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Toernooi Aangepast Badminton
Sliedrecht 2015

Organisatie:

Badmintonvereniging Shuttle Up
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Organisatie:

31 mei 2015
Sporthal De Stoep Sliedrecht

in samenwerking met 
Badminton Nederland, Tandem Support

en de gemeente Sliedrecht

Badmintonvereniging Shuttle Up
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31 mei 2015
Sporthal De Stoep Sliedrecht

Organisatie:    Badmintonvereniging Shuttle Up

Datum:    31 mei 2015

Locatie:    Sporthal De Stoep
     Krommestoep 1
     Sliedrecht
     0184 419459
     06 28326254 (Michiel Hoekstra)

Zaal open:    09.00 uur
Aanvangstijd:    10.00 uur
Einde toernooidag:   ca. 17.30 uur 
     
Toernooileider:    Ita Schreuder

Wedstrijdleiding:   Michiel Hoekstra, Bastiaan Pot, Wesley Pot

P.R. & Sponsoring:   Cor Polack

Advertenties:    Ita Schreuder
     
Drukwerk:    Marc Pelkman (Tandem Support) 

Ondersteuning:   Gemeente Sliedrecht
     Badminton Nederland
     Tandem Support
     Diverse vrijwilligers Shuttle Up

Masseur:    Er is een masseur aanwezig, 
     eigen bijdrage per behandeling bedraagt € 5,-

Toernooi Aangepast Badminton Sliedrecht 2015



4

· Het toernooi wordt verspeeld volgens de geldende regels en reglementen van Badminton 
Nederland.

· Er worden gehele wedstrijden, inclusief 3e game wanneer nodig, gespeeld.

· Tijdens poulewedstrijden wordt er in principe geen scheidsrechter aangesteld. De 
deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de telling. Er zijn eventueel wel tellers aanwezig 
als dit nodig zou zijn.
Tijdens finalepartijen is er wel een scheidsrechter aanwezig.

· Bij het begin van de wedstrijd word je verzocht het wedstrijdsheet op te halen bij de 
wedstrijdleiding

· Na afloop dien je dit wedstrijdsheet, met de uitslag, weer in te leveren bij de 
wedstrijdleiding.

· In de poulewedstrijden krijg je voor winst 2 punten en voor verlies 0 punten.

· Als er veel inschrijvingen in een onderdeel zijn, kan het voorkomen dat je meerdere 
wedstrijden vlak na elkaar speelt. Dit is echter niet te voorkomen en zal voor bijna iedereen 
gelden.

· Wanneer er ergens onenigheid over is, heeft de wedstrijdleiding altijd het recht om 
een beslissing te nemen. Deze beslissing wordt genomen in overleg met de aanwezige 
Badminton Nederland referee en is definitief en niet aanvechtbaar.

· Probeer er een sportieve en gezellige dag van te maken. Dat doen wij ook!

 De toernooicommissie

Wedstrijdreglement
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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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Beste badmintonners/sters,

Welkom op ons toernooi, al weer de 14e editie.
Er worden enkels en dubbels gespeeld. In ieder onderdeel worden minimaal 2 prijzen beschikbaar 
gesteld. Bij de onderdelen ME staan, VE rol A en VE staan wordt er ook om de derde plaats 
gespeeld.
In dit programmaboekje staan verderop de poule-indelingen en het wedstrijdschema. Tijdens 
het toernooi zal er regelmatig een update worden gedaan naar toernooi.nl. Volg de standen en 
uitslagen via:

Veel plezier!

Namens de organisatie,
Ita Schreuder

Voorwoord
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Poules rol

ME rol A MD rol
Jordy Brouwer Von Gonzenbach Timo Bakker+Mario Biekmann
Tim Quartel Jordy Brouwer Von Gonzenbach+Tim Quartel
Ronald Stapelbroek Leen van der Toorn+Hanno Zaal
Leen van der Toorn Ad Hartevelt+Hub Leerschen

Erik Jan Koekoek+Ronald Stapelbroek
ME rol B
Ad Hartevelt VD rol
Hub Leerschen Inge Bakker+Ilse v.d. Burgwal
Timo Schlingmann Tamara Dingemans+Jennifer Eerdmans
Hanno Zaal Mylene Rombouts+Sanneke van der Vliet
Erik Jan Koekoek Timo Schlingmann+Pascale Zitter

VE rol A poule A
Ilse v.d. Burgwal
Jennifer Eerdmans
Sanneke van der Vliet

VE rol A poule B
Tamara Dingemans
Mylene Rombouts
Pascale Zitter
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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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Poules staan

ME staan A poule A MD staan
Eddy Boerman Eddy Boerman+Guus Maassen
Patrick Vrouwenvelder Anouk Meijs+Tess Scheele
Nick van der Velden Rob Bogaard+Joey Lie
Piet van Wingerden Nick van der Velden+Piet van Wingerden

ME staan A poule B VD staan
Megan Hollander Daphne van Es+Melissa van Holsteijn
Rob Bogaard Alexandra Mondelaers+Alicia Mondelaers
Axel Nieuwenhuyse Beppie Gerritsen+Elise van Schöll
Joey Lie

VE Staan poule A
Daphne van Es
Elise van Schöll
Alicia Mondelaers

VE Staan poule B
Beppie Gerritsen
Alexandra Mondelaers
Melissa van Holsteijn
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Wedstrijdschema
Tijd Onderdeel Team 1 Team 2
10:00 ME staan A - Poule A Patrick Vrouwenvelder - Nick van der Velden
10:00 ME staan A - Poule A Eddy Boerman[1/2] - Piet van Wingerden
10:00 ME staan A - Poule B Rob Bogaard - Axel Nieuwenhuyse
10:00 ME staan A - Poule B Megan Hollander[2/2] - Joey Lie
10:00 VE staan - Poule A Elise van Schöll - Alicia Mondelaers
10:00 VE staan - Poule B Alexandra Mondelaers - Melissa van Holsteijn
10:00 ME rol A Tim Quartel[2/2] - Ronald Stapelbroek
10:00 ME rol A Jordy Brouwer Von Gonzenbach[1/2] - Leen van der Toorn
10:00 ME rol B Timo Schlingmann - Hanno Zaal
10:00 ME rol B Hub Leerschen[2/2] - Erik Jan Koekoek
10:00 VE rol A - Poule A Jennifer Eerdmans - Sanneke van der Vliet
10:00 VE rol A - Poule B Mylene Rombouts[3/3] - Pascale Zitter
10:45 ME staan A - Poule A Eddy Boerman[1/2] - Patrick Vrouwenvelder
10:45 ME staan A - Poule A Nick van der Velden - Piet van Wingerden
10:45 ME staan A - Poule B Megan Hollander[2/2] - Rob Bogaard
10:45 ME staan A - Poule B Axel Nieuwenhuyse - Joey Lie
10:45 VE staan - Poule A Daphne van Es[1/2] - Elise van Schöll
10:45 VE staan - Poule B Beppie Gerritsen[2/2] - Alexandra Mondelaers
10:45 ME rol B Hub Leerschen[2/2] - Hanno Zaal
10:45 ME rol B Ad Hartevelt[1/2] - Erik Jan Koekoek
10:45 VE rol A - Poule A Ilse v.d. Burgwal[1/3] - Jennifer Eerdmans
10:45 VE rol A - Poule B Tamara Dingemans[2/3] - Mylene Rombouts[3/3]
11:30 ME staan A - Poule A Eddy Boerman[1/2] - Nick van der Velden
11:30 ME staan A - Poule A Patrick Vrouwenvelder - Piet van Wingerden
11:30 ME staan A - Poule B Megan Hollander[2/2] - Axel Nieuwenhuyse
11:30 ME staan A - Poule B Rob Bogaard - Joey Lie
11:30 VE staan - Poule A Daphne van Es[1/2] - Alicia Mondelaers
11:30 VE staan - Poule B Beppie Gerritsen[2/2] - Melissa van Holsteijn
11:30 ME rol A Jordy Brouwer Von Gonzenbach[1/2] - Ronald Stapelbroek
11:30 ME rol A Tim Quartel[2/2] - Leen van der Toorn
11:30 ME rol B Ad Hartevelt[1/2] - Timo Schlingmann
11:30 ME rol B Hanno Zaal - Erik Jan Koekoek
11:30 VE rol A - Poule A Ilse v.d. Burgwal[1/3] - Sanneke van der Vliet
11:30 VE rol A - Poule B Tamara Dingemans[2/3] - Pascale Zitter
12:15 ME staan A Poule A #1 - Poule B #2
12:15 ME staan A Poule A #2 - Poule B #1
12:15 VE staan Poule A #1 - Poule B #2
12:15 VE staan Poule A #2 - Poule B #1
12:15 ME rol B Hub Leerschen[2/2] - Timo Schlingmann
12:15 ME rol B Ad Hartevelt[1/2] - Hanno Zaal
12:15 VE rol A Poule A #1 - Poule B #2
12:15 VE rol A Poule A #2 - Poule B #1
13:00 ME staan A Wedstrijd voor de 3e en 4e plaats
13:00 ME staan A Finale
13:00 VE staan Wedstrijd voor de 3e en 4e plaats
13:00 VE staan Finale
13:00 ME rol A Jordy Brouwer Von Gonzenbach[1/2] - Tim Quartel[2/2]
13:00 ME rol A Ronald Stapelbroek - Leen van der Toorn
13:00 ME rol B Ad Hartevelt[1/2] - Hub Leerschen[2/2]
13:00 ME rol B Timo Schlingmann - Erik Jan Koekoek
13:00 VE rol A Wedstrijd voor de 3e en 4e plaats
13:00 VE rol A Finale
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Wedstrijdschema
Tijd Onderdeel Team 1 Team 2
13:45 MD staan Anouk Meijs+Tess Scheele[2/2] - Rob Bogaard+Joey Lie
13:45 MD staan Eddy Boerman+Guus Maassen[1/2] - Nick van der Velden+Piet van Wingerden
13:45 VD staan Alexandra Mondelaers+Alicia Mondelaers - Beppie Gerritsen+Elise van Schöll
13:45 MD rol Leen van der Toorn+Hanno Zaal - Ad Hartevelt+Hub Leerschen
13:45 MD rol Jordy Brouwer Von Gonzenbach+Tim Quartel[2/2] - Erik Jan Koekoek+Ronald Stapelbroek
13:45 VD rol Tamara Dingemans+Jennifer Eerdmans - Mylene Rombouts+Sanneke van der Vliet
13:45 VD rol Inge Bakker+Ilse v.d. Burgwal[1/1] - Timo Schlingmann+Pascale Zitter
14:30 VD staan Daphne van Es+Melissa van Holsteijn[1/1] - Alexandra Mondelaers+Alicia Mondelaers
14:30 MD rol Jordy Brouwer Von Gonzenbach+Tim Quartel[2/2] - Ad Hartevelt+Hub Leerschen
14:30 MD rol Timo Bakker+Mario Biekmann[1/2] - Erik Jan Koekoek+Ronald Stapelbroek
15:15 MD staan Eddy Boerman+Guus Maassen[1/2] - Rob Bogaard+Joey Lie
15:15 MD staan Anouk Meijs+Tess Scheele[2/2] - Nick van der Velden+Piet van Wingerden
15:15 VD staan Beppie Gerritsen+Elise van Schöll - Daphne van Es+Melissa van Holsteijn[1/1]
15:15 MD rol Timo Bakker+Mario Biekmann[1/2] - Leen van der Toorn+Hanno Zaal
15:15 MD rol Ad Hartevelt+Hub Leerschen - Erik Jan Koekoek+Ronald Stapelbroek
15:15 VD rol Inge Bakker+Ilse v.d. Burgwal[1/1] - Tamara Dingemans+Jennifer Eerdmans
15:15 VD rol Mylene Rombouts+Sanneke van der Vliet - Timo Schlingmann+Pascale Zitter
16:00 VD staan Beppie Gerritsen+Elise van Schöll - Alexandra Mondelaers+Alicia Mondelaers
16:00 MD rol Jordy Brouwer Von Gonzenbach+Tim Quartel[2/2] - Leen van der Toorn+Hanno Zaal
16:00 MD rol Timo Bakker+Mario Biekmann[1/2] - Ad Hartevelt+Hub Leerschen
16:45 MD staan Eddy Boerman+Guus Maassen[1/2] - Anouk Meijs+Tess Scheele[2/2]
16:45 MD staan Rob Bogaard+Joey Lie - Nick van der Velden+Piet van Wingerden
16:45 VD staan Alexandra Mondelaers+Alicia Mondelaers - Daphne van Es+Melissa van Holsteijn[1/1]
16:45 MD rol Timo Bakker+Mario Biekmann[1/2] - Jordy Brouwer Von Gonzenbach+Tim Quartel[2/2]
16:45 MD rol Leen van der Toorn+Hanno Zaal - Erik Jan Koekoek+Ronald Stapelbroek
16:45 VD rol Inge Bakker+Ilse v.d. Burgwal[1/1] - Mylene Rombouts+Sanneke van der Vliet
16:45 VD rol Tamara Dingemans+Jennifer Eerdmans - Timo Schlingmann+Pascale Zitter
17:30 VD staan Daphne van Es+Melissa van Holsteijn[1/1] - Beppie Gerritsen+Elise van Schöll

Tevens aanwezig in de zaal
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Onze visie
Waar vroeger de sportparticipatie van mensen met welke beperking dan ook ver achterbleef bij 
mensen zonder beperking, wordt er tegenwoordig een inhaalslag gemaakt. Sportverenigingen en 
sportbonden staan tegenwoordig veel meer open voor sporters met een beperking. Dat is een 
zeer positieve ontwikkeling, maar desondanks loopt de sportparticipatie van mensen met een 
beperking nog ver achter op de van de rest van de bevolking. Er valt dus nog veel te verbeteren 
op dit gebied. Tandem Support wil, als onderdeel van de MEE Plus Groep, de brug tussen vraag en 
aanbod verkleinen voor mensen met een beperking. 

De visie van Tandem Support luidt:
Kwetsbare burgers met een beperking willen en kunnen actief participeren in de samenleving. 
MEE helpt hen met het invullen dan wel inrichten van hun eigen leven. De ondersteuning van 
MEE is in elke levensfase en op alle levensgebieden. Een van de zes levensgebieden is vrijetijd en 
sport. Tandem Support geeft namens de MEE Plus Groep invulling aan dit levensgebied. 

‘Zorg voor beweging!’
Tandem Support stimuleert zoveel mogelijk burgers met een beperking
naar eigen wensen en mogelijkheden om tot verantwoord vrijetijdsaanbod te komen. 
Daarbij is het streven om kwetsbare burgers met een beperking een 
geaccepteerde en gelijkwaardige positie te geven binnen de vrijetijdsactiviteiten.

Tandem Support zet zich in voor alle mensen met een beperking die wonen binnen het 
werkgebied van de MEE Plus Groep en Rivierenland (Tiel en omgeving). De doelgroep bestaat uit 
mensen met een verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke beperking of een stoornis in het autistisch 
spectrum.

Tandem Support is dé specialist als het gaat om het creëren van mogelijkheden om deze mensen 
met een beperking aan een vrijetijdsactiviteit te laten deelnemen. Door samenwerking en 
bundeling van de bij Tandem Support aanwezige kennis en vaardigheden ontstaan er voor deze 
mensen op het gebied van vrijetijd meer (keuze) mogelijkheden. 
De toegankelijkheid zal door Tandem Support toenemen.  

De ondersteuning bestaat uit vier pijlers: 
1. advies en ondersteuning ;
2. sportevenementen;
3. sporttrajecten;
4. vrijetijdsactiviteiten.
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