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Competitie  

Teams jan 2016 

Team 1, 2e divisie 

Maikel Ruijs Willemijn Eveleens 

Alexander Scheckerman Bianca de Vree 

Rohald Vermeulem  

 

Team 2, 3e divisie 

Pim Scholtus Olga van den Berg 

David Volmer Nikki Steigerwald 

  
 

Team 3, 4e divisie 

Remco Cuypers Hoang Pham 

Olaf Jansen Marlene Overbeek 

John Jansen  
 

Team 4, 2e klasse 

Patrick van de Geijn Veerle Ton 

Sam van Vlaanderen Helen Bekendam 

Terry Smit Monica Rodrigues 
 

Team 5, 3e klasse 

Quinten Krijgsman Marissa Spijkerbosch 

Leroy Aronds Henriette van Ewijk 

Rick van Doorn Helma Morssink 
 

 

Mannenteam 1, hoofdklasse 

Tom Rutgers Timo Seure 

Erwin-John Stecher Roland Keizer 

  
 

Mannenteam 2, hoofdklasse 

Glen van der Sman Erik Schrier 

Manuel van Bruchem Leendert den Hertog 

 Sem Driessen 
 

Mannenteam 3, 1e klasse 

Jeroen Bouwman Martijn Corporaal 

Nick Ebben Henny van Ooijen 

Wimjan Scholtus  
 

Mannenteam 4, 2e klasse 

Peter Romijn Guido Baauw 

Ruben van der Wal Shailesh Nathie 

  
 

 



 

Training  
Ook in 2016 hebben we helaas weer een trainerswissel gehad voor het verzorgen van de training van 
de bovenste teams. Na slechts 1 seizoen heeft Ronald de keuze gemaakt voor een uitbreiding bij een 
andere club waar hij al training gaf. De training beviel prima dus daar lag het niet aan. Wel is hij nog 
betrokken bij de jeugdtraining, 
 
Als vervanging is Mark Caljouw gekomen. Het is een jongere trainer die deel uitmaakt van de 
nationale selectie. De eerste trainingen  waren wennen voor beiden maar ook hier is de 
trainingsgroep tevreden. Als lid van de nationale selectie kan hij er niet altijd zijn; helaas hebben we 
geen vervanging op die dagen maar onderling worden er ook vaak wat oefeningen gedraaid 
waardoor er weer voldaan huiswaarts gekeerd wordt. 

 
Qua donderdagen is de invulling dus aardig verzorgd; de opkomst is wel aan de magere kant. Vooral 
uit de 2e trainingsgroep missen we veel spelers op de donderdagavond. Een specifieke reden is daar 
niet voor. 

 
Op de dinsdagen van 19:00 uur tot 20:30 uur, traint team 1 en 2 net als afgelopen jaar met zelf 
opgezette trainingsoefeningen. Per toerbeurt neemt 1 speler een trainingsavond voor haar/zijn 
rekening en kan er op die manier ook getraind worden. 

 
De opkomst op de dinsdag van team 1 & 2 is niet volledig. Dat wordt aangevuld met overige spelers 
van lagere teams in volgorde van opgave per avond.  Deze traininsgroep zit daardoor wel iedere 
week vol of zo goed als vol. Fijn te zien dat er veel gemotiveerde spelers zijn, wel uit een beperkt 
groepje. 

 
Het baart wel zorgen qua opkomst uit trainingsgroep 1 maar eigenlijk veel meer uit de 2e groep. Veel 
spelers hebben aangegeven graag te trainen maar komen niet (meer) naar de traingsavond. Qua 
teamgevoel motiveert dat niet als er veel spelers niet komen trainen/opdagen. 

 

Einde seizoen toernooi 
Eind juni heeft het jaarlijkse toernooi plaatsgevonden wat de zomervakantie inluidt.  
Dit jaar waren onze “collega’s” van Rebati er niet bij maar desondanks was er een leuke opkomst! 
De avond was in 2 delen opgesplitst: na de wedstrijden en versnaperingen in de hal hebben we de 
Bier-pong-competitie opgepakt in de kantine. Daar kon de gezellige avond worden afgesloten en 
konden we voldaan aan de vakantie gaan denken. 

 

Clubkampioenschappen  
Helaas hebben de Clubkampioenschappen ook in 2016 niet plaatsgevonden. De reden was dat er in 
2015 dit al niet meer te organiseren vanwege de te lage inschrijvingen. In 2017 wordt er door een 
andere groep spelers een poging gedaan dit opnieuw leven in te blazen door dat samen met de jeugd 
te plannen op 1 dag. 

 
Mannenteam 1 
Doordat Mannen1 kampioen was geworden, mocht er worden deelgenomen aan de slotwedstrijden 
in Arnhem. Mede door invallers werd er na een stroeve start toch de kampioen van de andere poule 
(Amersfoort) verslagen. 
Daardoor werd de deelname aan de Nederlandse kampioenschappen voor Regioteams 
afgedwongen. Na flinke aandacht in de krant werd er in Zutphen gestreden in 2 poules van 3 met de 



andere kampioen uit de 5 Regio’s. Qua loting hadden de heren (ook weer met invallers) het niet 
getroffen: er werd in de poule 2 maal verloren maar wel van de uiteindelijke nummer 1 en 2. Al met 
al een erg leuke ervaring en ook mooi te merken dat het niveau zeker hoog te noemen is. 
 
Shuttles 
 
Dit jaar is er weer gespeeld met nylon  Yonex mavis 300 slow de kwaliteit blijft prima en er 
zijn geen klachten over. 
Begin van 2016 is er nog gespeeld met de veren Yonex Aerosensa 30 shuttles wel langer 
meegaan maar erg prijzig zijn. De voornaamste reden om over te stappen naar Carlton GT1 
veren shuttles is dus ook de prijs. 
Alle teams die met veren speelden hebben van te voren 12 kokers gehad en moesten zelf 
zorg dragen voor het stomen. Alleen team 1 heeft zich gemeld voor extra kokers. 
 
 
Tc bezetting 
 
In 2016 is de bezetting van de TC niet veranderd. Bestaat nog uit de leden 
Nikki Steigerwald, Remco Cuijpers, Tom Rutgers en Erwin-John Stecher 
 


