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Lelystraat 101  3364 AH  Sliedrecht   (0184) 41 62 33   (0184) 41 88 79   www.degrootschagen.nl 

Solide en gedegen

KEUKENS

K P S    • Totaalinstallateur voor 
     uw keuken
   • Particulieren en projecten
   • Renovatie
   • Persoonlijke begeleiding
   • Vervanging
   • Uitstekende service
   • Vakkundige montage

KPS Keukens begeleidt u graag stap 
voor stap naar de voor u perfecte 
keuken. Passend bij uw persoonlijke 
eisen en wensen, smaak én budget. 
KPS Keukens is er namelijk niet voor 
de grote massa maar speciaal voor 
mensen die prijs stellen op goed en 
eerlijk advies. Naast het leveren van 
een nieuwe keuken zijn wij ook ge-
specialiseerd in het renoveren van 
uw keuken of voor het vervangen 
van uw koelkast, vaatwasser, kook-
plaat en andere keukenapparatuur.
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Voorzitter : Michiel Hoekstra 06 28326254
I. da Costastraat 3 Sliedrecht voorzitter@shuttle-up.nl

Secretariaat : Secretaris Shuttle Up -
Postbus 258, 3360 AG Sliedrecht secretaris@shuttle-up.nl

Penningmeester : Henk Boer 0184 417371
Kievitlaan 51   Sliedrecht penningmeester@shuttle-up.nl

Competitie : Marijke Koorevaar 06 13744296
Molshoefweer 53 Sliedrecht competitie@shuttle-up.nl

Recreatie : Ita Schreuder 0184 414977
Oranjehof 30 Sliedrecht recreatie@shuttle-up.nl

Jeugd : Michiel Hoekstra 06 28326254
I. da Costastraat 3 Sliedrecht jeugd@shuttle-up.nl

55+ Badminton : Cor Polack 06 16503513
De Horst 110 Sliedrecht 55plus@shuttle-up.nl

Aangepast Badminton : Ita Schreuder 0184 414977
Oranjehof 30 Sliedrecht recreatie@shuttle-up.nl

Public Relations en : Cor Polack 06 16503513
Sponsoring De Horst 110 Sliedrecht PR@shuttle-up.nl

Marco Boer 06 24966644
De Wiel 58 Sliedrecht PR@shuttle-up.nl

Competitie en : Martin Zuurmond 06-21596370
Recreatie Dordrecht martin@shuttle-up.nl

Jeugd : Cees Groenewegen 06-12124908
Papendrecht cees@shuttle-up.nl

Contactpersonen

Trainers
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Verenigingsinformatie

Betalingen
Via automatische incasso. Er wordt aan het begin van het kalenderkwartaal afgeschreven, dus er 
wordt per 3 maanden betaald.

Contributie
Senioren € 44,50 per kwartaal, junioren € 27,00 per kwartaal.
Senioren competitie € 56,50 per kwartaal.

Inschrijfgeld
Senioren € 7,50 en junioren € 5,00.

Opzegging lidmaatschap
Met in achtneming van 3 maanden opzegtermijn uitsluitend schriftelijk met vermelding van reden 
bij dhr. H. Boer, Kievitlaan 51, penningmeester@shuttle-up.nl

     
Speel- en trainingsavonden
Sporthal ‘De Stoep’
Maandagavond   19.00 – 23.00  Recreatie en aangepast badminton

     19.00 – 20.20  Jeugd vrijspelen
     19.20 – 20.00  Training beginners
     20.00 – 20.40  Training gevorderden
      20.40 – 22.00  Training competitie
Sporthal ‘De Valk’
Donderdagmiddag  15.30 – 16.30  55+ badminton
Donderdagavond  18.00 – 21.00  Training jeugd
Zaterdagmiddag*  12.00 – 15.30  Competitiewedstrijden jeugd
* Alleen bij wedstrijden, zie de agenda.

Kennismaken
Wil je wel eens kennismaken met badminton, kom dan op maandagavond naar sporthal ‘De 
Stoep’. Iemand van recreatiebelangen maakt je dan wegwijs in deze sport. De eerste paar 
avonden zijn vrijblijvend en geven geen verplichting tot lidmaatschap. Er zijn rackets aanwezig om 
te oefenen. Jeugd kan op donderdagavond komen kijken in sporthal ‘De Valk’.  

Ereleden
T. Sodekamp  H. Boer
K. Wolffenbuttel  C. Polack   I. Schreuder

Sponsoren
Laskar/TLS, Rovanda, Buitengoed sierbestrating, GMT international/Rodcraft, Bouwbedrijf Visser, 
Koppelaar notarissen, Partycentrum De Lockhorst, Autobedrijf Stuurman, Yedi Comfort Care,
Albert Heijn/Etos/Gall&Gall/PostNL Sliedrecht, Drechtsteden hypotheken en verzekeringen.

Shuttlesponsor
Apotheek Hoogland/ Thorbecke
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Oranjestraat 5a      3361 HN Sliedrecht     T (0184) 411307

www.pietvanderknaapdoehetzelf.nl

Oranjestraat 5a      3361 HN Sliedrecht     T (0184) 411307

www.pietvanderknaapdoehetzelf.nl
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Merkdealer van Suzuki 

www.renoauto.nl

 

Vakgarage Reno  
Lelystraat 24 
3364 AJ Sliedrecht 
Tel: 0184-411662

Van de redactie
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KERKBUURT 151  |   3361 BG SLIEDRECHT
T: 078 6159605  |  E: info@drechtstedenhypotheken.nl www.hypotheek-drechtsteden.nl

Drechtsteden Hypotheken & Verzekeringen adviseert en 

bemiddelt bij het afsluiten van hypotheken, verzekerin-

gen, leningen, beleggingsrekeningen, (pensioen)spaar- en 

betaalrekeningen. De specialiteit van het kantoor is  

hypotheekadvisering. Onze adviseur, Klaas van den  

Herik, is naast Erkend Hypotheekadviseur (SEH) ook  

Erkend Hypothecair Planner (NVHP).

Haalbaarheidsscan©

De jacht naar uw eigen woning is één van de leukste 

maar ook spannendste fases in uw leven. Wordt het bod 

geaccepteerd? Betaal ik niet teveel? Krijg ik de hypotheek 

wel rond? Gaat de bank akkoord? Krijg ik NHG? Het  

antwoord op de laatste 3 vragen kunnen wij u geven. Wij 

maken dan een haalbaarheidsscan©, zodat u vooraf  

precies weet waar u aan toe bent. U weet dan precies 

wat wel of wat niet kan en wat verantwoord is. 

Hypothecair Planner 

Als Erkend Hypothecair Planner inventariseren wij uw 

persoonlijke situatie, toekomstplannen en wensen. Op 

basis daarvan maken wij een prognose van uw financi-

ele situatie op langere termijn. Hierbij wordt gebruik  

gemaakt van professionele planningssoftware. Wij  

zoeken voor u de juiste balans tussen zekerheden en risico’s. 

Het advies van de Erkend Hypothecair Planner gaat verder 

dan de hypotheek alleen. Bij de Erkend Hypothecair Planner 

staat u als consument centraal. 

Samenwerkingsverband 

Drechtstreden Hypotheken & Verzekeringen heeft een samen-

werkingsverband met vrijwel alle grote banken. Ook zijn er 

agentschappen bij vrijwel alle grote verzekeraars. Dit betekent 

dat we in staat zijn om voor u goede voorwaarden en zo laag 

mogelijke premies en rente kunnen bedingen en u zo een 

passend product te bieden. 

Advies 

Het is onze missie u te voorzien van een excellent advies. Een 

excellent advies is een passend advies, waarbij nu, maar ook 

in de toekomst rekening wordt gehouden met uw persoonlijke 

situatie, wensen, (toekomstige)doelstellingen en bestaande 

voorzieningen. De hamvraag in deze is: “Wat wilt u nu echt?” 

Wij adviseren vanuit uw gezichtspunt en uw belevingswereld. 

Wij adviseren niet wat er toevallig op het schap ligt. Uw wens 

staat bij ons nog echt centraal. Vertrouwen, transparantie,   

betrouwbaarheid en gemak bestaat nog echt.

KERKBUURT 151  |   3361 BG SLIEDRECHT
T: 078 6159605  |  E: info@drechtstedenhypotheken.nl www.hypotheek-drechtsteden.nl

Weet u wat echt slim is?

U goed te laten adviseren voordat u een verzekering 

koopt. De verschillen in premie en voorwaarden 

tussen de verschillende aanbieders zijn groot. 

Wij helpen u een keuze te maken uit een groot 

aantal verzekeringsmaatschappijen. Dat kunnen wij 

omdat wij volledig vrij zijn in onze adviezen.
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Drechtsteden Hypotheken & Verzekeringen adviseert en 

bemiddelt bij het afsluiten van hypotheken, verzekerin-

gen, leningen, beleggingsrekeningen, (pensioen)spaar- en 

betaalrekeningen. De specialiteit van het kantoor is  

hypotheekadvisering. Onze adviseur, Klaas van den  

Herik, is naast Erkend Hypotheekadviseur (SEH) ook  

Erkend Hypothecair Planner (NVHP).

Haalbaarheidsscan©

De jacht naar uw eigen woning is één van de leukste 

maar ook spannendste fases in uw leven. Wordt het bod 

geaccepteerd? Betaal ik niet teveel? Krijg ik de hypotheek 

wel rond? Gaat de bank akkoord? Krijg ik NHG? Het  

antwoord op de laatste 3 vragen kunnen wij u geven. Wij 

maken dan een haalbaarheidsscan©, zodat u vooraf  

precies weet waar u aan toe bent. U weet dan precies 

wat wel of wat niet kan en wat verantwoord is. 

Hypothecair Planner 

Als Erkend Hypothecair Planner inventariseren wij uw 

persoonlijke situatie, toekomstplannen en wensen. Op 

basis daarvan maken wij een prognose van uw financi-

ele situatie op langere termijn. Hierbij wordt gebruik  

gemaakt van professionele planningssoftware. Wij  

zoeken voor u de juiste balans tussen zekerheden en risico’s. 

Het advies van de Erkend Hypothecair Planner gaat verder 

dan de hypotheek alleen. Bij de Erkend Hypothecair Planner 

staat u als consument centraal. 

Samenwerkingsverband 

Drechtstreden Hypotheken & Verzekeringen heeft een samen-

werkingsverband met vrijwel alle grote banken. Ook zijn er 

agentschappen bij vrijwel alle grote verzekeraars. Dit betekent 

dat we in staat zijn om voor u goede voorwaarden en zo laag 

mogelijke premies en rente kunnen bedingen en u zo een 

passend product te bieden. 

Advies 

Het is onze missie u te voorzien van een excellent advies. Een 

excellent advies is een passend advies, waarbij nu, maar ook 

in de toekomst rekening wordt gehouden met uw persoonlijke 

situatie, wensen, (toekomstige)doelstellingen en bestaande 

voorzieningen. De hamvraag in deze is: “Wat wilt u nu echt?” 

Wij adviseren vanuit uw gezichtspunt en uw belevingswereld. 

Wij adviseren niet wat er toevallig op het schap ligt. Uw wens 

staat bij ons nog echt centraal. Vertrouwen, transparantie,   

betrouwbaarheid en gemak bestaat nog echt.
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Weet u wat echt slim is?

U goed te laten adviseren voordat u een verzekering 

koopt. De verschillen in premie en voorwaarden 

tussen de verschillende aanbieders zijn groot. 

Wij helpen u een keuze te maken uit een groot 

aantal verzekeringsmaatschappijen. Dat kunnen wij 

omdat wij volledig vrij zijn in onze adviezen.
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Molendijk 67 
3361 EL Sliedrecht 
tel.: 0184-490180 
fax: 0184-490177 
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De schuldvraag bij schade is natuurlijk belangrijk. 
Maar nog veel belangrijker is de vraag  wie de 
schade herstelt. Wij, als FOCWA Garantiebedrijf, 
zijn daar dag en nacht op voorbereid. Doen niets 
anders dan schadeherstel. Zijn gespecialiseerd. 
En hoe. We herstellen veilig, vakkundig en snel. 
Geven twee jaar garantie. Bieden vervangend 
vervoer aan. Zijn gebonden aan de uitspraken 
van de FOCWA/ANWB geschillencommissie.
En leveren ongekende service. Autoschade ? U 
kunt dag en nacht bij ons terecht.

Autoschade van Wijngaarden
Vakbekwaamheid op vier wielen !

Geulweg 5 - 3365 LB  Papendrecht

Wij zijn er klaar voor

Wie voorrang heeft is hier minder belangrijk
dan wie straks de auto herstelt.
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Bedrijventoernooi 2015

Vrijdag 27 maart werd het 2e bedrijventoernooi gehouden en wederom was het een gezellige 
avond waar sportiviteit werd afgewisseld met een lach. Trainer Martin Zuurmond stond trots te 
kijken naar de deelnemers die hij in 2 trainingen had klaargestoomd. Jeroen Verboom en Johan 
de Ridder van Garage Stuurman wonnen de finale met 36-27 van Dennis van Campen en Stefan 
Huijzer van Devaca en mochten de wisselbeker mee naar huis nemen. De derde plaats was voor 
Jan de Jong en Marco de Boeff van Garage Stuurman, zij wonnen de troostfinale van Krijn Sint 
Nicolaas en Jack Phokaew van Bakker Sliedrecht.
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TV-programma de Magische Winkel heeft opnames gemaakt in sporthal de Valk. Shuttle Upper 
Levi heeft een paar onnavolgbare trucs laten zien. Dinsdag 12 mei werd het uitgezonden.

Voor een link naar de uitzending: zie www.shuttle-up.nl

De Magische Winkel
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Aangepast Badminton Toernooi

Het AB toernooi is zeer succesvol verlopen, zonder ook maar 1 uitvaller wat een unicum is! De 
wedstrijdleiders Bastiaan en Wesley Pot hielden een strak schema aan zodat iedereen op tijd klaar 
was. Edwin Sundermeijer was aanwezig voor het maken van spectaculaire foto’s en ook Christ de 
Rooij van Badmintononline.nl was in de zaal voor live verslagen en interviews.
Uitslagen:

Aangepast badminton toernooi 2015
Winnaars
Datum
31 mei 2015

Stad, Land
Sliedrecht, NED

Website
www.shuttle-up.nl

Pos. NaamOnderdeel Club
VD staan

1 Daphne van Es+Melissa van Holsteijn Redeoss
2 Alexandra Mondelaers+Alicia Mondelaers BC Smash
3 Beppie Gerritsen+Elise van Schöll VAS de IJsselstreek/BVKM

VD rol
1 Inge Bakker+Ilse v.d. Burgwal Kennemer Invaliden Sportclub/BC Amersfoort
2 Tamara Dingemans+Jennifer Eerdmans Shuttle Up/BC Gronsveld
3 Mylene Rombouts+Sanneke van der Vliet BC Bever/Redeoss
4 Timo Schlingmann+Pascale Zitter BC 't Veen

MD staan
1 Eddy Boerman+Guus Maassen BC Eefde/van Zundert VELO
2 Nick van der Velden+Piet van Wingerden Redeoss
3 Anouk Meijs+Tess Scheele Badminton Nederland/BC DKC
4 Rob Bogaard+Joey Lie Shuttle Up/BV Slotermeer

MD rol
1 Jordy Brouwer Von Gonzenbach+Tim Quartel BC Bever/Redeoss
2 Timo Bakker+Mario Biekmann Kennemer Invaliden Sportclub
3 Ad Hartevelt+Hub Leerschen VAS de IJsselstreek/BC Gronsveld
4 Erik Jan Koekoek+Ronald Stapelbroek Redeoss/VAS de IJsselstreek

VE staan
1 Daphne van Es Redeoss
2 Alexandra Mondelaers BC Smash
3 Alicia Mondelaers BC Smash
4 Beppie Gerritsen VAS de IJsselstreek

VE rol A
1 Ilse v.d. Burgwal BC Amersfoort
2 Tamara Dingemans Shuttle Up
3 Mylene Rombouts BC Bever
4 Jennifer Eerdmans BC Gronsveld

ME staan A
1 Eddy Boerman BC Eefde
2 Piet van Wingerden Redeoss
3 Megan Hollander Hoornse BV
4 Axel Nieuwenhuyse Redeoss

ME rol B
1 Ad Hartevelt VAS de IJsselstreek
2 Timo Schlingmann BC 't Veen
3 Hub Leerschen BC Gronsveld
4 Erik Jan Koekoek Redeoss

ME rol A
1 Jordy Brouwer Von Gonzenbach BC Bever
2 Tim Quartel Redeoss
3 Ronald Stapelbroek VAS de IJsselstreek
4 Leen van der Toorn BC VEGLO

Shuttle Up badmintonnederland.toernooi.nl
Pagina 1          11-6-2015 21:59:51 Badminton Toernooi Planner
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compleet
op autogebied

Bent u op zoek naar een scherp geprijsde auto van een gerenommeerd merk? Ames Sales Outlet Sliedrecht 
heeft een enorme keuze uit nieuwe en jong-gebruikte kwaliteitsauto’s met hoge kortingen. Ames Sales Outlet 

Sliedrecht geeft u veel voordeel ten opzichte van een nieuw samengestelde auto via de merkdealer. Door slim 
in te kopen en ons enorme netwerk zijn wij in staat om auto’s aan te bieden met een zeer gunstige prijs-kwaliteit-

verhouding. En omdat de auto’s allemaal uit voorraad leverbaar zijn, is de door u gekochte auto direct rijklaar. 
Verder is Ames Sliedrecht nog steeds het vertrouwede gezicht voor service aan u Volkswagen, SEAT en Škoda. 

Ook vestigingen in Dordrecht, Oud-Beyerland, Ridderkerk, ‘s Gravendeel (servicevestiging) en Zwijndrecht (servicevestiging en occasions)

Ames Sales Outlet Sliedrecht
Sportlaan 301 - 3364 DK Sliedrecht - Tel.: 0184 - 41 65 00 www.ames.nl
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BOORMACHINES - SCHROEVENDRAAIERS - SLAGMOERSLEUTELS - RATELS - 
HAKHAMERS - NAALDBIKHAMERS - SCHUURMACHINES - VERFPISTOLEN

PROFESSIONEEL PERSLUCHTGEREEDSCHAP

Verkrijgbaar bij de betere vak- en automaterialen handel in de regio

Verkoop van sierbestrating, tuinhout,
blokhutten, natuursteen,
zand, grond en grind

Voorheen Tegelhandel de Groot en Schagen
e-mail: info@richardbuitengoed.nl
Lelystraat 103, 3364 AH Sliedrecht. Tel. 0184-414517
Openingstijden: Maandag t/m Vrijdag van 7.30 t/m 17.30 uur 

en zaterdagochtend van 8.00 t/m 12.00 uur
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Fotoverslag AB toernooi (Edwin Sundermeijer):
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Actie schooljeugd

Pak dan dit racket aan en kom 2x voor en 2x 
na de zomervakantie naar sporthal de Valk 

voor een gratis badmintontraining!

Op zoek naar een leuke sport?

Data: donderdag 11 en 18 juni, 27 augustus en 3 september
Tijd: 18.00 - 19.00 uur

Badmintonvereniging Shuttle Up
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Our solution your
 advantage

www.bakkersliedrecht.com

Innovatieve 
elektrotechniek
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Jeugdcompetitie

Zoals vorig jaar aangekondigd was het spelen van competitie dit seizoen verplicht en werd ieder-
een ingedeeld en voorzien van een shirt met eigen naam erop. Dit resulteerde in maar liefst 5 
teams! 
De resultaten: Team 2 had het lastig en is als vijfde geëindigd, team 3 en 5 op een keurige 4e 
plaats. Team 4 heeft lang meegedaan om de titel maar kon in de 2e helft van de competitie niet 
meer mee voor de titel, wel een goede 2e plaats. En, heel nipt, een kampioenschap voor team 1! 
Extra knap als je nagaat dat door blessures van Noah Plazier en Sharona Niesert enkele 
wedstrijden met slechts 3 personen is gespeeld en/of wedstrijden zijn opgegeven. Zaterdag 13 juni 
spelen ze in Capelle a/d IJssel voor het regiokampioenschap.

De eindstanden:
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HONDA IS DOOR DE 
CONSUMENTENBOND UITGEROEPEN TOT 
BETROUWBAARSTE AUTOMERK

DE HONDA CIVIC TOURER IS VERKRIJGBA AR VANAF A-L ABEL . CO
2
-UITSTOOT: MIN. 99 G/KM - MA X. 149 G/KM. GEMIDDELD BR ANDSTOF VERBRUIK : MIN. 1 OP 26,3 KM ( 3 ,8 L / 100 KM) - MA X. 1 OP 15,6 KM (6,4 L / 100 KM).

DE NIEUWE HONDA 
CIVIC TOURER 

HONDA IS DOOR DE 
CONSUMENTENBOND UITGEROEPEN TOT 

DE NIEUWE HONDA 
CIVIC TOURERCIVIC TOURER

AL VANAF € 22.990,-
A-LABEL

ZEER RUIM
GUNSTIGE AANSCHAFPRIJS
ULTRAZUINIG

HONDA VERHAGEN
Driemanssteeweg 698 
3084 CB  Rotterdam
tel: 010 - 480 11 66
info@honda-verhagen.nl

Automobielbedrijf Stuurman 
Lelystraat 99, 3364 AH Sliedrecht, Tel 0184-412796, Fax 0184-416195
www.wimstuurmanauto.nl

Uw Honda Specialist



               
25

                     Playback April-Mei-Juni 2015



                    

               
26

Playback April-Mei-Juni 2015 

Welkom Shuttle-Uppers bij Jumbo van Geest:
Naast het grootste assortiment, de enige in Sliedrecht met een ruime sortering 

streekproducten en een eigen slagerij
 

Vele extra’s:
Slijterij – Stomerijservice –

Bank-o-maat – OVchip-oplader –
Kiala (UPS) servicepunt

Ruime parkeergelegenheid en een vernieuwd winkelcentrum: 
Populierenhof 84 in Sliedrecht

de salon voor moderne haarmode

SLIEDRECHT
Kerkbuurt  37  Tel. 0184 - 412216

Openingstijden:
Maandag
Di t/m Vrij.
Donderdag
Zaterdag

13.00
08.00
08.00
08.00

-
-
-
-

17.45
17.45
21.00
15.30
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Jeugdverslagen

Vandaag, 28 maart, hebben wij met Shuttle Up J2 tegen Silver Shuttle uit Hendrik Ido Ambacht 
gespeeld. Ons team bestond vandaag uit Maurits, Marnix, Femke en Jitte. We konden eerst de 
Ridderhal niet vinden, maar toch waren we ruim op tijd. Nadat we de indeling hadden gemaakt, 
begonnen we de eerste dubbels te spelen. De jongens gingen stevig van start, het was een span-
nende wedstrijd, met als eindresultaat 2-1 gewonnen. De meiden hebben ook een spannende pot 
gespeeld, maar zij hebben helaas met 2-0 verloren. De tussenstand was 1-1, dus dat beloofde 
spannend te worden! Toen kwamen we erachter dat de tegenpartij wel met 6 spelers was, dus 
het zou zwaar gaan worden. En dat bleek wel in de enkelspellen. Door de verse maar ook goede 
tegenstanders hebben we alle enkels verloren, en maar 1 game gescoord. We wisten toen al dat 
we zouden verliezen, maar we gingen met goede hoop de gemengde dubbels in. Maurits en Jitte 
is het gelukt om de gemengde dubbel te winnen, maar Marnix en Femke helaas niet. We lekker 
gespeeld, volgende keer gaan we er weer tegen aan.

Jitte van Wingerden
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Zaterdag 7 maart was de eerste thuiswedstrijd van Shuttle Up J4 tegen Mix7 uit Naaldwijk.  
Daniël Bergsma en Levi den Otter vertegenwoordigde de heren en Sienna Vet en Nina Zwanink 
de dames. Mix 7 trad aan met 2 zeer sterk spelende dames (Nadia en Sanne) en 3 heren (Stef, 
Menno en Sander). 

We hadden de beschikking over 2 speelvelden en konden voortvarend van start met de jongens 
en meisjes dubbel.  Onze eigen meiden werden de eerste set verrast door de klasse van Mix 7 en 
verloren deze dan ook met 7-21. Na wat tips van Michiel, herpakte ze zich echter goed en volgde 
een spannende tweede set, die nipt verloren werd met 21-23. Maar gezien de sterke meiden van 
mix 7, toch een heel mooie prestatie. 

Levi en Daniël wisten de jongens dubbel overtuigend te winnen met 2-0 (21-15 en 21-6) Daniël 
was geen pauze gegund en bond direct na de dubbel de strijd aan met Sander Blonk van Mix 7. 
Met klinkende setstanden (2 x 21-6) was deze overwinning aan Sliedrecht. Levi speelde in de 
jongens enkel de enige driesetter van deze middag tegen Menno. Na de eerste set met 21-18 te 
hebben gewonnen, ging de tweede set met 14-21 naar Menno toe. In de laatste wist Levi een 1-7 
achterstand terug te buigen naar een 11-9 voorsprong. Na de wissel van speelhelft pakte Levi 
door en ging de laatste set, en dus de winst, met 21-16 naar Shuttle Up.

Onze meiden hadden het lastiger in hun enkelspel. Zowel Nina als Sienna moesten de overwin-
ning in het enkelspel aan de Naaldwijkse tegenstander laten. Nina moest het opnemen tegen de 
Nadia, de sterspeelster van Mix7. Met 2 keer 6-21 bleek Nadia nog een maatje te groot. Sienna 
kon meer tegenstand bieden tegen de eveneens zeer sterk spelende Sanne van Mix7. Maar met 
18-21 en 15-21 heeft Sienna toch laten zien dat onze meiden niet zo maar weg te spelen zijn. 
Het kwam dus aan op de gemengd dubbelspelen, want de tussenstand was nu 3-3. Daniël vormde 
een koppel met Nina en er werd flink gestreden tegen Stef en Nadia van Mix 7. De eerste set ging 
nog relatief makkelijk naar Shuttle Up met 21-11. Maar de tweede was een echte ‘thriller’. Uitein-
delijk gaf het goede spel van Daniël achterin en de tactische inzet van Nina voor aan het net, de 
doorslag. 25-23!! Daarmee kwamen we op 4-3 en was de wedstrijd van Levi en Sienna bepalend 
of we de winst voor thuisploeg veilig konden stellen. Mix 7 bleek met Sander en Sanne echter niet 
opgewassen tegen de stabiel spelende Sienna en Levi die beide sets binnen wisten te slepen 
met 21-16  en 21-13. Al was de tegenstand met vlagen pittig en werden er mooie rally’s gespeeld. 
Het waren leuke wedstrijden tegen een leuke tegenstander en we weten nu al dat we 2 mei onze 
borst nat kunnen maken voor de uitwedstrijd. Ik vermoed dat Naaldwijk zo maar uit zal zijn op 
revanche!! 

Arjan en Levi den Otter 
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Regiokampioenschappem

Zaterdag 13 juni deed team J1, als kampioen, mee aan de regiokampioenschappen.
In een warme sporthal in Capelle a/d IJssel werden vele spannende, intensieve en goede wed-
strijden gespeeld. Helaas niet allemaal met een winnend resultaat. Het geluk zat niet altijd mee, 
veel partijen werden nipt en in een derde game verloren. Desalnietemin werd een goede 4e plaats 
behaald. Dit najaar spelen ze mee in de seniorencompetitie en vogend jaar U19 bij de jeugd.
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Recreantencompetitie

Ook dit jaar hebben we weer mee gedaan met de recreanten dubbelcompetitie van de RCZ.  Aan 
ons team zijn deze keer  2 nieuwe heren toegevoegd, te weten Frank en Fred. De dames waren 
het zelfde als vorig jaar, te weten Dorette, Susanne en ondergetekende.

We speelden in een poule met totaal 5 teams (incl. ons team), we zijn als 4e geëindigd. We heb-
ben leuke, sportieve wedstrijden gespeeld, waarbij de eindstand verrassend vaak gelijkspel was. 
In de schema’s hierna kun je de puntentelling en uitslagen vinden. We zijn vast van plan om vol-
gend jaar meer voor de winst te gaan.
Bij deze wens ik iedereen alvast een fijne vakantie toe en daarna weer een sportief en blessurevrij 
speelseizoen.

Helmie

Uitslagen:
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Eindstanden:
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