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door Anneke Liebrand
e-mail: a.liebrand@ed.nl

H
et is vroeg in de
middag. Sjef van
der Heijden zit
op z’n vertrouw-
de plek, achter

de bar en óp z’n praatstoel in
Squashtime in Eindhoven. Het
gesprek vliegt al snel alle kan-
ten op. De pater familias vertelt
in één adem over de terugkeer
naar zijn geboorteplaats Mier-
lo-Hout – ‘ik ben weer thuis’–,
over zijn carrière als squasher
– ‘ik was iets te klein voor
mijn gewicht’ – en over zijn
vrouw Ita, die hij bij de squash-
baan ontmoette en met wie
hij al bijna 25 jaar is getrouwd
– ‘zij is de enige die mij kan
remmen’.
Dochters Milou (24), Nikki
(19) en Robin (17) horen de ver-
halen duidelijk niet voor het
eerst. Soms zuchten ze, als
hun vader overdrijft, soms ge-
ven ze hem lik op stuk. Het is
niet gemakkelijk om aan het
woord te komen, maar de mei-
den kennen pa’s gebruiksaan-
wijzing. ‘Zeg gewoon dat-ie
zijn mond moet houden’.
De oudste, zoon Dylan Ben-
nett (30) uit Ita’s eerste huwe-
lijk, mengt zich vandaag niet
in de conversatie. Hij loopt af
en toe langs en regelt wat din-
getjes voordat hij weer terug
moet naar Dommelen. Daar

runt Dylan tegenwoordig de
tweede familiezaak, Top-
squash & Fit. Spelen doet-ie
ook nog, voor meerdere teams
in Europa. Een druk bestaan,
alleen ’s zondags heeft hij vrij.
Dylan - 400 bekers in de prij-
zenkast – had het ver kunnen
schoppen, gelooft Sjef, die alle
resultaten en vlieguren van de
jongen jarenlang consequent
in een mapje bijhield. (Zijn
dochters walgen ervan, in
koor). „Dylan is een intuïtieve
speler, een natuurtalent”, ver-
volgt pa. Niet zoals Sjef zelf.
En niet zoals Milou en Nikki.
Die moeten het vooral hebben

van hun doorzettingsvermo-
gen. En net dat stukje was bij
Dylan minder ontwikkeld. Pa:
„Ik heb altijd voor elke vierkan-
te centimeter moeten vechten.
Op de squashbaan en in mijn
werk heb ik nooit een bochtje
afgesneden. Dylan had al het
talent van de wereld en smeet
dat weg.” Dat zorgde voor irri-
tatie.
In 2009 barste de bom. Papa
was boos. Dylan had zich het
weekeinde daarvoor op de
baan misdragen, vond Sjef. En,
nog veel erger: hij had zijn
best niet gedaan. „We stonden
op een dag samen te trainen.
Dylan stapte van de baan af,
omdat hij sms’jes binnen-
kreeg...Killing!”, haalt pa het
moment terug. „Toen heb ik te-
gen hem gezegd: als je nu nog
een keer van de baan stapt,
dan speel ik nooit meer met
jou. En daar heb ik me aan ge-
houden.”
„De beste beslissing ooit”,
haakt Ita aan. „Het was altijd
haat en nijd die twee, echt niet
leuk meer. Maar sinds die tijd
zijn het beste vrienden. Bij de
meiden heeft Sjef het gelukkig
anders aangepakt.”
„Ik heb ze afgeraden om te
gaan squashen”, stelt pa. Hij
vond ‘het wereldje’ te hard, te
macho, voor zijn dochters.
Daarbij: als bondscoach – ‘met
het hart op de tong’ – had hij
niet alleen vrienden gemaakt.
Milou en Nikki konden wel-
eens last krijgen van die achter-
naam ‘Van der Heijden’. „De
meiden dansten, dichtbij huis.
Ik vond het wel best zo.”
Toch kroop het bloed waar het
niet gaan kon. Nu traint Sjef
zijn meiden. „Bij ons Milou en
Nikki is het: een aap leert een

door Wouter den Ottelander

DEN BOSCH – Tussen de gelouterde
nationale badmintoncoryfeeën
speelde zaterdag tijdens een de-
monstratiepartij voorafgaand aan
de strijd om het nationale lands-
kampioenschap in Den Bosch een
lange 16-jarige knul mee.

Een kleine beloning voor Bossche-
naar Niels Veenstra, die sinds een
jaar geleden nadrukkelijk zijn kop
boven het maaiveld uitsteekt. Zo
prijkt zijn naam sinds vorige
week al voor de tweede keer op
rij op de wisselbokaal van de indi-
viduele Brabantse kampioen-
schappen badminton. Die titel
deelt hij onder meer met
ex-bondscoach Gerben Bruijs-
tens.
Zaterdag speelde jongeling Veens-
tra plots met het icoon uit Nue-
nen tijdens een demonstratiewed-
strijd in de Maaspoort. „Op zich
leuk om met jongens zoals Ger-
ben op de baan te staan”, was de
nuchtere reactie van Veenstra.
Robbie Kneefel, zijn coach bij de
nationale jeugdselectie onder 17
jaar, is vol lof over zijn pupil. „Hij
blijft altijd rustig, heeft geen
praatjes en is vooral een harde

werker. Een jongen die op karak-
ter ook snel kan doorgroeien.”
Maar dat Veenstra zich verder ont-
wikkelt, is ook nodig volgens
Kneefel. „Niels is een laatbloeier.
Hij zit pas sinds kort bij de jeugd-
selectie. In zijn leeftijdscategorie
hoort hij zeker bij de top drie van
Nederland, maar om internatio-
naal mee te kunnen, moet hij nog
veel leren.” Veenstra erkent dat
hij een achterstand heeft op zijn
leeftijdsgenoten. „Anderen zitten
al drie jaar of langer bij de Neder-
landse jeugdploegen. Vooral fy-
siek ben ik nog niet op hetzelfde
niveau als mijn concurrenten. Ze
slaan gewoon harder dan ik.”
Maar ook het niveau waarop hij
competitie speelt, moet omhoog,
meent Veenstra. Waar de even-
eens 16-jarige Joran Kweekel bij-
voorbeeld recent bij DKC – dat za-
terdag in Den Bosch de eerste
landstitel veroverde – tekende,
komt Veenstra twee niveaus lager
uit voor BC Geldrop. „Persoonlijk
liep het best lekker, maar met het
team ging het minder. Ik wil vol-
gend seizoen ook hogerop spe-
len.” BCH zou een logische keuze
zijn, de ploeg uit Den Bosch pro-
moveerde dit seizoen naar de eer-
ste divisie. „Maar helaas wilden
ze me afgelopen zomer niet om-
dat ik geen versterking was in
hun ogen. Grappig dat ik dit sei-
zoen in de individuele duels wel
van de spelers van BCH won.
Maar ze hoeven van mij niet meer
aan te kloppen, ik heb nog andere
opties.”

Bij ons Milou (foto) en
Nikki is het: een aap
leert een kunstje
Sjef van der HeijdenDe zestienjarige Veenstra

erkent dat hij een achter-
stand heeft op zijn
leeftijdsgenoten

Een vreemde
eend in de bijt
HET FAMILIEPORTRET Bij de familie
Van der Heijden gaat het
(bijna) altijd over squash.

Veenstra heeft
groeispurt nodig

�

‘‘

izzie.nl De mooiste boeken ontdek je samen!

Beoordeel boeken en schrijf je eigen recensies
Kom in contact met andere boekliefhebbers

Houd je favoriete boeken bij op een persoonlijke boekenplank

“Als ik enthousiast ben over een
boek, deel ik het op Dizzie.nl”

� Badmintontalent Niels Veenstra in actie in de Maaspoort. foto Marc Bolsius

SCAN MET LAYAR 
OM DIRECT
TE STEMMEN
 

ED Baby, de Leukste
De 22 leukste baby’tjes uit elke 
gemeente zijn bekend. Kies daaruit 
de allerleukste ED baby!

Stem op ed.nl/baby
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Jean-Julien Rojer en Horia
Tecau hebben er voor ge-
zorgd dat Roger Federer
geen dubbeltitel aan het
ATP-tennistoernooi van Du-
bai zal overhouden. De Ne-
derlander en de Roemeen
waren in de eerste ronde te
sterk voor het gelegenheids-
duo dat de Zwitser met zijn
landgenoot Michael Lam-
mer vormde. Rojer en Tecau
hadden aan twee sets ge-
noeg voor de winst: 6-4 7-6
(12).

De voetbalsters van PSV/FC
Eindhoven waren gister-
avond in de BeNe League
kansloos tegen FC Twente.
In Hengelo werd het 4-0.
Anouk Dekker (rebound
strafschop), Yana Daniëls en
Jill Roord zorgden er binnen
twintig minuten voor dat
het duel gespeeld was. Na
rust scoorde ook Ellen Jan-
sen nog. De Eindhovense
coach Nebojsa Vuckovic mis-
te gisteren liefst elf speel-
sters door blessures.

Rafael van der Vaart ver-
trekt aan het eind van het
seizoen bij Hamburger SV.
Het aflopende contract van
de Nederlandse middenvel-
der wordt niet verlengd. Dat
heeft de regionale zender
NDR gisteren bekendge-
maakt, zich beroepend op
betrouwbare informatie.
Technisch directeur Peter
Knäbel hield zich in de uit-
zending op de vlakte. Hij zei
dat eind maart gepraat
wordt met oudgedienden.

Rojer klopt Federer
en Lammer in Dubai

PSV/FC Eindhoven
kansloos onderuit

kunstje. Milou is meer de tacti-
cus, Nikki werkt het hardst.”
De oudste werd dit jaar voor
de tweede keer op rij Neder-
lands kampioene en reist de
wereld over als prof. Het doel
is de mondiale top. De jongste
spreidt haar kansen, wil eerst
haar opleiding afmaken en
dan...wie weet. Mocht squash
ooit olympisch worden, dan
wil ze er zeker vol voor gaan.
En Robin? Zij is de vreemde

eend in de bijt, de enige die
naast moeder Ita niet voor de
sport viel. Ze kan voor geen
meter overweg met het kleine
racket en dito bal. Werd op het
NK ooit zevende, van de ze-
ven. Robin is meer van theater
en zang. Voor Sjef – ‘ik bén
prestatiesport’ – was dat even
wennen. Zat-ie daar ineens bij
het toneel, of moest-ie toonlad-
ders aanhoren die niet hele-
maal zuiver klonken. „Ik ga

heus wel naar haar kijken.
Maar ik kies altijd een plekje
bij het gangpad.” De rest weet
wel waarom: als hij het niet
trekt, kan hij altijd nog onge-
merkt de zaal verlaten. Ieder-
een lacht.
Ook Robin. Ze weet: in het ge-
zin zijn ze allemaal ooit de
klos. Noem het een familiedin-
getje: ze zijn recht voor z’n
raap, zeggen wat ze van elkaar
denken, dulden elkaars kritiek.

Het gezin verdient z’n brood
met de squashcentra. Dat het
thuis bijna altijd over het
S-woord gaat? Daar heeft zelfs
Robin vrede mee. „Ik ben
tweetalig opgevoed door het
squash, omdat bij ons thuis al-
tijd buitenlandse spelers lo-
geerden. En ik ben overal ter
wereld geweest, omdat de an-
deren daar wedstrijden had-
den. Alles wat ik ben, ben ik
ook door squash.”

‘Van der Vaart
vertrekt bij HSV’

door Barry van der Hooft

ROTTERDAM – Na het bemoedigen-
de resultaat in Italië (1-1) kan Feye-
noord morgenavond in eigen huis
tegen AS Roma kwalificatie afdwin-
gen voor de achtste finales van de
Europa League. Vele ogen zullen ge-
richt zijn op de verdediging, die
ook deze keer weer een bijzonder
jong gezicht kan hebben.

De nul houden volstaat om de vol-
gende ronde te bereiken, maar de
defensie vertoont de laatste we-
ken nogal wat scheurtjes.
Het gelijkspel in Stadio Olimpico
werd vorige week gevierd als een
overwinning. Feyenoord speelde

een sterke tweede helft en leek
even te vergeten dat het voor rust
flink had gemazzeld. Als het hal-
verwege 3-0 had gestaan had nie-
mand in het Rotterdamse kamp
iets kunnen zeggen. AS Roma liet
weinig zien, maar maakte ook dui-
delijk weinig tijd en ruimte nodig
te hebben om echt gevaarlijk te
worden. De ervaren ploeg heeft al
voor hetere vuren gestaan en zal
morgen willen pieken.
Wat kan het wisselvallige Feye-
noord er tegenover stellen?
Bouwt Fred Rutten wat extra rou-
tine in? Of kiest hij voor het team
dat voetballend meer kan breng-
en? Lef tonen net als na rust in
Rome, dat is wat Feyenoord moet

doen, zegt John de Wolf (52).
„Tegen Standard Luik en Sevilla
zette de ploeg ook druk vooruit
en dat leverde resultaat op”, weet
de oud-verdediger, die zelf de
duels niet uit de weg ging. „Dat
moet Feyenoord nu weer doen.
Het eigen spel spelen, Roma van-
af de eerste minuut bij de keel
grijpen. Dat zijn Italiaanse ploe-
gen niet gewend. Tegelijkertijd

mag je je ogen niet sluiten voor
de kwaliteiten van Roma.” Sven
van Beek keert na zijn knieblessu-
re terug in het team en vormt sa-
men met Terence Kongolo weer
het duo centraal achterin. Links-
back Miquel Nelom (24) is inmid-
dels onomstreden, rechts achterin
kiest Rutten tussen de jonge, snel-
le Rick Karsdorp (20) en de erva-
ren Khalid Boulahrouz (33). De
Wolf: ,,Ik zou niet voor een behou-
dende speelwijze met Boulahrouz
gaan. De Kuip gaat erachter staan
en Totti wil je zover mogelijk bui-
ten je strafschopgebied houden.
Dan moet je ver van je doel af dur-
ven voetballen. Dat kan met Kars-
dorp beter dan met Boulahrouz.”

In de nationale kadercompe-
titie keerde BouwCenter
Van Hoppe met een 4-4 ge-
lijkspel terug uit Kessel. Te-
gen lijstaanvoerder De Maas-
oever was Johan Martens uit
Heeze de beste speler, want
hij verzamelde de honderd-
veertig caramboles na acht
beurten. Ad van Mol won
nipt van John Koopmans ge-
zien de 101-110 (16) cijfers.
Van Hoppe uit Duizel staat
met twintig punten na acht-
tien duels op plek zeven.

Van Hoppe pakt
punt bij koploper

Het gezin bij el-
kaar. Links de

squashers: vader
Sjef van der Heij-
den, zoon Dylan

en dochters Milou
en Nikki (r).

Rechts: moeder Ita
en jongste dochter

Robin, die niet
squashen, maar

net als de rest vele
uren spenderen in
hun sportcentra in

Eindhoven en
Dommelen.

Van Beek keert na zijn
blessure terug in het team
en vormt met Kongolo het
duo centraal achterin
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Foto links: Sjef van der Heijden speelde ruim dertig jaar
geleden op het jeugd WK in Calgary.

Foto rechts: Dylan won in zijn jonge jaren alles wat er te
winnen viel. Hier staat hij als 13-jarige op het hoogste po-

dium tijdens de Dutch Open.
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� Jean-Julien Rojer

De Wolf: ‘Grijp Roma bij de keel’
B I L J A R T E N


