
KAMPIOENEN  EDITIE  VICTORIA  SQUASH 
 

Half februari 2023 werd Fleur Maas voor de tweede keer 
Nederlands kampioene. Piëdro Schweertman voor de 
zevende achtereenvolgende keer. In dezelfde periode 
werd Joeri Hapers voor de derde maal Belgisch kampioen. 
 
Fleur is de aanvoerster van ons Grant Thornton Victoria 
squashteam. Dit team staat met nog enkele wedstrijden te 
spelen bovenaan in de eredivisie.  
Piëdro, aanvoerder van het herenteam, is dit seizoen in 
het Grant Thornton Victoria squashteam nog ongeslagen.  
Dat geldt ook voor Joeri. Met nog 4 wedstrijden te gaan 
heeft dit team kampioenskansen. 
 
Beide teams worden begeleid door teammanager John de 
Paauw. 
 
Het leek het squashbestuur een goed idee om eens met 
dit viertal te praten. We zijn trots op hen! 
We stonden o.a. stil bij het Nederlands Kampioenschap 
(NK), hun voorbeelden, ambities, adviezen voor de jeugd, 
verloop van de competitie, hun lidmaatschap van Victoria 
squash. 
 

Wij laten ze nu aan het woord: 
 
 
PIËDRO  SCHWEERTMAN 
 

Met voldoening kijk ik terug op het Nederlands 
Kampioenschap (NK). Elk jaar is het weer mijn doel om daar 
goed te spelen. Na vier keer in de finale verloren te hebben, 
was dit de zevende achtereenvolgende titel. De eerste keer 
was het mooist. Deze scoort ook hoog. De sfeer was goed 
op het NK en het was flink druk. Tot de finale speelde ik niet 
mijn beste spel. In de finale viel alles op zijn plek. Ik had nog 
nooit tegen finalist Rowan Damming, de wereldkampioen bij 
de jeugd, gespeeld. 
 

Twee maanden voor het NK begint de intensieve 
voorbereiding. Eerst buiten werken aan explosiviteit en 
uithoudingsvermogen. Het je klaar maken voor het fysieke 
werk op de baan. Het squashgedeelte doe ik onder 
begeleiding van mijn coach/trainer Kim van den Bosch. Ik 
werk al 20 jaar met Kim. We nemen bepaalde slagen door 
en bespreken tactiek en wedstrijdplan. Tijdens een wedstrijd 
weet ik meestal wat ik fout doe. Met Kim kan ik daarover 
sparren. We hebben veel vertrouwen in elkaar. Ik lees de 
wedstrijden nu beter. Weet wanneer ik een nickshot kan 
spelen. 
 



Van wie leer(de) je? 
Ik bewonder David Palmer: een hard werkende, fysiek 
sterke speler, een mooie speler. Hij was geen jeugdtalent. 
Dat was ik ook niet. Van diverse trainers heb ik het nodige 
opgestoken. Al heel veel jaren is Kim van den Bosch mijn 
coach/trainer. 
 

Ambities 
Ik wil nog veel jaren de nationale titel 
continueren. Moet dan wel blessurevrij blijven. 
Het besef is er dat ik bij het NK nieuwe, jonge 
gezichten tegenkom en dat er door o.a. de jeugd 
aan de deur wordt gerammeld. 
 
Voor corona speelde ik in 7 landen competitie, nu 
nog in 4: Tsjechië, Polen, België, Nederland 
(Victoria). Dat wil ik continueren. 
 
Vier jaar terug won ik het Europees 
Kampioenschap Masters 35+. Bij het 
wereldkampioenschap 35+ verloor ik in de finale. De pijlen zijn nu gericht op het EK in september 2023 in 
Hamburg. Als het toernooi begint, ben ik 1 dag daarvoor 40 geworden. Dus ik kan bij de 40+ meedoen. 
Volgens jaar staat het WK in Amsterdam op de rol. 
 
Ik ben gelukkig in Polen. Geef veel les aan de jeugd en begeleid aardig wat competitiespelers en spelers uit 
het nationale team. 
 
Voor het Nederlandse team heb ik me jaren geleden teruggetrokken. Dat houd ik zo. Ik vermoed dat mijn 
sterkte, mondiaal uitgedrukt, in de buurt van plaats 70-80 ligt. Heb wel zin om nog eens de krachten te 
meten tegen een top 30 speler. Al was het om te weten hoe ik ervoor sta. 
 
Tips voor de jeugd 
Besef dat niks voor niks komt. Train hard, verbeter jezelf. Houdt het bij jezelf. Kijk niet hoe het met 
anderen, je concurrenten, gaat. 
 
Competitie 
We hebben nu 14 wedstrijden achter elkaar gewonnen. Dat alleen al is een unieke prestatie. 
Het zal tot het einde spannend blijven. Want de één na laatste wedstrijd is tegen achtervolger Twente. 
 
Victoria 
Ik vind Victoria Squash een superclub, een hechte club. In de competitie is het fijn dat we een tamelijk vast 
team hebben. 
 
 
 
 
 
 
  

Mijn motto is:  Karakter wint het van talent als talent geen karakter 
heeft.” 

 

David Palmer 

 

Kim vd Bosch 



FLEUR  MAAS 
 

Ben blij voor de tweede keer nationaal kampioene te zijn. Ik 
was gespannen, meer dan de gezonde wedstrijdspanning. Dat 
zorgde voor stijve spieren. In de finale was dat gelukkig 
minder. 
In tegenstelling tot vorig jaar was ik nu de titelverdediger. 
Vorig jaar was ik de niet verwachte winnaar. 
Die eerste keer bij de senioren is toch de mooiste titel, ook al 
heb ik circa 16 jeugdtitels. 
Het NK kwam voor mij in een hectische tentamenperiode 
geneeskunde. 
 
Mijn voorbereiding was niet veel 
anders dan vorig jaar:  5 dagen per 
week 1,5 uur trainen/spelen, 1 of 2 
dagen per week krachttraining.  
Ik speel graag tegen Thijs Roukens 
en Joris Wagenaar. Dan moet ik op 
mijn tenen lopen en speel ik in feite 
tegen een sterker iemand. Van 

trainer Willem van Kleef steek ik mentaal het nodige op:  in het hier-en-nu 
blijven, vanuit elke positie op gevoel slaan. 
 
Van wie leer(de) je? 

Ooit begon ik bij Victoria bij de squashjeugd. Als 7-
jarige leerde ik de technische kneepjes van clubtrainer, Stephen Cooke. 
Toen ik 11 jaar was en in het nationale jeugdteam speelde, stak ik op fysiek 
terrein het nodige op van de bondscoach Ronny Vlassaks.  
Van Nathalie Grisham de voormalige nummer 2 van de wereld, bewonder ik 
haar tactisch inzicht en de variatie aan shots. 
 
De sporters die ik bewonder zijn: Nicol David, James Willstrop en Epke 
Zonderland. 

Nicol stond lang aan de top van het mondiale squash. James heeft zoveel racketskills en is slim op de baan. 
Epke, de turner, liet zien dat op hoog niveau sporten voor hem combineerbaar was met een studie 
geneeskunde. De studie die ik ook volg. 
 
Ik zou best een keer willen spelen tegen de huidige nummer 2 van de wereld, Nour el Sherbini. Zij is zo 
handig met het racket! 
 
Ambities 
De prioriteit ligt bij mijn studie geneeskunde, ik ben nu derdejaars. De studie maakt het niet makkelijk om 
internationale toernooien te spelen. Ik wil wel op de internationale ranglijst komen. Ben dan nieuwsgierig 
naar mijn ranking. 
Het blijven deelnemen aan het nationale team spreekt me aan. Het teamgevoel inspireert me. Het is leuk 
om je concurrenten/tegenstanders dan als teammaatjes mee te maken. 
En, natuurlijk wil ik mijn nationale titel nog lang prolongeren. 
 
Tips voor de jeugd 
Ik hoop, niet alleen bij onze club, dat het aantal jeugdspelers toeneemt. Het is heel belangrijk dat je plezier 
hebt en houdt in het spel. Laat je niet pushen. Besef dat het niet elke keer goed hoeft te zijn. 

Willem v. Kleef 

Ronny 

Vlassaks 



 
Competitie 
We staan met nog 2 wedstrijden te gaan. We staan ruim los van nummer 2. Er zijn dus zeker 
kampioenskansen. 
 
Victoria 
Sinds mijn zevende jaar is Victoria Squash een soort tweede huiskamer. Ik ken de club als mijn broekzak. 
Het begon ooit met spelletjes, jeugdkamp, e.d. en nu is het voor mij eredivisie, nationale titels en veel 
sterke, mannelijke sparringpartners. 
Ik blijf werken aan mijn ontwikkeling. Constantheid en slim spelen behoren daartoe. 
 
 
 
 
 
 
 
JOERI  HAPERS 

 
Mijn eerste keer Belgisch landskampioen was in 2017. Ik was 
toen 26 jaar. Het was een verrassing dat ik de finale met 3-2 
won. Ik stond toen nummer 200 op de wereldranglijst en mijn 
tegenstander Jan van den Herrewegen op 70. 
Na mijn kampioenschap in 2022, was ik nu de favoriet. Ik heb 
het waar gemaakt, maar was onbewust wel gespannen. Het 
kostte soms even om mijn tweede adem snel te vinden. Na 4 
wedstrijden was ik de winnaar.  
In de weken voor het kampioenschap train ik 6 dagen per week. 
Vijf dagen 2 keer 1 à 1,5 uur per dag, 1 dag 1 keer. 
Ik train bij Willem van Kleef en speel o.a. met Thijs Roukens en, 
als hij in het land is, met Paul Coll. Paul is sterker dan ik, dus 
daar leer ik veel van. 
 

Van wie leer(de) je? 
Van Willem heb ik het nodige geleerd:  aanvallend spelen, tempo maken, probleemoplossend slaan, op 
gevoel spelen, in het moment zijn. 
Van een topspeler als Paul Coll steek je op om scherp 
en consistent te spelen en weinig fouten te maken. 
 
In het mondiale squashcircuit bewonder ik Amr 
Shabana, Ramy Ashour, James Willstrop:  creatieve 
spelers met aanvallende shots.  
Ik zou nog een keer graag tegen Mostafa Asal, nummer 
1 van de wereld, spelen. Vijf jaar terug verloor ik in 
Paraguay met 3-2 van hem. 
 
Ambities 
Sinds ik kon lopen, ben ik met squash begonnen. Mijn 
moeder was semi-prof en speelde ooit voor Victoria. Op Europees niveau heb ik tot 16 jaar bij de junioren 
meegedaan. 
Daarna een tijd gestopt en op 23-jarige leeftijd professional geworden. Ben nu 32 jaar en denk nog 
minstens 5 jaar door te gaan.  

Ik blijf werken aan mijn ontwikkeling. Constantheid en slim spelen 
behoren daartoe. 

 

Paul Coll 



Vorig jaar speelde ik 22 toernooien. Dit jaar speel ik er minder. 
Competitie speel ik in België, Frankrijk, Duitsland en natuurlijk bij Victoria. Nu sta ik op de wereldranglijst 
op 121. Ik wil naar de top 100. Hoop op de top 50. 
Vanzelfsprekend wil ik Belgisch kampioen blijven. Hoewel het geen vetpot is, kan ik van squash (trainingen 
geven, competitie spelen) leven. Toernooideelname kost meestal geld. 
 
Tips voor de jeugd 
Ga niet saai spelen, breng creativiteit in je spel. Train veel, maar zorg wel dat je er plezier in blijf houden. 
Besef dat squash veel mogelijkheden biedt:  de wereld rondreizen, scholarships in Amerika. 
 
Competitievervolg 
Nog 4 wedstrijden te gaan. We blijven alles op alles zetten. De één na laatste wedstrijd tegen achtervolger 
Twente wordt beslissend. 
 
Victoria 
Victoria is dichtbij, want ik woon in IJsselmonde. De kwaliteit van het centrum is hoog, 12 goede banen. 
De bekendheid van Victoria is groot. Er zijn veel connecties en er is een soort familiegevoel.  
Ik geef met plezier mijn trainingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teammanager  JOHN  DE  PAAUW 

John, erelid squash, is circa 15 jaar teammanager heren eredivisie 
en ongeveer 5 jaar ook teammanager dames. 
In 2006 en 2019 behaalden we de dubbel, door zowel bij de 
heren als de dames in de eredivisie landskampioen te worden. 
Kansen die er weer zijn in 2023! 
John is een groot kenner van de squashwereld. Hij is uiteraard 
verguld met de aanwezigheid van Fleur, Piëdro en Joeri in de 
eredivisieteams van Grant Thornton Victoria. 
 

We spraken met hem over mooie Victoriatitels, bewonderde spelers, ambities, squashjeugd en het huidige 
competitieverloop. 
 
“In mijn eerste jaar als teammanager wonnen we in 2006 de dubbel, het landskampioenschap bij de dames 
en de heren. 
Spelers van wereldniveau deden mee:  Thierry Lincou, Joe Kneipp, Vanessa Atkinson, Jenny Duncalf, 
Dominique Walter. Dat is de mooiste titel.  
De dubbele winst in 2019 mocht er trouwens ook zijn. 
Waar ik ook trots op terugkijk, is dat we 3x op rij de “Sterkste Club van Nederland” werden bij Amstelpark 
met 12 goede clubspelers. 
Teammanager vind ik een leuke klus. Je bent betrokken bij topsquash en je hebt contact met 
jeugdtalenten. 
 
 
  

Ga niet saai spelen, breng creativiteit in je spel. Train veel, maar zorg wel 
dat je er plezier in blijf houden. 

 



Voorbeeldspelers 

Thierry  Lincou is door zijn 
uitstraling een ultieme prof, 
Karim Darwish is pure klasse. 
Vanessa Atkinson draaide 5 jaar 
mee in het profcircuit, vond 
zichzelf opnieuw uit en werd 
wereldkampioen. Allen 
speelden voor Victoria. 
 
In de huidige eredivisieteams 
van Victoria hoop ik onze 
kampioenen (Fleur, Joeri, 
Piëdro) te behouden. 
Dat geldt ook voor Sebastien 
Bonmalais, Eain Yow Ng en 
Juliëtte Permentier.  
Thijs Roukens en een terugkeer 
van Joris Wagenaar zouden een 
mooie aanvulling zijn. En, als ik 
mag dromen, de wereldtoppers 
Diego Elias en/of Youssef 
Ibrahim. 
 
  

Karim Darwish 

Vanessa Atkinson 

Thierry Lincou 



Voor mezelf zou ik nog weleens willen spelen 
tegen John Schweertman, de vader van Piëdro, en 
David Young. Ik was, toen zij nog actief en veel 
speelden altijd kansloos tegen hun. 
 
Victoria ambities ? 
Je moet in de eredivisie altijd proberen voor de 
titel te gaan.  Als club is een goede jeugdopvang 
en begeleiding van veel belang.  
En natuurlijk:  probeer veel leden te krijgen en te 
behouden. 
Voor de jeugd heb ik als tip:  maak veel plezier op 
de baan en stel per seizoen realistische doelen. 
 
Competitieverloop 
Ik hoop, dat we voor de derde keer de dubbel 
gaan winnen. 
Er moet dan nog wel elke keer worden gewonnen. 
We hebben als koplopers een gerede kans. 
We doen ons best. Maar een beetje geluk is af en 
toe nodig. Duimen dus. 
 
 
Victoria Squash als club 
Het blijft apart, dat het een vereniging is, liefst 82 
jaar bestaand. Het clubgevoel is belangrijk. 
Ik hoop, dat jeugd/jongeren het bestuur gaan 
aanvullen of ondersteunen. 

 
 
 
 
 
 
 
  
Sportieve groet, 
Squashbestuur Victoria 

Hoe leuk padel ook is, ik ruil het niet in voor squash. “ 
 

John Schweertman 


