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N
eem de badmintonfami-
lie Van Dalm uit Eindho-
ven. Vader Tony was een
succesvol coach, zoon
Quinten nam deel aan de

Olympische Spelen en de drie kinde-
ren van Edwin van Dalm uit Lommel
timmeren ondanks hun jonge leeftijd
ook al aardig aan de weg.
Badminton beheerst al zeker zeven-

tig jaar het leven van Tony van Dalm
(84). Dat begon al op Java in Indonesië,
waar hij als klein kind opgroeide.
,,Achter onze tuin was een badmin-
tonbaan aangelegd. Het gold als verza-
melplaats voor de gezinnen die daar in
de omgeving woonden en meteen een
sportieve afleiding hadden.’’ 
In 1950 kwam de familie Van Dalm

naar Nederland om hier een nieuw be-
staan op te bouwen. ,,Ik meldde me bij
de luchtmacht om dienst te doen. Ik
werd gelegerd in Woensdrecht, waar
ik mijn vrouw Herma (78) leerde ken-
nen.’’ Nadat hij in 1960 was overge-
plaatst naar Volkel kwam hij via PSV
opnieuw in contact met de badmin-
tonsport die in ons land nog in de kin-
derschoenen stond. ,,In de jaren ze-
ventig ben ik trainersdiploma’s gaan
halen. Ik vond het een leuk vak en was
blijkbaar zo gedreven dat we ook resul-
taten boekten. Ik was in ieder geval erg
enthousiast.’’
Rond 1985 vond hij zijn uitdaging bij

BCH in Den Bosch. Bijna dagelijks
werd het traject vanuit Eindhoven ge-
reden. ,,De rijksweg telde dertien ver-
keerslichten en het was 45 minuten
rijden’’, weet Tony van Dalm nog pre-
cies. Waar zijn vrouw Herma inmid-
dels de jeugd trainde, inclusief hun
zoons Jeroen, Edwin en Quinten,
boekte Tony zijn eerste
successen als trainer.
Tweemaal werd hij lands-

kampioen met BCH en aansluitend
drie keer op rij met BC Nuenen. De
laatste keer was in 1995. 
In die BCH-tijd speelden ook zijn

drie zoons hun partijtje mee. Voor de
buitenstaander wellicht bijzonder,
niet voor Edwin van Dalm (48). ,,Voor
mij was het een vanzelfsprekendheid,
samen spelen met mijn broers. Ik ben
met hen opgegroeid en we trainden

ook extra met mijn vader op de basis in
Eindhoven. Samen trainen, samen
kampioen worden. Ik werd al kampi-
oen met Den Bosch, later met Quinten
ook drie keer met Nuenen.’’ 
Tony, in die jaren meerdere malen

uitgeroepen tot coach van het jaar: ,,Ik
heb een team kunnen bouwen bij
clubs, die dit ook mogelijk maakten.
En mijn zoons pasten in dat plaatje.’’

Zelf stopte hij in 2003, op 70-jarige
leeftijd, als trainer. Voor zijn jaren-
lange inzet voor de badmintonsport
werd hij door de bond benoemd tot lid
van verdienste. Hij was vijf jaar bonds-
trainer van de jeugdselecties, gaf trai-
ningen en cursussen in het district en
speelde een rol in de ontwikkeling van
de badmintonsport. Hij keek vaak in
de keuken van de Deense bond, waar
badminton uitgroeide tot een van de
populairste sporten. 

Talenten
Herma van Dalm was als trainster
vooral actief met de jeugd. Ze werkte
voor veel regionale clubs en het  dis-
trict Brabant en leidde talenten op als
Nicole van Hooren, Joris en Pieter van
Soerland en Eefje Muskens. Tot twee
jaar terug stond ze nog zelf op de baan.
,,Tussen de oudjes, en ik won nog ge-
regeld mijn partij.’’
Bijzonder noemen ze de Olympi-

sche Spelen van Sydney in 2000, waar-
aan zoon Quinten in het herendubbel-
spel deelnam met Dennis Lens. Het
duo werd in de eerste ronde uitgescha-

‘Onbeschrijfelijk mooi’
Uniek is het niet,
bijzonder blijft het
wel. Drie generaties
binnen een familie,
die met succes actief
zijn (geweest) binnen
één tak van sport. 

� De familie Van
Dalm is een echte
badmintonfamilie.
Ook de jongste ge-
neratie is al ver-
knocht geraakt
aan de sport. FOTO’S
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keld. Tony: ,,Ik ben daar als vader bij
geweest. De Spelen zijn heel bijzonder
en om je zoon daar te zien spelen is
onbeschrijfelijk mooi. ’’ De magie van
de vijf ringen is nadrukkelijk aanwezig
bij de familie Van Dalm. Quinten ver-
huisde later naar Denemarken, waar
hij trouwde met Mette Sørensen, die
namens Denemarken in Sydney op de
Spelen stond. En Jane Crabtree, aange-
trouwde familie, stond namens Aus-
tralië in 2004 op de Spelen.
Inmiddels heeft zich de derde gene-

ratie Van Dalm gemeld. Ze zijn nog
jong, maar Kajsa (11 jaar, dochter van
Quinten) in Denemarken en Meare
(9), Rune (12) en David (13) van Edwin
en lid van BC Geldrop tonen in hun
leeftijdscategorie hun talent. Rune en
David trainen daarnaast bij het RTC in
Deurne en een keer per week op Pa-
pendal. Meare werd recent kampioen
met BC Geldrop in de -15 jaar compe-
titie. Op 16 februari neemt David van
Dalm als Nederlands jeugdkampioen
-13 jaar in het enkelspel deel aan het
Europees jeugdkampioenschap in Ka-
zan, Rusland

In 1950
kwam de
familie Van
Dalm naar
Nederland
om hier een
nieuw
bestaan op
te bouwen

BADMINTON FAMILIE VAN DALM

� David van Dalm � Rune van Dalm� Maere van Dalm 

5 � Tony van Dalm werd als
badmintontrainer van eerst
BCH en later BC Nuenen in
totaal vijf keer landskampi-
oen.


