
Proef de smaak van de
heerlijke winterthee van
Tafelgut, er is deze avond

ook een theeproeverij!

Proef de smaak van de 

Ook aanwezig op deze avond:

Met geregeld leuke acties
onder onze volgers!

www.zijderveld.nu

Kerst bij Zijderveld garden and homeKerst bij Zijderveld garden and home
Vrijdag12 december

geopend tot21.30 uur

Voor iedere
betalende klant
van min. € 10,-

hebben wij een
leuke goodie bag
op deze avond!

• PTMD • Riverdale • Sia • Pomax • Lampe Berger
• Brynxz • Des Pots • Dutz • Bastion • Zusss
• Knit Factory • Heerlijkheid Mariënwaerdt

Nieuw in onze collectie: Little Diva • By-Boo • Be Pure
• 100% Leuk • Dome Deco • Chabo Bags
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Kaarten 
jubileumshow 
Synergos
Sliedrecht - Op zaterdag 31 
januari houdt Synergos de 
vijfjaarlijkse grote uitvoe-
ring. Vanwege het 15-jarig 
jubileum dit jaar met een 
bijzonder thema:’ Dromen. 
Van...’. Alle gymnastiek -
en danslessen verzorgen 
een spetterend optreden in 
Sporthal De Stoep. De voor-
verkoop voor entreekaarten 
vindt plaats in Sporthal De 
Stoep op: maandag 15 de-
cember 2014 van 18.30 tot 
20.30 uur en donderdag  22 
januari 2015 van 19.15 uur 
tot 20.30 uur. Kaarten voor 
de middagvoorstelling kos-
ten 2,50 euro per stuk. De 
avondvoorstelling kost 3,50 
euro per stuk. 
Er is ook een combinatietic-
ket mogelijk: drie voorstel-
lingen 7,50 euro. Als er na 
de voorverkoop nog kaarten 
beschikbaar zijn, dan kan 
men die op de dag zelf aan 
de kassa kopen (middag: 3,- 
en avond 4,-). 
Er zijn drie voorstellingen; 
middag 1: 13.00-14.30 uur; 
middag 2: 15.30-17.00 uur 
en avond: 19.00-21.30 uur. 
“Van jong tot oud zullen de 
leden van Synergos u beto-
veren in een voorstelling 
waar iedereen zijn steentje 
aan bijdraagt.” 
Meer info: facebook (uit-
voering Synergos 2015) 
of de website www. 
omnisport-synergos.nl.

G-team helpt 
met actie
Sliedrecht - Afgelopen za-
terdag heeft Supermarkt 
Jumbo Van Geest aan de 
Populierenhof de spaaractie 
ter gelegenheid van de ope-
ning haar klanten de ver-
huisbox (waarde: 60 euro) 
laten ophalen. Op deze dag 
zijn de G-voetballers van 
vv Sliedrecht behulpzaam 
geweest bij het uitreiken 
van deze dozen aan klanten 
met een volle spaarkaart. 
Ook is Jumbo Van Geest 
subsponsor van het G-team. 
Peter en Jinny van Geest 
reikten een presentatieshirt 
en een mooie sporttas uit 
aan de sporters. Zaterdag 
13 december spelen de G-
voetballers om 10.00 uur op 
Sportpark de Lockhorst de 
kampioenswedstrijd tegen 
VSC uit Utrecht. 

Veertig jaar  
in bestuur
GieSSen-Oudekerk – Op de 
jaarlijkse ledenvergadering 
van IJsclub Sint Moritz is 
voorzitter V. de Hek ge-
huldigd voor zijn 40-jarige 
zitting in het bestuur van 
de ijsclub. Uit handen van 
2e voorzitter H. de Deugd 
ontving De Hek een glazen 
aandenken aan dit feit en 
ontving zijn vrouw Rinie 
een mooie bos bloemen. Met 
de ledenvergadering opende 
IJsclub Sint Moritz tevens 
officieel het winterseizoen.

‘Binnen de lijnen ben ik best fanatiek’
Rob Bogaard kan naar 
eigen zeggen absoluut 
niet zonder sport. Hij 
is nu ongeveer vijf 
jaar lid van Shuttle Up 
en was daarvoor lid 
van een Gorinchemse 
badmintonvereniging. 
“Maar mijn vriendin uit 
Papendrecht deed hier 
aan volleybal en toen zag 
ik dat er ook badminton 
werd aangeboden. Voor 
mij was Sliedrecht een 
stuk praktischer, dus ben 
ik overgestapt.”

Door Yvonne Dombrakis

Sliedrecht - Als staander 
traint Rob iedere week en 
speelt hij vriendschappe-
lijke wedstrijden. “Ik vind 
het heerlijk om lekker in 
beweging te zijn. Binnen de 
lijnen ben ik best fanatiek. 
Ik kan slecht tegen mijn 
verlies, dus daarom doe ik 
er alles aan om te winnen. 
Na al die jaren boek ik ge-
lukkig nog steeds progres-
sie. Dat motiveert en is een 
extra stimulans om goed te 
blijven trainen. Ik geef altijd 
de volle 100 procent.” In het 
verleden was Rob ook actief 
als voetballer, maar na een 
auto-ongeluk moest hij die 
sport opgeven. “Heel jam-
mer, maar bij Shuttle Up heb 

ik het gelukkig ook prima 
naar mijn zin. Het is wel een 
verschil dat ik van een team-
sport naar een individuele 
sport ben overgestapt. Voet-
ballen doe je echt met zijn 
allen, terwijl bij badminton 
het groepsgevoel minder is. 

Aan de andere kant is het 
ook wel weer prettig dat je 
zelf verantwoordelijk bent 
voor de punten die je maakt 
en niemand anders dan je-
zelf verantwoordelijk is voor 
foute beslissingen. Ik ben al-
tijd kritisch op mezelf. Soms 

kan ik echt balen van een 
verloren punt. Maar ik lig er 
niet van wakker hoor,” lacht 
Rob. Door goed te kijken 
naar de lichaamstaal van 
zijn tegenstander, kan hij 
soms nog wel wat voordeel-
tjes boeken. “En veel spelers 
hebben een mindere back-
hand, dus dan is het slim om 
de shuttle vooral die kant op 
te sturen. Ik ben wat dat be-
treft een uitzondering, want 
mijn backhand is beter dan 
mijn forehand.” Badminton 
levert Rob meer energie dan 
dat het hem kost. 

“Na al die jaren boek ik gelukkig nog steeds progressie. Dat motiveert en is een extra 
stimulans om goed te blijven trainen.”

“Het is prettig om even stoom af te blazen en actief be-
zig te zijn. Heel soms is het verleidelijk om tv te blijven 
kijken en een beetje te zappen, maar altijd is er snel 
weer het besef dat sporten veel waardevoller is.” Eens 
per jaar organiseert Shuttle Up ook een landelijk toer-
nooi aangepast badminton. Info: www.shuttle-up.nl
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