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SPORT deze week

Extra aandacht voor badminton

Kampioenen
schaken
SLIEDRECHT - Tijdens de 78e

AlgemeneLedenvergadering
van Schaakvereniging Sliedrecht heeft voorzitter Jerry
van Rekom alle kampioenen
van het afgelopen seizoen in
het zonnetje gezet. Zo kreeg
clubkampioen Peter van den
Bergh voor de vierde keer de
wisselbeker uitgereikt en
werden ook Andrew Mensing (2e groep) en Jurgen de
Haan (3e groep) een beker
rijker. Snelschaakkampioen
werd opnieuw Theo Dekker,
terwijl Adrian Mensing de
prijs voor de snelste elostijger ontving. De jeugdspeler
steeg vorig seizoen maar
liefst 100 elopunten.
Bij de externe competities
werden Adrian en Andrew
Mensing, Martijn Stoker en
Leo Koppelaar als beste scorers in het zonnetje gezet.
Volgende week donderdag
begint de interne competitie. Nieuwkomers zijn welkom. Wanneer men competitie wil gaan spelen, deelt
wedstrijdleider Mark van
Hulst, tel. 078 - 6300400, u
graag in.

Sportberichten
Alle berichten bedoeld
voor de sportredactie voor
de gebieden HardinxveldGiessendam, Sliedrecht en
Molenwaard kunnen onder
vermelding van ‘sportbericht’ worden verstuurd
naar het e-mailadres van
de sportredactie: redactie.
mer@whm.wegener.nl.

Van 16 tot en met 22
september vindt de
tweede Week van het
Badminton plaats, een
evenement dat is bedoeld
om de sport te promoten.
Uiteraard doet Shuttle
Up daar ook graag aan
mee. Voorzitter Michiel
Hoekstra vertelt welke
activiteiten er zijn
gepland.

SLIEDRECHT/PAPENDRECHT

Yvonne Dombrakis

“De Week van het Badminton is bij uitstek hét moment
om kennis te maken met
badminton. Shuttle Up organiseert daarom op maandag 16 september om 19.00
uur in sporthal De Stoep een
inloopavond voor senioren
en op donderdag 18 september een open training voor
de jeugd, vanaf 18.00 uur
in sporthal De Valk.” Voor
wie besluit lid te worden is
er een speciale actie. “Senioren spelen en trainen dan
tot november voor 45 euro
en krijgen een racket. Voor
jeugdleden bedragen de kosten voor het totaalpakket 35
euro.” Shuttle Up heeft met
ingang van het nieuwe seizoen de beschikking over
twee nieuwe trainers. Cees
Groenewegen zal de jeugdtraining op donderdag gaan
geven en op maandag zal
Martin Zuurmond de re-

Hardlopen
én ﬁetsen bij
Passaat

Voorzitter Michiel Hoekstra van Shuttle Up: ‘Badminton is een aparte sport’. Wedstrijden zijn
namelijk heel vrijblijvend.
Foto: Yvonne Dombrakis

Hoekstra is al tientallen jaren lid van Shuttle Up en nu
ongeveer 8 jaar voorzitter. “Ik zat in de jeugdcommissie,
ben jeugdtrainer geweest, belandde in het bestuur en
uiteindelijk werd ik dus voorzitter. Badminton spreekt
mij zo aan vanwege de afwisseling. Het is een individuele sport, maar bij dubbels en gemengd dubbelspel speel

creanten- en competitietraining verzorgen. Hoekstra is
blij met de komst van beide
heren. “Er waren twee vacatures ontstaan, die gelukkig
vrij snel werden ingevuld.
Cees heeft als doel om kinderen competitie te laten
spelen. Wat dat betreft is

Driekus van der Giessenhof 11 | Klaaswaal
VOORDELIG WOONGENOT!!

badminton een aparte sport;
wedstrijden zijn namelijk
heel vrijblijvend. Het is voor
lang niet iedereen gebruikelijk om naast het trainen
ook in wedstrijdverband uit
te komen. Daar willen we
geleidelijk verandering in
brengen,” legt Hoekstra uit.

“Natuurlijk badmintonnen
we allemaal voor ons plezier, maar een competitieelement zou voor het gros
een mooie toevoeging zijn.
Bovendien zal het zorgen
voor een kwaliteitsimpuls.”
Hoekstra omschrijft Shuttle
Up als een gezellige vereniging waarbij de sport voorop staat. “Wij hebben geen
overvolle kalender, want
onze leden zijn vooral geïnteresseerd in badmintonnen
met elkaar. Jong, oud, recreatief, competitief, valide of
mindervalide; Shuttle Up
heeft plaats voor iedereen.”

CANOPIES BENELUX / SOLID BOW
HET GROOTSTE CARPORT/TERRASOVERKAPPING CENTRUM
Carport

Tuinkamer

Terrasoverkapping

www.canopies.nl - 010 4956777
Gratis advies - Gratis opmeten - Gratis offerte - Gratis wasborstel

Geheel aluminium constructies met glas
NU bij aankoop van een tuinkamer of carport:
GRATIS volledig verzorgd BBQ-feest bij u op locatie of een tablet!!!*
*vraag naar de voorwaarden

Kijk ook op www.solidbow.nl
Zien is kopen!! Woonklare hoekwoning is gebouwd
in 2007, staat op 78 m² eigen grond en heeft een
aangebouwde berging en gezellige tuin op het
zuiden. Het is gesitueerd in een mooi hofje
bestaande uit 11 woningen, nabij het centrum van
het dorp.

“Wondermiddel voor spieren & gewrichten”
Belgische wetenschap heeft een doorbraak
gerealiseerd in de strijd tegen pijnlijke spieren
en gewrichten. Na jarenlang onderzoek is een
koppeling gemaakt van de hoogste kwaliteit
Silicium met MSM, Glucosamine en Chondroïtine.
Dit heeft de krachtigste formule voor behoud
en versterking van kraakbeen en gewrichten
opgeleverd. De resultaten zijn verbluffend. Het
product heet DexSil Forte.

Sfeervolle, betaalbare nieuwbouwwoning, die direct
te betrekken is.
De vraagprijs is € 169.500,-. U mag bieden vanaf
€ 149.500,De oplevering vindt in overleg plaats.
Bel snel voor een afspraak naar Hoogveste bv,
Harm Hoogendoorn 06-42170533.
Van harte welkom!

info@solidbow
advertorial

• Woonklare hoekwoning
• Sfeervolle woonkamer met tuin op het zuiden
• Luxe badkamer met jetstream-hoekligbad

www.funda.nl
www.hoogveste.nl

Bieden vanaf € 149.500,-

Silicium is essentieel voor het behoud en herstel van
kraakbeen en gewrichten. MSM (behoud bindweefsel), Glucosamine (herstel kraakbeen) en Chondroitine (bescherming gewrichten) worden vaak afzonderlijk gebruikt, maar ze hebben nauwelijks effect bij
afwezigheid van Silicium. Toevoeging van de katalysator Silicium zorgt ervoor dat deze bestanddelen
zeer snel worden opgenomen en effectief werken.
Bovendien is DexSil Forte de eerste vloeibare formule met de combinatie van MSM, Glucosamine en
Chondroïtine, wat het tot de krachtigste formule in

-

Op zaterdag 14 september
2013 organiseert AV Passaat
Papendrecht voor de zesde
keer de unieke combinatie
van hardlopen en fietsen.
Dit jaar staat de inschrijving
voor deze tocht voor het
eerst ook open voor niet-leden van de atletiekvereniging. In een team (2 of meer
personen per team) wordt
steeds gewisseld: één loopt
en de anderen fietsen. De
wissel tussen lopen/fietsen
gebeurt naar eigen inzicht.
Dat kan zijn dat het team
met elkaar afspreekt om elke
10 minuten te wisselen of
dat bij elke 2 km van plaats
wordt gewisseld. Er wordt
gelopen aan de hand van een
route-kaart/beschrijving,
er is geen bewegwijzering.
De route van 42 km voert
langs het Werelderfgoed
Kinderdijk en door de mooiste plekken van de Alblasserwaard. Verzorging wordt
zelf meegenomen op de fiets.
Deelname kan met een tweetal, of meerdere personen
per team. De run-bike-run
wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch. De eerste
teams starten om 08.30 uur.
De kosten voor deelname is
10 euro per persoon, inclusief lunch. Inschrijving sluit
12 september. Op de website avpassaat.nl staat het
inschrijfformulier. Inschrijven of nadere informatie bij
voorzitter@avpassaat.nl.

de strijd tegen pijnlijke spieren en gewrichten maakt.
Binnen enkele dagen wordt al een eerste effect gevoeld en na 3 weken is het herstel van de spieren en
gewrichten al dusdanig dat de pijn significant is gereduceerd en u soepeler kunt bewegen. Geadviseerd
gebruik is circa 2 maanden.
Vervolgens is het raadzaam om over te stappen op
alleen DexSil Silicium, zodat klachten structureel
voorkomen kunnen worden. DexSil Forte is ideaal bij
gewrichtspijn, spierpijn, artritis, artrose, hernia’s en
ontstekingen, en is verkrijgbaar bij:
Etos
Burg. Winklerplein 24 -28
Sliedrecht

