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ALLÉÉN IN 2015 NOG 
MET 7% BIJTELLING

Brandstofverbruik: 1,8 l/100 km, CO2-uitstoot 42 g/km. Prijzen inclusief BTW/BPM, tenzij anders vermeld, exclusief verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Afgebeeld model kan afwijken van de standaard specificaties.
*Bijtelling is afhankelijk van het voor u geldende belastingtarief, deze  berekening is op basis van het 42% belastingtarief. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.
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Amateurhistoricus Henk 
van der Beek zet de 
spotlight op de Anthonie 
Heinsiusstraat, een van 
de kleinste straatjes van 
Delft.  

Anthonie was een beroemd 
man. Hij werd geboren op 
22 november 1641 als zoon 
van Anthonie Heinsius 
(veertigraad van Delft) en 
Maria Dedel. Vanaf 27 mei 
1689 tot aan zijn overlijden 
in 1720, was hij Raadpensio-
naris van de provincie Hol-
land. De straat is een van de 
kleinste van Delft en loopt 
van de Hugo de Grootstraat 
naar de smalle kant van de 
Buitenwatersloot. Vlak voor 
en na de Tweede Wereldoor-
log was het een levendige 
straat. In de 1935/1936 en 
1949 zaten er twee open-
bare lagere scholen: 14 met 
als hoofd H.A.J. de Bruyn en 
15 met als hoofd P.F. Over-
beeke, later opgevolgd door 
J.C. Brons. Over 15, waar de 
hoofdingang in de Hugo de 
Grootstraat was, had ik een 
gesprek met mijn  vriend 
Leo van Wijk, die vanaf 
1935 daar les heeft gehad. 
Hij vertelde dat tussen de 
scholen de gymzaal was, 
waarvan veel gebruik werd 
gemaakt. De scholen zijn 
begin jaren tachtig afgebro-

ken en vervangen door wo-
ningen. In het eerste huisje 
van der straat woonde W.H. 
de Man, sigarenmaker bij 
Hille. Andere bewoners van 
de Anthonie Heinsiusstraat 
waren de Wed. C. van Veen, 
haar dochter Mej. Th.J.M. 
(typiste). en Mej. B. Breukel 
(naaister aan huis). Buur-
man A.N. Schilperoort was 
opperman. A. Poot tuinders-
knecht, J.C. Elshout schoen-
maker. Kapper A. van der 
Ende had veel klanten uit 
andere straten. D.H.P. Snel 
was behanger. R. Simons 
arbeider Calvé. J.L. van de 
Giessen was houder van 
een waterstokerij en aanver-
wante artikelen. De meeste 
van deze mensen woonden 
er ook nog in 1949. De vol-

gende personen woonden 
er in ‘49. Mej J. W. Blok was 
verkoopster, A. van Rutten 
Los was werkman en A.C. 
Pruysers tuindersknecht. 
H.C. Beck was analist en 
T.H.F. Bernhardt schoen-
maker. Mej. H.S. Rogier 
werkte als kantoorbediende. 
D.H.P. Snel was nu timmer-
man. Ook woonden Wed. 
Simons geb. Zonneveld en 
Wed. Schilperoort van Dijk 
in de straat. Toen Leo en ik 
daar laatst aan het wande-
len waren, zagen wij dat de 
eerste vier huisjes inwendig 
verbouwd zijn, maar dat de 
voorgevel is gebleven. We 
kwamen meneer Biggelaar 
tegen, die er sinds de jaren 
zeventig woont. De foto heb 
ik te leen van hem. 

Terug in de Tijd: 
Anthonie Heinsiussraat

De Anthonie Heinsiusstraat met in het midden molen De 
Papegaai. 

Badminton is de grote 
passie van de Delftse 
ondernemer Leonard van 
Velzen (50). Vorig seizoen 
won hij met het Haagse 
DKC de landstitel en de 
landelijke beker. “Ik ben 
zeker niet geschikt voor 
ongemotiveerde spelers.”

Door Ronald Mooiman 

DELFT - Via het Berkelse 
P.I.P, BC Delft, het Waddinx-
veense Invictus, de Badmin-
ton Academy Zuid-Holland 
en weer BC Delft werd Van 
Velzen in 2008 gevraagd om 
hoofdtrainer te worden van 
DKC. “DKC had de wens om 
topsport met plezier te com-
bineren en wilde graag weer 
terug naar de eredivisie. In 
mijn eerste jaar is deze doel-
stelling behaald, maar het 
was de jaren erna een nog 
grotere uitdaging om op dat 
niveau te blijven.” Onder 
zijn trainerschap behaalde 
DKC haar hoogste ranking 
ooit in de eredivisie, tweede 
in het seizoen 2012/2013 
en landskampioen in 
2014/2015. “We wonnen ook 
het bekertoernooi van 2015. 
In het aansluitende Euro-
pese landentoernooi zorgen 
we in het Franse Tours nog 
bijna voor een verrassing 
door favoriet Rusland na 

de poulerondes in de halve 
finales op een 2-0 achter-
stand te zetten. Helaas lukte 
het niet de dubbels van de 
olympisch kampioenen te 
winnen en moesten we met 
een 2-3 nederlaag genoe-
gen nemen. Ik ben bij DKC 
in de omstandigheid dat ik 
behalve met de beste spe-
lers van Nederland, ook een 
geweldig begeleidend team 
om me heen bent. Bij DKC 
doen we alles samen en is er 
geen ruimte voor ander ge-
drag dan hard werken en je 
talenten ontwikkelen.” Als 
trainer vraagt Van Velzen 
ook veel van zichzelf. “De 
wil om te willen verbeteren 
is voor mij een must. Trai-
ning geven vanaf het bankje 
of een praatje met passanten 

doe ik zelden. Ik verdiep me 
goed in de tegenstander door 
middel van videobeelden en 
bespreek en oefen mijn be-
vindingen met de spelers. 
Als je zelf het gevoel hebt er 
alles aan gedaan te hebben, 
dan neemt dat veel druk 
weg. Dit jaar werden we op 
de finaledag gevolgd door 
de NOS, maar we hadden 
zoveel vertrouwen dat ook 
dit geen extra spanning gaf. 
Bij mij komen de zenuwen 
er vaak pas na de wedstrijd 
uit. Een goed voorbereiding 
is voor mij erg belangrijk. 
Niets aan het toeval overla-
ten. Voor DKC ga ik ook dit 
jaar zeker weer er alles aan 
doen om die finale te halen 
en liefst die beker in Den 
Haag te houden.” 

Kampioenenmaker Van 
Velzen geniet van hobby 

Volgende week gaat Van Velzen als interim coach van Jong 
Oranje naar het WJK in Peru.  Foto: Ronald Mooiman


