Cera Samuels won afgelopen week de dubbelmix tijdens een toernooi in Hoensbroek.

Talentvolle Samuels leeft volledig voor
badminton
GELDROP
PETER SCHOEBER
Een toernooizege bij het scheiden van 2016 voor badmintonster Cera Samuels. Het veertienjarige talent
uit Geldrop won vorige week met overmacht de dubbelmix tijdens het Carlton International Youth
Tournament in het Limburgse Hoensbroek.
De toernooizege in Hoensbroek was voor Cera Samuels de laatste prijs in de leeftijdscategorie tot vijftien
jaar. Vanaf 2017 mag ze internationaal haar krachten gaan meten in de klasse tot zeventien jaar. Nationaal
mag ze in juni nog wel meedoen aan de NK tot vijftien jaar. In Hoensbroek won ze het toernooi met haar
vaste mixpartner Finn Achthoven uit Hoorn. De finale tegen het Franse koppel Martin Ouazzen/Anaïs
Bégaud werd relatief gemakkelijk met 2116 en 2114 gewonnen. "De halve finale vond ik zwaarder dan
deze finale", zei Samuels, net als Achthoven lid van Jong Oranje, na afloop dan ook.
40.000 kilometer
Badminton beheerst het leven van Samuels. Behalve in de schoolbanken van het Sint Joris College in
Eindhoven is ze dagelijks op de baan te vinden. ,,Mijn schema zit vol badminton. Ik train vier keer per
week bij het regionaal trainingscentrum (RTC) in Deurne, een keer op Papendal en doe aan fysieke
training in Geldrop. Maar ik heb ook nog tijd om leuke dingen met vriendinnen te doen." Spelen doet ze
bij BV Almere in de tweede divisie. Vader Samuels is er zoet mee, afgelopen jaar reed hij 40.000
kilometer om zijn dochter naar de diverse locaties te brengen.
Als 7jarige maakte Samuels kennis met badminton. ,,Ik vond het meteen een leuke sport", zegt ze. Ze
had aanleg voor het spel met racket en shuttle, bleek al snel. Ze begon bij BC Geldrop in de Ejeugd,
maar sloeg op weg naar de Ajeugd twee lichtingen over. ,,Spelen tegen grotere en oudere tegenstanders
was wennen. Ik heb geleerd ballen goed te plaatsen. Ook mijn voetenwerk is goed. Dat is de enige
manier om hen te verslaan. Op kracht verloor ik partijen." Haar kwaliteit ligt ook op het gebied van
motoriek en spelinzicht. ,,Ik wacht op mijn kans, dan zoek ik de aanval. Plaatsballen en rally's aangaan.
De priksmash is mijn favoriete slag."
In 2016 deed Samuels veel internationale ervaring op. Ze speelde in Zwitserland, Denemarken, Duitsland
en op het jeugdEK in Kazan. ,,Dat vond ik heel speciaal. Het EJK werd gelijk met het EK gehouden.
Alle toppers waren aanwezig." In Kazan kwam ze tot de kwartfinale.
Talent

Bondscoach Nathalie Mulders noemt Samuels een talent. ,,Met name in de dubbelmix ontwikkelt ze zich
goed. Cera heeft spelinzicht en goede bovenhandse slagen. Tijdens het officieuze EK (Nations, red.) in
Zwitserland bereikte ze ook de kwartfinales." Samuels vindt het jammer dat ze bij Jong Oranje
voornamelijk in de mix wordt ingezet. "Ook in de single wil ik beter worden", zegt ze. Mulders begrijpt
die teleurstelling. ,,Op deze leeftijd is de opleiding op alle onderdelen nog breed. In de mix is de serve
redelijk voorspelbaar. Afspraken maken wie welke bal pakt. Door een goede return kun je de rally
domineren en winnen. Daar is dit koppel goed in."
Samuels is ambitieus: ,,Ik zou wel naar het buitenland willen. Trainen in een topland als Denemarken of
naar Indonesië gaan. Daar hebben ze een goede leerschool."
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