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Dance! bij
Synergos
SLIEDRECHT - Bij Synergos is
er op woensdag van 10.00
tot 11.00 uur Dance!-les.
Belangstellenden
kunnen een keer langskomen
voor een proefles. Tijdens
de Dance!-lessen staan bewegen en swingen voorop,
in verschillende dansstijlen. Denk bijvoorbeeld aan
jazz- en showdans, Afrikaanse dans, streetdance,
moderne dans en disco. Na
een intensieve opwarming,
zullen er per les een aantal
dansstijlen aan bod komen.
Stapsgewijs worden er bewegingen aangeleerd. Meer
informatie is verkrijgbaar
via: 0184-424170 of te vinden op de website www.
omnisport-synergos.nl.

Sliedrecht Sport
vernieuwt
website
Sliedrecht
Sport heeft een nieuwe website. Alhoewel nog volop in
ontwikkeling kunnen op de
nieuwe site alle competitie- en trainingschema’s per
team bekeken worden, net
als de uitslagen en ranglijsten. Vanzelfsprekend is er
veel nieuws te vinden over
Dames 1 en Heren 1, maar
ook over alle andere teams
en de nieuwe sporthal aan
de Benedenveer. Sliedrecht
Sport is volop in beweging,
de website verandert mee.
Meer informatie is te vinden
op www.sliedrechtsport.nl.
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Shuttle Up ook sterk in
aangepast badminton
Ieder jaar organiseert
Shuttle Up in Sliedrecht
een landelijk toernooi
aangepast badminton. Op
31 mei vindt de 14e editie
plaats in De Stoep.
Door Yvonne Dombrakis
sliedrecht - Sporters met

een lichamelijke beperking, zowel rolstoelers als
staanders, kunnen hieraan
meedoen. Ita Schreuder is
al sinds de oprichting in
1968 lid van Shuttle Up en
ook vanaf het begin van het
aangepast badminton betrokken bij die tak binnen
de vereniging. “Dat was zo
rond 2001. Zelf hadden we
toen nog geen leden met
een lichamelijke beperking,
maar van buitenaf werden
we gevraagd om een toernooi voor deze doelgroep te
organiseren. Dat is gebeurd
en uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie. Zes jaar geleden organiseerden we zelfs
ook het NK Aangepast Badminton. Dat was een hoogtepunt in het bestaan van de
vereniging.” Aan het eigen
toernooi doen naast rolstoelers en staanders dit jaar
voor het eerst ook kleinere
mensen mee. “Ik werd door
de bond benaderd met die
vraag. Het zijn mensen on-

“Geïnteresseerden mogen vier proeflessen gratis meedoen, zodat ze kunnen ontdekken of
badminton iets voor ze is. Rackets zijn aanwezig in de sporthal.”

der de 1.50 meter. Ze zitten
niet bij een vereniging, maar
bij een stichting. Het is een
ploegje van 6 tot 8 personen.
Ik ben heel benieuwd naar
hun niveau. Piet van Loon,
onder meer de voorzitter
van de Stichting Sportraad
Sliedrecht, zal weer de opening verrichten. Wethouder
Hanny
Visser-Schlieker
reikt aan het einde van de
dag de prijzen uit. De dag
begint om 9.30 uur en zal
rond 18.00 uur ten einde

zijn. ” Gediplomeerd trainer
Martin Zuurmond vult aan
dat er voorafgaande aan het
toernooi op maandagavond
13 april een clinic in De
Stoep wordt gegeven door
Eddy Boerman. “Hij verloor
in 2000 bij een motorongeluk
zijn linkerbeen en kwam tijdens zijn revalidatie in aanraking met badminton. In
2006 werd hij voor het eerst
Nederlands kampioen Aangepast badminton en daarna
heeft hij nog vele prijzen ge-

wonnen. Het is zijn ambitie
om zo lang mogelijk door
te gaan met het spelen van
(inter)nationale wedstrijden
om zo een voorbeeld te zijn
voor mensen die net een
duwtje in de rug kunnen gebruiken.”
Iedere maandag staat er in
sporthal De Stoep van 19.00
uur tot 23.00 uur badminton
voor beginners en gevorderden op het programma,
waarbij een gecertificeerde
trainer aanwezig is.

Winnaars
schaakclub
sliedrecht - Schaakvereni-

ging Sliedrecht hield voor
Pasen het traditionele ‘eierschaken’. Na 6 spannende
rondes van 2 partijen bleek
Arjan van der Leij uiteindelijk het beste te hebben
gescoord. Met slechts 1,5
verliespunten hield hij de
concurrentie ver achter zich.
Zodoende mag de voorzitter
van de Goudse schaakvereniging Messemaker 1847
zich voor een jaar de eierkoning van Sliedrecht noemen. Op de tweede plaats
eindigden 8 spelers met 8
punten, waarbij het vooral
opviel dat Hans Klein liet
zien wel te kunnen snelschaken in hoge tijdnood.
Ook de gebroeders Mensing
deden weer van zich spreken door eveneens 8 punten
te scoren. Opvallend waren
ook de goede scores van
Koos vd Berg en Peter van
de Poel.
Bij de jeugd vond het traditionele snelschaken om paaseieren plaats. “Paashaas”
Martijn Stoker had zijn handen vol aan de snel spelende
jeugd, die in twee groepen
speelden. In de eerste groep
wist uiteindelijk Jochanan
Alberts zich tot eierkoning
te kronen. Na een spannende strijd bleef hij Luana
Mensing nipt voor, terwijl
Hendrik Donders als derde
eindigde. In de tweede groep
wist Joppe den Breejen de
meeste punten - dus eieren
- te winnen. Samuël Gijsen
werd tweede en Matthanja
Alberts derde.

Ontlasten milieu: we hergebruiken 3500 ton goederen

ZATERDAG 18 APRIL 2015
aanvang 13.30 uur

Veiling bij
Opnieuw & Co
Dordrecht

Ruim 100 bijzondere objecten zoals:

schilderijen, sieraden, klokken, meubelen,
speelgoed, curiosa, collectors items enzovoort.
Kijkdagen 11 april t/m 18 april 2015 bij Opnieuw & Co Dordrecht.
Zie vanaf 10 april www.opnieuwenco.nl voor de veilinglijst.
Eenvoudige deelname en geen bijkomende kosten.
Inschrijven gratis deelname op zaterdag 18 april tot 13.30 uur.
Vooraf live muziek en de hele dag gratis kofﬁe, thee, limonade.

☎

078 - 641 79 66
www.opnieuwenco.nl
Merwedestraat 54 - Dordrecht

Opnieuw & Co heeft geen winstdoelstelling

Koopkracht: betaalbaar alternatief voor nieuw

Werkgelegenheid: er werken ruim 350 mensen bij Opnieuw & Co
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