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SPORT deze week
River Trotters
op weg naar
kampioenschap
HARDINX VELD-GIESSENDAM
- De Hoek & Blok dames

traden onlangs aan tegen
Baros uit Rotterdam. Op
papier zou het een makkelijke wedstrijd moeten zijn.
Met volle moed en een 9
vrouw sterk team werd de
1e helft aangevangen met
Erica Post, Marjan Bongers,
Karin Renaud, Sandra Rikkers en Rolinka Versluis. De
opdracht die de dames mee
kregen was meteen druk op
de tegenstanders zetten en
hele veld verdediging. Helaas de eerste minuten verliepen moeizaam. De Hoek
& Blok dames kwamen niet
in hun spel. De aanvallen
liepen niet en er werd slordig gespeeld waardoor de
openingsscore pas na 2 minuten werd gemaakt en wel
door Baros. Het eerste kwart
werd afgesloten met 10-6. De
dames moesten een manier
vinden om het spel weer
goed te laten draaien. Gelukkig begon het 2e kwart beter.
De ruststand was 28-15.
Deze tred moest voortgezet
worden in het 3e kwart. Ondanks de wil van de Hoek &
Blok dames verliep het spel
toch weer moeizaam. Maar
aan het einde van het 4
kwart kregen de Hoek&Blok
dames vleugels en ging alles ineens makkelijk. De
wedstrijd werd netjes uitgespeeld en eindstand was 5229. Weer een stap dichterbij
het winter kampioenschap.

‘We zijn goed op elkaar ingespeeld’
Op de Henri Dunant
waren ze al dikke
vriendinnen en zagen ze
elkaar iedere schooldag,
maar dat laatste
veranderde toen Sharona
Niesert naar de Willem
de Zwijger ging en
Jolanda Vermeulen naar
de Lage Waard. Dankzij
badmintonvereniging
Shuttle Up verloren zij
elkaar niet uit het oog. Nu
sporten ze samen en is
er voor en na trainingen
en wedstrijden volop
gelegenheid om lekker bij
te kletsen.
“Het zal zwaar worden, maar ik denk niet dat ons team eenvoudig te verslaan is. We spelen al
lang samen, we zijn goed op elkaar ingespeeld.”

Door Yvonne Dombrakis
SLIEDRECHT - Sharona om-

schrijft zichzelf als fanatiek,
maar kan een verliespartij
ook gemakkelijk naast zich
neer leggen. “Als ik er alles
aan gedaan heb om te winnen, ben ik tevreden. Dan
heeft dat geen invloed op
mijn humeur.”
Niet dat een nederlaag vaak
voorkomt, want met haar
team boekte Sharona dit jaar
de ene na de andere overwinning. “Gelukkig spelen
we begin volgend jaar in een
hogere competitie. Ik vind
het fijn om veel tegenstand
te krijgen, want dan kun je
bij een goed resultaat veel

Wie interesse heeft kan op maandag vanaf 19.00 uur
terecht bij sporthal De Stoep. De eerste paar avonden
zijn vrijblijvend (geen verplichting tot lidmaatschap).
Er zijn rackets aanwezig. Jeugd kan op donderdag ook
kennismaken met badminton in sporthal De Valk. Meld
je dan om 18.00 uur bij één van de begeleiders.

trotser op jezelf zijn. En als
de tegenstander aan jou gewaagd is, ga je vanzelf harder knokken.” De 14-jarige
Sharona zegt veel te leren
van Cees Groenewegen, de
nieuwe jeugdtrainer. “Hij
heeft volgens mij zelf op
hoog niveau gebadmintond

en hij kijkt veel naar professionele wedstrijden. Zijn
oefenstof is per training
heel specifiek gericht op een
bepaald onderdeel. Ik merk
dat ik daar beter van word.
Mijn smash en loopvermogen zijn bijvoorbeeld vooruit gegaan.” De Sliedrechtse

is nieuwsgierig hoe zij zich
in de komende competitie
zal verhouden tot speelsters
die een paar jaar ouder zijn.
“Het zal zwaar worden,
maar ik denk niet dat ons
team eenvoudig te verslaan
is. We spelen al lang samen,
we zijn goed op elkaar ingespeeld. Het is tijdens enkelspellen misschien ook
een klein voordeel dat ik
linkshandig ben. De meeste
tegenstanders worden getraind door rechtshandigen,
waardoor ze even moeten
wennen. Hopelijk profiteer
ik daar van.”

Stunt van
schaakteam
SLIEDRECHT - In de tweede
ronde in de strijd om de
KNSB-beker heeft het team
van Sliedrecht afgelopen
donderdag in eigen huis
voor een stunt gezorgd door
het op papier veel sterkere
Haagse DD uit te schakelen.
Vooral het bord van Niels
Mijnster tegen Lasr Vistisen stand al snel in vuur
en vlam. En dat Niels dan
op z’n best is bleek ook wel,
want het werd een geweldige partij, die het Sliedrechtse talent ook wist te winnen.
Daarmee was de stand weer
gelijk, omdat eerder Kees
Wessels het niet had kunnen bolwerken tegen Maarten van Zetten. Wim Pool
leek langzaam maar zeker
weggespeeld te worden
door Gerrit Prakken, maar
koos voor de tegenaanval,
die er veel belovend uitzag,
maar in het zicht van de
remisehaven maakt Pool
een inschattingsfout en kon
alsnog opgeven. Het was de
beurt aan kopman Peter vd
Bergh om er alsnog een verlenging uit te slepen. En dat
gebeurde ook. Er moest dus
gesnelschaakt worden. Ook
na deze barageronde verscheen er een 2-2 stand op
het bord: Peter vd Bergh en
Wim Pool verloren, terwijl
Niels Mijnster en Kees Wessels wonnen. Voor de beslissing werd gekeken naar de
uitslagen van de officiële
partijen, waarbij het resultaat aan bord 4 (Kees Wessels) kwam te vervallen.

GOEDKOPER
DAN IEDERE

CONCURRENT!
82 CM

117 CM
FULL HD 3D LED SMART TV

S
+GRALTEIT!
TALABXY TAB 3

46”

FULL HD LED TELEVISIE

ACCESSOIRE
KIT

FULL HD CAMCORDER

normaal: €100,-

€20.-

9,-

AL: € 34

NORMA

GZ EX 315

OF

40x optische zoom • 3 inch LCD touchscreen •
Time-Lapse mode • Full HD 1080p • 29,3mm
groothoeklens • Wi-Fi

GA

32”

NA BEZUINIGINGS CASHBACK
N
& BESPAAR TOT €1250,- OP UW HUISHOUDEN

OF

NA BEZUINIGINGS CASHBACK
& BESPAAR TOT €1250,- OP UW HUISHOUDEN

SPIEGELREFLEXCAMERA

32 PFL 3258

Schermdiagonaal: 32inch/81cm • 100Hz Perfect Motion Rate
• SMaRT-TV toepassingen • 2x HDMI-aansluiting • 2x USb-aansluiting

DIGITALE COMPACT CAMERA

€45.-

CaSHbaCk
UNG
EN SAMS
ER IS AL EERIE VANAF:
F7000 S

9,-

AL: € 34

NORMA

UE 46 F 7000
Schermdiagonaal: 46inch/117cm •
800Hz Clear Motion Rate • SMaRT-TV
toepassingen • 4x HDMI-aansluiting •
3x USb-aansluiting • 1920x1080 pixels
Full HD • Verkrijgbaar in de maten: 40”
- 46” - 55” en 60”

OF

D 3100 + 18-55 VR

NA BEZUINIGINGS CASHBACK
& BESPAAR TOT €1250,- OP UW HUISHOUDEN

14,2 megapixels CMOS-beeldsensor • Hoge ISO-gevoeligheid (1003200) • Full HD video-opnamen (1920x1080) • 3 inch LCD-monitor
• haarscherp 11-punts autofocussysteem

8 DECEMBER
KOOPZONDAG!
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
KIJK VOOR ALLE ADRESSEN EN OPENINGSTIJDEN
OP WWW.KLEIN.NL

OF

NA BEZUINIGINGS CASHBACK
N
& BESPAAR TOT €1250,- OP UW HUISHOUDEN

POWERSHOT SX 50 HS

Groothoekobjectief 50x zoom • 12,1 megapixel CMOS-sensor • 2,8
inch LCD-scherm • Electronic Viewfinder • 1080p Full HD filmen •
maxiamale ISO-gevoeligheid van 6400 * Na €45,- cashback via Canon

PASFOTO’S
GESCHIKT VOOR ALLE
OFFICIËLE REISDOCUMENTEN

AC

Klein in prijs, groot in service!

+ G TIE!
FOTORATIS
BOEK

BIJ FOTO KLEIN DIRECT KLAAR
EN U KRIJGT DE PASFOTO
DIRECT OP UW EMAIL!
MAAK NU OOK EEN PROFIELFOTO VOOR
FACEBOOK OF LINKEDIN

MET MEER DAN 41 VAKZAKEN ALTIJD IN DE BUURT! KIJK VOOR AL ONZE ADRESSEN
RESSEN OP WWW.KLEIN.NL

