijd ziek is. Heel 
bijzonder om te zien hoe Aico er voor 
ze is.

Het spirituele komt terug in Aico’s 
kristalstenen verzameling. Op ver-

schillende plekken zijn stenen te 
vinden, de één nog mooier dan de 
ander. Amethist is zijn favoriet, mede 
door zijn geneeskrachtige werking. 
En tussen de stenen vinden we twee 
boeddhistische klankschalen. Gekre-
gen. Maar niet zonder reden, want 
Aico mediteert graag. Hij gaat dan 
op de bank liggen, met meditatiemu-
ziek aan, en komt tot rust en maakt 
zijn hoofd leeg.

Het spirituele komt 

terug in Aico’s kristal-

stenen verzameling.

Over meditatie gesproken, Aico is dol 
op sushi. Is ook Oosters. Vaak gaat 
hij met vrienden naar de Sumo in 
Scheveningen, of laat hij een doosje 
bezorgen. Met daarbij de maki’s als 
favoriet. En met diezelfde vrienden 
gaat hij graag weekendjes weg. 
Stedentrips vindt hij heerlijk. En in 
de zomer bezoekt hij altijd een hele 
avond de Zomerefteling.

Maar even terug naar de basis. Hoe 
komt deze Delftse duizendpoot nou 
eigenlijk bij onze Wateringse club 
terecht? BC Delft is zijn eerste club, 
waar hij in een ver verleden begon-

nen is, maar de speeltijden bleken 
niet zo te matchen met werk. Via 
een vriend, waarmee hij ooit bij 
de Konmar werkte, hoorde hij over 
VELO. Samen met deze vriend is hij 
bij VELO gaan badmintonnen. Na 
twee jaar begon hij ook competitie te 
spelen. Én hij nam de rol van coör-
dinator van de competitie op zich. 
Misschien weten de oudere jongeren 
onder ons nog wel wat je daar al-
lemaal voor moest doen. Tuurlijk, het 
badminton, op de puntentelling na, 
was niet veel anders dan nu. Nee, de 
administratie, daar ging je pas van 
zweten.

Voor de jeugdige lezers hier even 
een uitleg:
Allereerst had elke 
competitiespeler een 
persoonlijke, liefst met 
recente pasfoto, spe-
lerspas nodig. Voor de 
competitieleider was het 
al een sport op zich om 
deze op tijd te bemach-
tigen. Vervolgens moest hij dan ook 
deze pasjes maken en in de juiste 
teammap stoppen. Aangezien VELO 
in hoogtijdagen over ongeveer 20 
recreantenteams beschikte, was dit 
geen geringe opgave.

Niet alleen deze spelerspassen zaten 
in die map, nee, daar moesten ook 
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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/

nog met de hand geschreven uitno-
digingen bij. En jawel, het blocnote 
met, let op, de carbonnetjes, met 
het door een aantal oud spelers zeer 
gevreesde wedstrijdformulier. De 
competitieleider moest deze formu-
lieren allemaal verzamelen en zon-
dags voor 8 uur ’s avonds doorgeven 
aan de bond. En als dit te laat ge-
beurde, volgde er geheid een boete. 
Reken maar dat het een hoop ‘achter 
de konten aan zitten’ geweest is om 
alles op tijd te kunnen doorgeven. 
Nu is het allemaal een stuk gemak-
kelijker, als je nagaat dat komend 
jaar de uitnodigingen niet eens meer 
in een map hoeven omdat alles via 
mail/website/internet gaat.

Komend jaar is hij voor het 17e jaar 
competitieleider bij VELO. In al die 
jaren heeft hij een aardig archief 
aangelegd, waar wij ook even in 
mochten snuffelen. Altijd leuk om die 
oude namen terug te zien. Hoe houdt 
hij het vol. Nuchter als Aico is, geeft 
hij aan dat hij gewoon de 20 wil 
volmaken (opvolger gezocht!!). En 
door zijn vele verrichte werk, is hij 
door VELO onderscheiden met een 
speldje. Welverdiend!

Koekoek! Koekoek! Koekoek! Koe-
koek! Koekoek! Koekoek! Koekoek! 
Koekoek! Koekoek! Koekoek! De to-
nic is op, de cakejes zijn verorberd. 
We hebben een berg aan informatie. 
En het was gezellig. Nog wat foto’s 
en we gaan. 

Dank je Aico, voor je gastvrijheid!



Hoe heet je? 
Emma Lörtzer
Wat is je geboortedatum?
20 augustus 1997
Waar ben je geboren?
Rijswijk
Hoe oud ben je? 
17 jaar 
Wie zijn je ouders? 
Maarten en Tine 
Heb je broers/zussen? 
1 broertje, Anders
Heb je huisdieren? 
2 konijntjes, Kex en Godis. 
Op welke school en in welke klas 
zit je? 
De Haagse Hogeschool (opleiding 
verpleegkunde) klas HBO-V-1D
Wat zijn je hobby’s?
Badminton natuurlijk, surfen en lek-
ker gek doen met vriendinnen   
Hoe lang badminton je al? 
10 jaar 
Waarom badminton? 
Ik had mijn zwemdiploma’s gehaald 
dus ik mocht op een sport. En aan-
gezien ik badmintonnen op de cam-
ping altijd erg leuk vond om te doen. 
Was de keuze snel gemaakt. 
Wat vind je het vervelendste van 
een training? En waarom?
Schaduwlopen, het is gewoon het 
minst leuke. 
En wat het leukste?
Partijtjes spelen, dan ben je echt 
bezig met het spel. En kan je de din-
gen die je geoefend hebt tijdens de 

training uitproberen.
Welke slag vind je moeilijk?
Kapslag 
Wie is je lievelingstrainer? 
Dennis
Speel je ook competitie? In welk 
team en met wie?
Ja, jeugdcompetitie in team 1 met 
Jentel, Danièle, Frank en Corné.  
Wat vind je van VELO?
VELO is een super leuke en gezellige 
club!
Denk je dat team 1 weer land-
skampioen gaat worden dit jaar?
Tuurlijk!
Doe je naast badminton ook nog 
aan andere sporten?
Nee
Waar kan je ’s nachts voor wak-
ker gemaakt worden?
Laat mij maar lekker slapen. 
Wat ligt er onder je bed?
2 lades waar kleren inzitten en 1 met 
rommel 
Welke kleur heeft je slaapkamer?
Wit en groen
Wat is je lievelingseten?
Nasi 
En wat vind je echt niet lekker?
Boerenkool 
Wat is je lievelingskleur?
Groen/blauw 
Wat wil je later worden?
Verpleegkundige (op de spoedeisen-
de hulp of op de kinderafdeling) 
Wat is je favoriete tvprogramma?
Wie is de mol, expeditie robinson en 
voetbalwedstrijden 
Wat is je lievelingsfilm?
Walking on sunshine en the fault in 
our stars. 
Ben je geïnteresseerd in politiek?
Niet echt 
Ben je bijgelovig, zo ja wat doe 
je bijvoorbeeld?
Alleen het afkloppen van bepaalde 
dingen. 
Wat is je grootste blunder?
Toen ik aan het interrailen was 
samen met een vriendin waren we 
in een Tsjechische supermarkt. We 
wilde graag weten of er in het vries-
vak kipnuggets lagen aangezien we 
de bordjes niet konden lezen in die 
onbegrijpelijke taal. Dus ik ga naar 

een werknemer en vraag ‘Is this 
chicken?’ Hij kijkt me glazig aan, en 
praat in het Tsjechisch terug. Ik be-
greep er niets van dus ik dacht dan 
doe ik maar een kip na midden in de 
supermarkt. Terwijl ik tokkend door 
de supermarkt liep en m’n vriendin 
helemaal dubbel lag. Begreep de 
medewerker nog steeds niet wat ik 
bedoelde. Uiteindelijk hebben we 
voor de zekerheid maar vissticks 
genomen. Toen we deze ’s avonds 
wilde klaar maken bleek ons gas-
tankje op te zijn en werd 
het avondeten koude cup 
a soup met komkommer 
en tomaat. 
Wat doe jij over 10 
jaar?
Hopelijk woon ik dan 
samen met een leuke 
vriend en werk ik als 
verpleegkundige op de kinderafdeling 
of op de spoedeisende hulp 
Waar kan je slecht tegen? 
Chagrijnige mensen
Heb je een stopwoordje?
Volgens mij niet echt, behalve dat ik 
altijd zing.. 
Wat is je beste en slechtste ei-
genschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik 
meestal gek en vrolijk ben en mijn 
slechtste eigenschap is dat ik bang 
ben voor veel dingen. 
Wat is je favoriete vakantieland?
Indonesië 
Wie zou jij willen ontmoeten?
Zoveel mensen, koningin Maxima, 
Joël Veltman, het Nederlands elftal 
en Pentatonix. 
Wat is je favoriete muziek?
Alle liedjes van Pentatonix
Wat is je lievelingsnummer van 
dit moment?
Evolution of Beyoncé van Pentatonix
Heb je een idool en zo ja wie en 
waarom?
Pentatonix, omdat ze met super 
goede covers maken en dat alleen 
met hun stemmen. 

Wie mag er in de volgende 
MatchPoint verdedigen?
Dennis Eversdijk 

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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Hoe heet je? 
Eline Eversdijk
Wat is je geboortedatum?
27-1-2004.
Waar ben je geboren?
Den Haag
Hoe oud ben je?
11 jaar
Wie zijn je ouders?
Hans en Vivian
Heb je broers/zussen?
Ja 2 broers, Remco is 17 en Dennis 
15.
Heb je huisdieren?
Ja een vogel Pipo.
Zit je op Facebook?
Nee.
Op welke school en in welke klas 
zit je?
OBS Waterland groep 8.
Wat zijn je hobby’s?
Dansen, badminton.
Hoe lang badminton je al?
5 jaar.
Waarom ben je op badminton 
gegaan?
Omdat mijn vader en mijn broers 
het deden en het leek mij een leuke 
sport.
Wat vind je het vervelendste van 
een training? En waarom?
Hoeken lopen. Je word er zo moe 
van.
Wat vind je het leukste van een 
training? En waarom?
Partijtjes, want je kunt laten zien wat 
je kan.

Welke badmintonslag is moeilijk?
Backhand clear/smash.
Wie is je lievelingstrainer?
Dat was Dennis Tjin Asjoe, maar die 
is nu helaas weg.
Speel je ook competitie?
Ik ga komend seizoen senioren com-
petitie spelen in de 4e klasse en ik 
heb Jeugdcompetitie U17-I gespeeld.
Wat vind je van VELO?
Een hele leuke en gezellige club.
Denk je dat team 1 weer land-
skampioen gaat worden dit jaar?
Ik hoop het.
Doe je naast badminton ook nog 
aan andere sporten?
Ik deed aan dansen, maar ben er 
pas mee gestopt. 
Waar kan je ’s nachts voor wak-
ker gemaakt worden?
Baby’s, want ik hou heel erg van 
kleine kinderen.
Ben je verliefd? Zo ja, op wie?
Nee.
Heb je een vriendje/vriendin-
netje?
Nee.
Wat ligt er onder je bed?
Bakken met daarin spullen en veel 
stof.
Welke kleur hebben de muren in 
je slaapkamer?
Turquoise. 
Wat is je lievelingseten?
Patat.
En wat vind je echt niet lekker?
Lasagne.
Wat is je lievelingskleur?
Blauw.
Wat wil je later worden?
Kraamverzorgster.
Wat is je favoriete televisiepro-
gramma?
Voice of Holland/Voice Kids.
Wat is je lievelingsfilm?
Jurassic World.
Ben je geïnteresseerd in de poli-
tiek?
Nee, ik weet er niet veel van.
Ben je bijgelovig, zo ja wat doe 
je bijvoorbeeld?
Nee, ik ben niet bijgelovig.
Wat is je grootste blunder?
Keihard tegen een glazen deur aan 
gelopen.

Wat doe jij over 10 jaar?
Ik hoop in het eerste team van Velo 
te spelen.
Waar kan je slecht tegen?
kritiek.
Heb je een stopwoordje?
Geen.
Wat is je beste en slechtste ei-
genschap?
Beste is zorgzaam en slechtste is dat 
ik alles in 1 keer goed wil doen.
Doe je altijd je huiswerk?
Ik heb nog niet veel huiswerk.
Naar welk land ga je 
het liefst toe op va-
kantie?
Australië / Nieuw- Zee-
land.
Wie zou jij nog eens 
willen ontmoeten?
Weet ik niet.
Wat is je favoriete 
muziek?
Meest Pop muziek.
Wat is je lievelingsnummer van 
dit moment?
Cheerleader van Omi.
Heb je een idool en zo ja wie en 
waarom?
Ik vind Marleen Kuipers een hele 
goede trainster/coach en speelster.
Wat is jouw droom voor later?
Eredivisie spelen.
Wie is de leukste persoon die je 
dit jaar hebt leren kennen?
De hele Jeugdselectie
Heb je een bijbaantje? Zo ja, wat 
doe je dan?
Nee, mag ik nog niet.

DE JEUGD VERDEDIGT!
Hoe heet je?  
Dennis Eversdijk
Wat is je geboortedatum?
9 augustus 2000
Waar ben je geboren?
In Capelle aan de IJssel
Hoe oud ben je? 
(Nu nog) 14.
Wie zijn je ouders? 
Hans en Vivian
Heb je broers/zussen? 
Ja, ik heb een broer Remco van 16 
en een zusje Eline van 11.
Heb je huisdieren? 
Ja, ik heb een hele leuke valkparkiet 
genaamd Pipo.
Op welke school en in welke klas 
zit je? 
Ik zit op het Lyceum Ypenburg en ik 
ga nu naar de 4e van het atheneum.
Wat zijn je hobby’s?
Natuurlijk badmintonnen, en daar-
naast voetballen en gamen.
Hoe lang badminton je al? 
7 jaar geloof ik.
Waarom ben je op badminton 
gegaan? 
Omdat mijn ouders elkaar door 
badminton hebben ontmoet en mijn 
broer er al opzat, en ik vond voetbal 
niet meer leuk dus ging ik badminton 
maar proberen.
Wat vind je het vervelendste van 
een training? En waarom?
De shuttles oprapen omdat het veel 
tijd kost en je er niets van leert.
Wat vind je het leukste van een 

training? En waarom?
De partijtjes omdat je dan de dingen 
die je hebt geleerd kan toepassen.
Welke badmintonslag vind je 
moeilijk?
De backhand clear.
Wie is je lievelingstrainer? 
Dennis
Speel je ook competitie? In welk 
team en met wie?
Ik ga wel senioren competitie spelen, 
hopelijk in de 2e klassen met jeugd 
spelers in één team.
Wat vind je van VELO?
Ik vind het een top club, VELO biedt 
veel mogelijkheden om door te 
groeien naar een hoger niveau maar 
plezier is ook belangrijk en dat zit 
wel goed bij VELO.
Denk je dat team 1 weer land-
skampioen gaat worden dit jaar?
Ik hoop dit natuurlijk wel maar om 
eerlijk te zijn denk ik niet dat 2015-
2016 de 11e keer gaat worden.
Doe je naast badminton ook nog 
aan andere sporten?
Nee, ik heb het al druk genoeg met 
badminton en school.
Waar kan je ’s nachts voor wak-
ker gemaakt worden?
Laat mij maar lekker slapen joh.
Wat ligt er onder je bed?
Zoals bij iedereen volgens mij een 
hoop stof, maar in de lades liggen 
ook bordspellen en mijn oude Nin-
tendo DS.
Welke kleur hebben de muren in 
je slaapkamer?
Grijs en wit.
Wat is je lievelingseten?
Turkse Pizza.
En wat vind je echt niet lekker?
Zuurkool.
Wat is je lievelingskleur?
Blauw.
Wat wil je later worden?
Natuurlijk professioneel badminton-
ner, daarnaast heb ik nog geen idee 
wat ik wil gaan doen later.
Wat is je favoriete televisiepro-
gramma?
‘Wie is de Mol’ of  ‘Expeditie Robin-
son’.
Wat is je lievelingsfilm?
The Hungergames.

Ben je geïnteresseerd in de poli-
tiek?
Nee eigenlijk totaal niet.
Ben je bijgelovig?
Nee ik ben niet bijgelovig.
Wat is je grootste blunder?
Ik maak natuurlijk zelden blunders, 
maar ooit ben ik in Spanje met mijn 
net 2 weken oude mobiel in mijn zak 
de zee in gelopen, tja dat vond mijn 
mobiel niet zo fijn geloof ik.
Wat doe jij over 10 jaar?
Eredivisie spelen bij VELO.
Waar kan je slecht tegen? 
Als mensen vals spelen.
Wat is je beste en slechtste ei-
genschap?
Mijn beste eigenschap is denk ik dat 
als ik iets echt wil dat ik er ook voor 
ga, en mijn slechtste eigenschap is 
dat ik heel slordig ben.
Doe je altijd je huiswerk?
Wie wel?
Wat is je favoriete vakantieland?
Spanje.
Wie zou jij willen ontmoeten?
Klaas-Jan Huntelaar.
Wat is je favoriete muziek?
Pop muziek.
Heb je een idool en zo ja wie en 
waarom?
Max Verstappen, omdat hij op jonge 
leeftijd al iets heel goed kan en hij 
is daardoor toch niet arrogant of 
verwend.
Wat is jouw droom voor later?
Van badminton mijn baan maken.
Wie is de leukste persoon die je 
dit jaar hebt leren kennen?
Dit is mijn eerste jaar op VELO dus ik 
heb een hoop leuke nieuwe mensen 
leren kennen, één daarvan is Ray-
mond Kepel, hij heeft mij dit jaar 
voor het eerst gecoacht en ik vond 
dat heel leuk en goed gaan.
Heb je een bijbaantje? Zo ja, wat 
doe je dan?
Nee zoals ik al eerder zei heb ik het 
wel druk genoeg zo.
Wie mag er in de volgende 
MatchPoint verdedigen?
Dan geef ik die eer aan mijn lieftal-
lige zusje Eline Eversdijk.
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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.
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Wat is je grote droom?
Is Olympische Spelen meemaken, ik 
heb al een voorproefje gehad maar 
voor senioren doe je het toch echt 
voor.

Heb je een vriendinnetje?
Jazeker, mijn lieftallige vriendin 
speelt ook badminton bij TFS Ba-
rendrecht.

Wat is je lievelingskleur?
Blauw

Wat is je lievelingsliedje?
Ik heb niet een lievelingsliedje, ik 
vind dance nummers wel het beste 
als er maar een goede beat bij zit.

Ga je vaak stappen? Waar?
Ik stap bijna nooit, misschien 1 of 2 
keer per jaar, heb er ook niet echt 
behoefte aan.

Wat is je favoriete drankje?
Bacardi cola

Wat is je lievelingseten?
Lasagne

Op wie stem je?
Ik stem niet.

Heb je een auto? Wat voor een?
Ik heb nog geen auto, ik profiteer 
nog van de auto’s van me ouders.

Kijk je weleens tv? Waar kijk je 
dan naar? 
Tuurlijk kijk ik tv. vaak series als Big 
Bang Theorie en Two and Half Men.

Okee, we leggen jullie nog een 
paar dilemma’s voor. Zo leren we 
je nog beter kennen en zijn er 
geen geheimen meer. Je mag er 
maar eentje kiezen!! Succes.
Ieder weekend met een plakje 
brie onder je tong slapen OF 
je bent ziek op alle nationale 
feestdagen?
Ieder weekend met een plakje brie 
onder me tong.

Voor altijd met ski’s aan je 
voeten lopen OF altijd bokshand-
schoenen aan?
Altijd bokshandschoenen aan.

Alles wat je zegt wordt in het 

Duits nagesynchroniseerd OF je 
hebt altijd een draaiorgel achter 
je aan rijden?
Altijd een draaiorgel achter me aan.

Je hebt een robot butler OF je 
onthoudt alles wat je leest?
Alles onthouden wat ik lees.

Je kunt door muren heen kijken 
OF je kunt gedachten lezen?
Gedachten lezen.

Nooit meer werken OF nooit 
meer blessures?
Nooit meer blessures.

Je hele leven gratis lollies OF je 
hele leven gratis trek-
drop?
Lollies voor mij.

Je moet de basisschool 
over doen OF je praat 
tegen iedereen zoals 
je tegen baby’s praat? 
Tegen iedereen praten 
zoals ik tegen baby’s praat.

Elke partner die je in de toe-
komst hebt speelt fanatiek 
doedelzak OF je moet in het ov 
altijd bij een vreemde op schoot 
zitten?
Altijd bij een vreemde op schoot zit-
ten.

Er hangt een levende regenworm 
uit je neus OF je moet altijd het 
speelgoed van kinderen kapot 
maken?
Het speelgoed van kinderen kapot 
maken.

En last but not least:
De elfde van elke maand gaat er 
een enorm confettikanon af in je 
kamer OF je moet altijd in de rij 
bij de kassa de polonaise begin-
nen?
Doe mij maar het confettikanon.

Heb je zin in komend seizoen?
Ik kan niet wachten.

En oja, wat ligt er onder je bed?
Een laag stof omdat daar nooit wordt 
schoongemaakt

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

Noordweg 46
2291 EG Wateringen

Tel 0174 - 293834
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Als je schoenen er niet uitzien...
... zie je er zelf ook niet uit!

Schoenmakerij en SleutelserviceSchoenmakerij en Sleutelservice

Herenstraat 72 - 2291 BJ Wateringen
Telefoon 0174 - 29 63 16

Herenstraat 72 - 2291 BJ Wateringen
Telefoon 0174 - 29 63 16

Alles op het gebied
van schoenenonderhoud!

Alles op het gebied
van schoenenonderhoud!

NederpelNederpel

WIE IS ALEX VLAAR?

Wie ben jij? 
Ik ben Alex Vlaar en ik kom uit Al-
mere.

Heb je een paar goeie foto’s van 
jezelf? Waarom deze? 
Die heb ik zeker, als het maar een 
goede actie foto is ben ik tevreden.

Heb je een nickname?
Ik wordt soms de pinguïn genoemd. 
Dit omdat ik voorheen veel dook om 
de shuttles te halen en dan gleed ik 
vaak door, daarom de naam pinguïn.

Hoe oud ben je? 
Ik ben 18 jaar, in juli wordt ik 19.

Gezinssituatie? Broers of zussen?
Ik ben enigskind, iets wat ik wel fijn 
vind want dan is alle aandacht aan 
mij geschikt, wat ook wel nodig is 
met de hoeveelheid sporten wat ik 
doe.

Waar woon je?
Ik woon al 7 jaar in Almere, daarvoor 
vanaf me geboorte heb ik in Lelystad 
gewoond.

Wanneer startte je badminton-
avontuur?/ badmintoncarrière? 
Ongeveer 7,5 a 8 jaar geleden bij BV 
Almere.

Tekst: Danielle Reith en Marianne Diemel 

Wat voor opleiding doe je?
Marketing, Communicatie en Evene-
mentenorganisaties aan het Johan 
Cruyff College.

Hoe kom je bij VELO?
Ik was opzoek naar een nieuwe club 
omdat ik bij mijn oude club niet 
helemaal tevreden was (geen ruzie 
ofzo). Ik was dus opzoek naar een 
gezellige club, wel met ambitie op 
landskampioen te worden. VELO 
kwam daarin als beste uit. Als ik eer-
lijk ben zag ik mezelf ook niet voor 
een andere club spelen omdat ik bij 
de anderen het gevoel niet had.

Wat is je beste moment v/d dag? 
Na een zware training of lange dag 
school even op de bank ploffen. 

Je speelt al een aantal jaren op 
topsportniveau, wat is je meest 
indrukwekkende moment tot nu 
toe? 
Na de aantal internationale junioren 
U19 toernooien gewonnen te hebben 
in de single is het mooiste moment 
wel de Youth Olympic Games ge-
weest, een toernooi om nooit te 
vergeten.

En wat zou je het liefste willen 

vergeten?
De vele rackets die ik in mijn jeugd-
tijd kapot heb geslagen, iets waar ik 
veel spijt van heb.

Kun je een beetje tegen je ver-
lies?
Ik kan wel tegen mijn verlies, tenzij 
alles in mijn nadeel wordt gegeven 
door scheidsrechters en lijnrechters, 
dan kan ik wel uit mijn vel springen, 
maar je doet er nog steeds niks aan.

Wie zou je willen ontmoeten? 
Novak Djokovic

Wie bewonder je enorm? 
Lin Dan

Als je de loterij zou winnen, wat 
zou je dan als eerste doen?
Ik weet het niet zo goed, ik zou zeg-
gen een mooi huis voor mij maa rja, 
je weet het pas als je het wint 

Hou je van reizen? Waarheen?
Ik hou niet zo heel veel van reizen, 
vaak is het de hele reis slapend door 
brengen.

Werk je?
Ik werk niet, heb er ook geen tijd 
voor met sporten en school erbij.



Voor aan- en verkoop van 
    uw woning, taxaties of hypotheken

   kom naar uw makelaar van zeer goede huize(n)!
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vastgoed@van-zundert.nl 
http://www.van-zundert.nl

Tel. 06 - 55153568Ambachtshof 19
2291 DX Wateringen

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)


