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den haag - Een nieuw en jong bad-
mintonteam is geboren! 'MR Team v 
Velzen', is klaar voor de uitdaging. 
Het team bestaande uit coach Leo-
nard van Velzen en speelsters Tatum 
Kouwenhoven en Kyra van der Heij 
probeert via deze onconventionele 
weg over een aantal jaar bij de beste 
van Nederlandse te horen. 'Op naar de 
Badmintontop' is dan ook het motto. 

Rond de zomervakantie is het alle-
maal spontaan begonnen na een 
gezamenlijke training van Leonard 
van Velzen en pupil Tatum Kouwen-
hoven. Die training beviel zo goed 
dat er plannen gemaakt werden om 
individueel aan de slag te gaan om 
zo snel mogelijk aansluiting bij de 
badmintontop van Nederland te 
zoeken. Wel was er nog een trai-
ningsmaatje nodig, maar toen aan 
het eind van de zomervakantie Kyra 

van der Heij in de picture kwam 
viel alles snel op zijn plaats. De 
trainingen gingen dan ook direct 
van start.
Een Facebook oproep na deelname 
aan het Junior Masters toernooi 
van Amersfoort bracht alles in een 
stroomversnelling waardoor spon-
soring en hulp bij de trainingen 
ook van de grond kwamen. MR Bad-
minton, Mooi Reclame Werk en van 
Beek Slapen zijn de sponsors van 
het team dat daardoor de financi-
ele ruimte heeft om de sportieve te 
doelen te bereiken. 'Team Spontaan 
Ontstaan' kon zijn opstartnaam al 
achter zich laten en gaat sindsdien 
verder als 'MR Team v Velzen'. De 
naam verwijst naar de hoofdspon-
sor en trainer Leonard van Velzen. 

In de kerstperiode was de eerste 
teamkleding reeds beschikbaar. 
Een mooi moment om samen met 
de sponsoren een foto-shoot door 
René Lagerwaard te laten maken 
tijdens de laatste training dag van 
het jaar.
Leonard is hoofdtrainer van de 
Haagse eredivisie club DKC en 
eindigde dit weekend op de eerste 
plaats van de reguliere competitie. 
Met zijn eredivisieteam zijn ze klaar 
voor de play-off wedstrijden in het 
voorjaar. Om persoonlijk in vorm te 
blijven speelt Leonard zelf bij zijn 
oude club BC Delft. Voor Leonard is 
dit een hele nieuwe uitdaging om 
ook individueel met deze 15-jarige 
pupillen de badmintontop van 
Nederland te bereiken. x

Nieuw jong badmintonteam
mikt op de Nederlandse top

'MR Team v Velzen' is klaar voor de uitdaging: het bereiken van de Nederlandse 
badmintontop (Foto: pr/René Lagerwaard).

De vader van Tim, de zus van 
Naomi, de manager van Made-
lein en Marleen. Het waren de 
vervangers van Krul, Van As en 
Meppelink/ Van Iersel om de prij-
zen in ontvangst te nemen van 
respectievelijk de beste sportman, 
sportvrouw en sportploeg van het 
jaar. Het had iets triest. Via een 
skypeverbinding of een vooraf 
opgenomen filmpje excuseerden de 
Haagse sporttoppers zich voor hun 
afwezigheid. Tim kon het enthousi-
asme wel onder stoelen en banken 
verbergen en kijk wat zuur de came-
ra in. Naomi, Madelein en Marleen 
waren wel enthousiast, maar het 
blijft natuurlijk surrogaat. De 'parel-
tjes' van de uitreiking lagen verbor-
gen in het onverwachte.
Triest was het flauwvallen van de 
genomineerde Quick-cricketer 
Edgar Schifferli tijdens een VIP 
diner toen hem tijdens een uit-
zending van het sportnetwerkcafé 
enkele vragen werden gesteld. 
Verder was daar de Haagse tongval 
die welig tierde. Presentator Den-
nis Weening kreeg wel degelijk de 
lachers op zijn hand, alhoewel zijn 
sportkennis niet verder ging dan 
voetballers als Tim Krul en Michiel 
Kramer. Op zijn eigen wijze was hij 
lekker onhandig en de wisselwer-
king met sportwethouder Rabin 
Baldewsingh was soms vermake-
lijk. De sporters die wel aanwezig 
waren om hun prijzen op te halen 
waren ook bijzonder. Zelden een zo 
bescheiden man meegemaakt als 
taekwon-do grootmeester Zaarei. 
('Kicken')bokser Tony Jas viel in de 
smaak van presentator Weening, 
want er stond nu naast hem iemand 
die Haagser kon praten dan hijzelf. 
Wat viel er nog meer op?  De mooie 
filmpjes van de genomineerden, 
het enthousiasme van het publiek 
en de overweldigende drukte tij-
dens de afterparty.
Bij de genomineerden die geen 
prijs kregen uitgereikt, was slechts 
even teleurstelling te bemerken, 
maar een Haags sportfeestjes is 
een Haagse sportfeestje, dus de 
benen gingen snel van de vloer bij 
de klanken van de huisband. Geen 
tijd voor kritische noten te kraken. 
Of misschien toch wel. Het kwam 
ondergetekende ter ore wat een 
jeugdlid van een gerenommeerde 
zwemclub aan contributie moet 
betalen. Schrik niet: 1200 euro 
voor een jaar. En wij maar denken 
dat hockey een elitaire sport is. 
Zelfs de aanwezige hockeybestuur-
ders vielen bijna van hun stoel af. 
Waarom zo duur vroegen we ons af? 
Badwater is duur in heel Nederland 
en zwembaden zijn gemeenten 
liever kwijt dan rijk. Het kost veel 
geld en het is allemaal moeilijk te 
exploiteren. Het is dat er zwemdi-
ploma's gehaald moeten worden 
vanuit de overheid, anders waren er 
geen zwembaden en topzwemmers 
geweest in dit kikkerlandje. Diezelf-
de club organiseert in februari een 
mooi zwemtoernooi in het Hofbad 
met toppers als Femke Heemskerk. 
Ze zoeken nog sponsors. Waarvan 
akte. 
Tot zover de berichtgeving over het 
Haags Sportgala 2014 met 'onzicht-
bare' winnaars, Haags gebekte prij-
zenontvangers en een soms leuk 
een-tweetje tussen de presentator 
en de wethouder. Een cijfer? Een 
zeven min, met de hoop op beter in 
het nieuwe jaar. Nieuw jaar, nieuwe 
kansen, nieuwe winnaars in een 
jaar waarin de grote toernooien ont-
breken of doe ik daar dan weer het 
vrouwenvoetbal mee tekort?  

Ronald Mooiman. x

Bijzonder 
sportgala

den haag - Tien vragen aan … is een 
rubriek van Haagsetopsport.nl, 
waarin we een sporter/ coach naar 
zijn/haar mening vragen over uit-
eenlopende onderwerpen. Natuur-
lijk hoofdzakelijk sport gerelateerd. 
In deze editie is het de beurt aan de 
Haagse waterpolokeepster Larissa 
Kuijpers. Larissa Kuijpers speelt met 
haar waterpoloteam SG Waterpolo 
Den Haag in het Hofbad in de top 
van de eerste klasse van het water-
polo, het op een na hoogste niveau 
van Nederland.

Beste Nederlandse waterpolospeel-

ster?

"Binnen Nederland heb ik niet een 
bepaald een favoriete speelster. 
Wel vind ik de presentatie van keep-
ster Ilse van der Meijden en speel-
ster Iefke van Belkum op de olym-
pische Spelen in Beijing geweldig. 
Hierdoor zetten ze waterpolo weer 
wat meer op de Nederlandse kaart."

Beste buitenlandse waterpoloster?

"De beste waterpolokeeper vind ik 
Denis Sefik (Montenegro). Hij scoor-
de tijdens een finale het winnende 
doelpunt door middel van een dub-
bele tater bal."

Hoe kan waterpolo aantrekkelijker 

gemaakt worden? 

"Waterpolo kan aantrekkelijker 
worden wanneer mensen meer van 
deze sport af weten door publiciteit. 
Veel mensen zien waterpolo als een 

sport waarbij je veel geknepen en 
getrapt wordt met een mutsje op je 
hoofd." 

Favoriete sport na waterpolo?

"Doordat ik op de Haagse Academie 
voor Sportstudies meerdere sporten 
heb uitgevoerd heb ik een top 4 
samengesteld. Namelijk volleybal, 
judo, dansen en handbal."

Beste sporter aller tijden?

"Usain Bolt, veruit de snelste man 
van de wereld op de 100 meter, en 
basketballer Michael Jordan."

Algemeen of persoonlijk sporthoog-

tepunt?

"Als waterpolokeepster was mijn 
hoogtepunt binnen waterpolo het 
spelen in de hoofdklasse."

Idool/inspiratiebron buiten de 

sport?

"Mijn ouders en vriend."

Met wie zou je een dag willen ruilen? 

"Epke Zonderland. Dan zal ik mijn 
angsten voor turnen tegemoet zien, 
een dag wakker worden met olym-
pisch goud en tegelijkertijd ook nog 
een man zijn." 

Grootste kwaliteit "

Zoals in mijn levensmotto hieronder 
staat beschreven is mijn doorzet-
tingsvermogen mijn grootste kwa-
liteit."

Levensmotto 

"De slak bereikte de ark door vol-
harding. Dit is mijn levensmotto, 
omdat ik onder andere door mijn 
doorzettingsvermogen ben geëin-
digd waar ik nu ben". x

Tien vragen aan
Karissa Kuijpers

den haag - De 15-jarige talentvolle 
Haagse schaakster Anna-Maja Kaza-
rian schaakte vorige week dinsdag op 
het Plein tegen Tweede Kamerlid Eric 
Smaling (SP).

Eric Smaling is een ervaren schaak-
speler, die voor de derde maal tij-
dens het Tata Steel Chess Tourna-
ment het toernooi voor parlemen-
tariers wist te winnen. Anna-Maja 
heeft op dit moment 23 keer de 
Nederlandse Kampioenschappen 
gewonnen: 15 keer in de categorie 
meisjes en 8 keer in de categorie 
jeugd. Ze is in haar categorie derde 
van de Wereld en eerste van Euro-
pa. In totaal heeft Anna-Maja thuis 
maar liefst 213 bekers in de kast 
staan! Smaling stond aanvankelijk 
op verlies, maar wist na een uur 
toch zijn tegenstandster schaakmat 
te zetten. "Een hele mooie partij zo 
voor de vroege ochtend", aldus de 
bekende Nederlandse schaker Hans 
Böhm.
Een dag later werd de tiende ronde 
van het prestigieuze schaaktoer-
nooi Tata Steel Chess Tournament 
gespeeld op een unieke locatie: het 
perscentrum Nieuwspoort. De 77e 
editie van het Tata Steel Chess Tour-

nament kende een bijzonder sterk 
deelnemersveld met onder meer 
wereldkampioen Magnus Carlsen, 
Fabiano Caruana (momenteel num-
mer twee van de wereld), Levon Aro-
nian (winnaar van vorig jaar), Hou 
Yifan (wereldkampioen vrouwen) 
en de Nederlanders Anish Giri en 
Loek van Wely. Het Tata Steel Chess 
Tournament deed in 2015 dus ook 
Den Haag aan.

Naast de schaakdagen in Rotterdam 
en Den Haag werd het toernooi 
gespeeld in Wijk aan Zee. De Noor 
Magnus Carlsen won op zondag uit-
eindelijk de 77e editie van het Tata 
Steel Chess Tournament met een 
half punt voorsprong op zijn con-
currenten. Het is de vierde keer dat 
hij het schaaktoernooi in Wijk aan 
Zee op zijn naam schrijft. x

Schaken op het Plein

Tweede Kamerlid Eric Smaling (SP) verslaat het 15-jarige Haagse schaaktalent 
Anna-Maja Kazarian. Zij speelden tegenover de ingang van het parlementsge-
bouw in het kader van het interntationale schaaktoernooi Tata Steel Chess Tour-
nament in Wijk aan Zee (Foto: pr).
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