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Openingstijden
maandag t/m vrijdag 
08:00 tot 17:00 uur
 

zaterdag
08:00 tot 13:00 uur
 

Lever uw laatste loodjes 
in bij Van Pelt Recycling.

Geen vrieskisten, koelkasten, autobanden, gasflessen, beeldscher-men, airco’s en ander chemisch afval. Wij behouden ons het recht voor om partijen te keuren en/of te weigeren. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kijk voor actuele prijzen en voorwaarden op www.vanpeltrecycling.nl

Koper kabel € 1,25 per kg
Koper handgepeld € 4,25 per kg
Koper gemengd € 4,00 per kg
Messing/geel koper € 2,40 per kg
Aluminium € 0,80 per kg
RVS € 0,95 per kg
Lood € 0,90 per kg
Zink € 0,80 per kg
Elektromotoren € 0,40 per kg
Accu € 0,40 per kg
IJzer € 0,16 per kg
Electr. apparaten  € 0,12 per kg
Computers € 0,13 per kg

 Wasmachines

 

€ 3,50 per stuk

BELOONT ELKE
KLANT CONTANT!

AAN VAKANTIE TOE?

DIRECT 
CONTANT 

GELD!
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Gratis racket voor  
nieuwe leden Shuttle Up
Ita Schreuder en Cor 
Polack weten als 
geen ander hoe leuk 
badminton is. Schreuder 
is al sinds de oprichting 
in 1968 lid van Shuttle 
Up, Polack volgde zes jaar 
later. 

Door Yvonne Dombrakis

sliedrecht - Na al die decen-
nia zijn ze nog steeds niet 
op de sport uitgekeken. Ze 
hopen beiden dat de ver-
eniging op korte termijn 
weer heel wat nieuwe, leden 
mag verwelkomen. Iedere 
maandag is er in sporthal 
De Stoep van 19.00 uur tot 
23.00 uur badminton voor 
beginners en gevorderden, 
waarbij een gecertificeerde 
trainer aanwezig is. “Ge-
interesseerden mogen vier 
proeflessen gratis meedoen, 
zodat ze kunnen ontdekken 
of badminton iets voor ze 
is. Rackets zijn aanwezig. 
Pas na enkele vrijblijvende 
trainingen beslist men of 
een lidmaatschap gewenst 
is.” Er loopt momenteel 
naast de gratis proeflessen 
nog een actie, want nieuwe 
leden ontvangen een gratis 
badmintonracket van Shut-
tle Up. Schreuder: “Nieuwe-
lingen die voor het eerst met 

badminton in aanraking ko-
men, zijn vaak verbaasd over 
het hoge tempo. Dat maakt 
het een leuke uitdaging.” 
Polack: “Het is goed voor het 
brein en goed voor je body. 
Daarnaast is Shuttle Up ook 
gewoon een hele gezellige 
vereniging, bestaande uit 
ongeveer 50 jeugdleden en 
80 senioren.” De doelgroep 
is breed, want de pijlers zijn 
competitie, recreatie, jeugd, 
aangepast badminton en 
55+. Die laatste categorie 

kan vrijblijvend badminton-
nen voor 3 euro per keer, lid 
zijn van Shuttle Up is niet 
nodig. Jeugdtraining wordt 
elke donderdag in De Valk 
gegeven van 18.00 uur tot 
21.00 uur. “Onze nieuwe 
jeugdtrainer heeft ingevoerd 
dat jeugdleden ook zoveel 
mogelijk meedoen aan de 
competitie. Vanaf de ko-
mende jaargang is het spe-
len van wedstrijden echt een 
verplichting. De jeugd vindt 
het leuk om zich met ande-

ren te meten en het is goed 
voor de doorstroming naar 
de senioren,” legt Polack 
uit. Op 25 mei organiseerde 
Shuttle Up voor de dertien-
de keer het toernooi Aange-
past Badminton. Ongeveer 
30 deelnemers, zowel rollers 
als staanders, kwamen hier-
voor langs. Schreuder: “Vijf 
jaar geleden organiseerden 
we ook het NK Aangepast 
Badminton. Ik hoop dat we 
het op korte termijn nog een 
keer kunnen binnenhalen.”

“Geïnteresseerden mogen vier proeflessen gratis meedoen, zodat ze kunnen ontdekken of 
badminton iets voor ze is.”

Kampioen
sliedrecht - De prijsuitrei-
king plaats van de Voor-
jaarscompetitie bij de jeugd 
van Schaakvereniging Slie-
drecht vond onlangs plaats. 
De nieuwe jeugdkampioen 
is Christiaan Verheij. Aan-
vankelijk speelde hij wat 
remises, maar daarna wist 
Christiaan een paar belang-
rijke partijen te winnen. 
Tweede in de eerste groep 
werd Gerard van Steenoven. 
Derde werd Jesse Vonk. De 
vierde plaats was voor Mit-
chell van Vonderen en Rol-
and Kop werd keurig vijfde. 
Groep 2 werd keurig gewon-
nen door Esto Safaipour, 
die heel lang ook boven de 
eerstegroepspelers stond. 
Gezien zijn jeugdige leeftijd 
(7) is het een fantastische 
prestatie. Nieuwkomer Sa-
muël Gijsen werd verras-
send tweede in groep 2. De 
6-jarige telg van familie Gij-
sen ontpopt zich tot sterke 
jeugdspeler. De derde plaats 
was voor Tim de Waard, 
die in zijn eerste seizoen 
ook al direct op het podium 
eindigde. De vierde plaats 
was voor Luuk van Dijk, 
die nummer 5, Barend van 
Dieren, net voor bleef. De 
laddercompetitie werd een 
prooi voor Maarten Hartko-
ren, die met verve deze titel 
heeft verdedigd. Hij bleef 
al zijn concurrenten ruim 
voor. Jesse Vonk eindigde 
keurig als tweede, terwijl 
Gerard van Steenoven en 
Esto Safaipour de derde 
plaats deelden. Joppe den 
Breejen mocht de beker voor 
de vijfde plaats in ontvangst 
nemen.

Schaakjeugd 
behaalt 
diploma’s
sliedrecht - De Sliedrechtse 
schaakjeugd heeft de afgelo-
pen weken examen gedaan 
voor  verschillende stap-
pen. Afgelopen donderdag 
kregen alle kandidaten van 
examinator Wim Hokken te 
horen of ze geslaagd waren. 
En dat waren ze allemaal!
In totaal kon Wim Hokken 
10 diploma’s uitreiken. Voor 
Stap 1  behaalde Barend van 
Dieren het hoogste cijfer, 
namelijk een 8,5. Tim de 
Waard, Esto Safaipour en 
Miquel Verhoef deden niet 
veel voor hem onder en wis-
ten ook met fraaie cijfers te 
slagen.

Geslaagden
Voor Stap 2 slaagden 6 jeugd-
spelers. Daarbij behaalde 
Jesse Vonk het hoogste cij-
fer, namelijk een 9. Gerard 
van Steenoven en Joppe den 
Breejen bleven met een 8,5 
niet ver achter bij de klein-
zoon van Wim Hokken. Ook 
Maarten Hartkoren, Dami-
am Flameling en Mitchell 
van Vonderen slaagden voor 
één van de moeilijkste stap 
uit het Stappenplan.
Zo kwam er een goed einde 
aan een enerverend schaak-
seizoen bij de jeugd. Mede 
dankzij de schaaktrainers 
Peter vd Bergh, Wim Hok-
ken, Joost Stoker, Niels Mijn-
ster en Christiaan Verheij  
werden er veel schaakdiplo-
ma’s behaald. Komend sei-
zoen worden de trainingen 
weer opgepakt, maar zal de 
jeugd een Stap hoger gaan.


