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䡵 Badmintontalent Niels

Veenstra in actie in de Maaspoort. foto Marc Bolsius

Veenstra heeft
groeispurt nodig
door Wouter den Ottelander
DEN BOSCH – Tussen de gelouterde
nationale badmintoncoryfeeën
speelde zaterdag tijdens een demonstratiepartij voorafgaand aan
de strijd om het nationale landskampioenschap in Den Bosch een
lange 16-jarige knul mee.

Een kleine beloning voor Bosschenaar 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 individuele Brabantse kampioenschappen badminton. Die titel
deelt hij onder meer met
ex-bondscoach Gerben Bruijstens.
Zaterdag speelde jongeling Veenstra plots met het icoon uit Nuenen tijdens een demonstratiewedstrijd in de Maaspoort. „Op zich
leuk om met jongens zoals Gerben 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

䊳 De zestienjarige Veenstra
erkent dat hij een achterstand heeft op zijn
leeftijdsgenoten
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werker. Een jongen die op karakter ook snel kan doorgroeien.”
Maar dat Veenstra zich verder ontwikkelt, is ook nodig volgens
Kneefel. „Niels is een laatbloeier.
Hij zit pas sinds kort bij de jeugdselectie. In zijn leeftijdscategorie
hoort hij zeker bij de top drie van
Nederland, maar om internationaal 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 Nederlandse jeugdploegen. Vooral fysiek 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 eveneens 16-jarige Joran Kweekel bijvoorbeeld recent bij DKC – dat zaterdag 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 volgend seizoen ook hogerop spelen.” BCH zou een logische keuze
zijn, de ploeg uit Den Bosch promoveerde dit seizoen naar de eerste divisie. „Maar helaas wilden
ze me afgelopen zomer niet omdat ik geen versterking was in
hun ogen. Grappig dat ik dit seizoen 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.”
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HET FAMILIEPORTRET

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

H

et is vroeg in de
middag. Sjef van
der Heijden zit
op z’n vertrouwde plek, achter
de bar en óp z’n praatstoel in
Squashtime in Eindhoven. Het
gesprek vliegt al snel alle kanten op. De pater familias vertelt
in één adem over de terugkeer
naar zijn geboorteplaats Mierlo-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 squashbaan 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 verhalen duidelijk niet voor het
eerst. Soms zuchten ze, als
hun vader overdrijft, soms geven ze hem lik op stuk. Het is
niet gemakkelijk om aan het
woord te komen, maar de meiden kennen pa’s gebruiksaanwijzing. ‘Zeg gewoon dat-ie
zijn mond moet houden’.
De oudste, zoon Dylan Bennett (30) uit Ita’s eerste huwelijk, mengt zich vandaag niet
in de conversatie. Hij loopt af
en toe langs en regelt wat dingetjes voordat hij weer terug
moet naar Dommelen. Daar
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