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Heren badmintonners kampioen

Jaarlijkse sportgala in Sliedrecht

u Thijs Verhaar
U Sliedrecht
Afgelopen week maakte de
trainer bekend nog minimaal
een jaar door te gaan als trainer van Sliedrecht Sport.
“Ik heb mijn contract verlengd, omdat ik het naar mijn
zin heb hier. We zijn hier met
de directie en de spelers een
bepaalde weg ingeslagen en
dat bevalt heel goed.”
“Toen ik hier kwam, wilde
ik er iets moois van maken
en ik heb het gevoel dat dat
lukt. Iedereen is tevreden, de
resultaten zijn goed en het
herenvolleybal leeft weer in
Sliedrecht.”
“Omdat de vrouwen ontzettend goed presteren, is het

e
l
a
Fin

MIJN stijl

*

OP
=

OP

OP

25% SETKORTING
op nieuwe collectie *

=

OP
OP
Wit ledikant (180x200 cm)

OP
OP

op sh llen
mode

=

g
Kortin *
0%m
tot 7
w
o roo

OP

Geniet bij Morgana
van de laatste
trends in bedmode.
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De perfecte kast
voor uw ruimte.

180 wit leerdoek hoofdbord

431,00
389,00

2 x nachtkastje
2 x softclose op laden
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72,00
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Actie is geldig t/m 5 februari 2011.

De Heer
Veersedijk 89 | Hendrik-Ido-Ambacht | 078 - 681 34 47 | www.morgana.com
Openingstijden: geopend van dinsdag t/m zaterdag, koopavond.

Druk- en zetfouten voorbehouden.
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MIJN ruimte

Vraag naar de voorwaarden.
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Morgana heeft
uw persoonlijk
slaapoplossing.
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spel. Dat is belangrijk. We hebben een jonge ploeg die kan pieken, maar soms ook kan dalen”,
zegt Van Wolferen.
“De laatste weken is het alleen
nog maar pieken, dus ik heb veel
vertrouwen in mijn team. Aankomende week moeten we op
bezoek bij de koploper en dan
moeten we er ook weer staan.”
“Ik hoop dat we deze lijn door
kunnen zetten. Hopelijk zitten er
weer net zo veel supporters op
de tribunes om ons te steunen.”
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Pieken
“Nu hebben wij weer een prachtig resultaat geboekt in de klassieker. Dat is sowieso al een wedstrijd die leeft onder de spelers
en als je die winnend afsluit ben
je goed bezig. We wonnen niet
alleen, we wonnen met goed
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Bij Morgana vindt
u de meest veelzijdige collectie.

voor ons moeilijk om diezelfde
interesse los te maken, maar
mede door onze goede resultaten komen wij ook steeds meer
in de picture.”
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WINTERSALE

Heren hebben een prachtig resultaat geboekt in de klassieker
onder leiding van coach Arie van Wolferen.
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gens van volleybalvereniging
Sliedrecht Sport.
Niet alleen de jongens zijn genomineerd, Sliedrecht Sport
is als vereniging een van de
kanshebbers in de categorie
sportvereniging van het jaar.
De andere genomineerden
zijn Schaakvereniging Sliedrecht en SKC Merwede.
De winnaar wordt in alle categorieën bepaald door een
onafhankelijke vakjury.
“Alle leden van sportverenigingen zijn uitgenodigd,
maar uiteraard is ook iedereen die niet actief bezig is
met sport van harte welkom
om het Sportgala in Sliedrecht bij te wonen”, aldus
de organisator.
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kanshebbers geselecteerd door
de Stichting Sportraad Sliedrecht. Bij de mannen gaat het
tussen volleyballer Roy Kroon,
atleet Jaap Kraaijeveld en schaatser Bart van der Berg.
Zij hebben dit jaar allen opmerkelijke prestaties geleverd
in hun tak van sport. In de categorie sportvrouw van het jaar
zijn Martha Lavooi, Debby
Kraaijveld en Karine Muilwijk
de kanshebsters.
De genomineerden blonken in
2010 uit in achtereenvolgens
turnen, zwemmen en volleybal.
Ook bij de sportploegverkiezing
zijn er drie genomineerden: De
meisjes A1 van vv Sliedrecht, De
A1 van korfbalvereniging SKC
Merwede en de A-junioren jon-

In partycentrum De Lockhorst wordt aanstaande vrijdag het jaarlijkse sportgala
georganiseerd door de Stichting Sportraad Sliedrecht.
De beste sportmannen,
sportvrouwen, sportploegen
en sportverenigingen worden
nog een keer extra in het zonnetje gezet.
De avond begint om half acht
en zal rond half elf afgelopen
zijn, waarna er nog gelegenheid is om de sporters te feliciteren.
Alle genomineerden zijn aangedragen door de vereniging
waar diegene lid van is.
Vervolgens zijn er uit alle
kandidaten per categorie drie

Volleybalvereniging
Sliedrecht Sport heeft
de klassieker gewonnen
tegen Alfa/NextVolley. De
heren onder leiding van
coach Arie van Wolferen
waren met 3-0 in sets te
sterk voor hun rivalen uit
Dordrecht.
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Sliedrecht

‘Goede volleyweek’
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Het herenteam van badmintonvereniging Shuttle Up uit Sliedrecht heeft het kampioenschap
binnengehaald. In de laatste
wedstrijd moest het team van

nog even spannend voor de Sliedrechters omdat de eerste twee
duels verloren gingen. Daarna
werd er echter geen partij meer
verloren. Shuttle up komt volgend jaar uit in de B-klasse.
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aanvoerder Frank Klop met minimaal 5-3 winnen van Swindrecht om genoeg winstpunten
te behalen voor de eerste plaats.
Uiteindelijk wonnen de heren
met 6-2, maar het werd toch
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Sliedrecht

