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TOPSPORTCENTRUM

GEZOND LEVEN SAMEN MET BEYUNA
Sinds anderhalf jaar is er een nieuw merk op de Nederlandse markt: Beyuna. Chris en Emmy 

Vlaar vertegenwoordigen dit merk van hoogwaardige voedingssupplementen op de YDO. Voor een 

gratis proefdrankje en meer informatie 

over hun brede assortiment gezonde 

producten staan zij u graag te woord 

in de Beyuna stand (links naast de 

grote Yonex/Bees-Sport stand). Veel 

topsporters maken er al gebruik van 

en met goed resultaat. Ze voelen zich 

fitter en energieker. Door een formulier 
in te vullen bij de stand maak je kans 

op gratis producten van Beyuna. Kun je 

niet naar de YDO komen? Geen nood, 

want Beyuna is ook online te vinden op 

vlaarmarketing.beyuna.com 

DE LEUKSTE BADMINTONSOUVENIRS OP DE YONEX DUTCH OPEN!
Vorig jaar stond Badminton-souvenirs 

voor het eerst op de Yonex Dutch 

Open. In deze stand zijn allerlei leuke 

badminton snuisterijen te vinden. 

Michaela: “Vorig jaar is het zó goed 

bevallen dat we dit jaar met alle plezier 

weer op de YDO te vinden zijn. Dit jaar 

zijn we beter voorbereid. We hebben 

een aantal nieuwe producten, zoals 

een aansteker, een ventilator en een 

kaars, allemaal in de vorm van een 

shuttle. Ook hebben we ervoor gezorgd 

dat alle producten, met name de toppers van vorig jaar, 

de klokken, lampen en t-shirts , genoeg op voorraad zijn. 

We laten jullie graag al onze leuke producten zien in onze 

stand op de eerste verdieping.  

Fotografen: René Lagerwaard & Alex van Zaanen



Wist je dat veren shuttles altijd uit 16 veertjes bestaan? Meestal 
wordt hiervoor de linkervleugel van een gans gebruikt, 
alhoewel er ook wel eens de rechtervleugel, of zelfs een 
eendenvleugel wordt gebruikt. Tijdens dit toernooi worden er 
ongeveer zo’n 9 tot 12 shuttles verbruikt per wedstrijd. 

Wist je dat de banen in de topsporthal speciale Yonex matten 
zijn die je kunt oprollen? Voor het vervoer en de handzaamheid 
zijn de velden gesplitst in 4 aparte stroken. Deze worden met 
een rits aan elkaar geritst, zodat ze één groot badmintonveld 
vormen. 

Weet jij waar de twee korte streepjes voor dienen die 
aan de rechterkant in het achterveld te zien zijn? Als 
een speler een shuttle test dient deze tussen de twee 
streepjes in te landen. Komt de shuttle erachter of 
ervoor terecht, dan is deze respectievelijk te snel of te 
langzaam. 

1STE BEDRIJVENTOERNOOI SUCCESVOL
In de breedtesporthal is gisteren NXP Semiconductors 

(Nijmegen) winnaar geworden van het eerste Met en Co 

bedrijventoernooi. Zeven bedrijventeams streden in een 

sportieve, gemoedelijke sfeer om de punten, maar konden 

tevens in een informele sfeer netwerken. Ger Tabeling, de 

toernooileider, gaf aan heel tevreden te zijn over het eerste 

bedrijventoernooi. 

MASTERCLASS 

LID VAN DE CLUB
Woensdag 7 oktober heeft de 

Masterclass Lid van de Club 

plaatsgevonden. Dit was een  

bijeenkomst in het kader van een   

onderzoek dat door de Universiteit 

Utrecht in samenwerking met 

Hogeschool Utrecht en vijftien 

sportbonden werd uitgevoerd. Het 

belangrijkste onderwerp wat  aan 

bod kwam was het  lidmaatschap 

van verenigingen in de sport. 



MANNENENKELSPEL
Geen van de Nederlandse mannelijke 

enkelspelers is er in geslaagd om verder in 

het hoofdtoernooi te komen. Mark Caljouw kon 

tegen Ajay Jayaram uit India, de winnaar van 

de Yonex Dutch Open 2014, net niet voor een 

stunt zorgen. Na drie spannende games moest 

hij zijn meerdere in hem erkennen. Erik Meijs 

speelde tegen de Fin Kasper Lehikoinen, Jordy 

Hilbink tegen de Bulgaar Blagovest Kisyov,  

Alex Vlaar tegen Lars Schaenzler en Jerry 

Natenstedt tegen Ari Trisnanto. Ook zij kwamen 

allen niet door de eerste ronde heen. 

Nick Fransman en Vincent de Vries moesten 

in de tweede ronde het onderspit delven tegen 

respectievelijk Raul Must en Dmytro Zavadsky.

VROUWENENKELSPEL
Soraya De Visch Eijbergen is door naar de 

tweede ronde. Vrij gemakkelijk wist zij met 21/14 

en 21/15 te winnen van de Zwitserse Sabrina 

Jaquet. Vandaag neemt De Visch Eijbergen 

het op tegen de Duitse topfavoriete Karin 

Schnaase, waar zij in september nog van wist 

te winnen bij de Prague Open. Gayle Mahulette 

is niet doorgedrongen tot de tweede ronde. Zij 

wist niet te winnen van P.C. Thulasi uit India en 

moest naar huis keren met een resultaat van  

22/20, 15/21 en 16/21.



MANNENDUBBELSPEL
Jelle Maas en Mark Caljouw nemen het in de eerste ronde van het hoofdtoernooi op tegen het 

Duitse duo Fabian Holzer/Johannes Pistorius. Het koppel Ruben Jille/ Robin Tabeling heeft zich 

teruggetrokken voor de wedstrijd tegen het nummer twee geplaatste koppel uit India,  Sumeeth 

Reddy B/Manu Attri, vanwege de opgelopen blessure van Tabeling gisteren.

VROUWENDUBBELSPEL
In het vrouwendubbel kwam het Nederlandse duo Eefje Muskens 

en Selena Piek gisteren niet in actie. Zij hadden een bye en zullen 

het vandaag in de tweede ronde opnemen tegen de winnaar van 

de wedstrijd tussen Lisa Kaminski/Hanna Pohl (Duitsland) en 

Natalya Voytsekh/ Yelyzaveta Zharka (Oekraïne). 

Ook Samantha Barning met Iris Tabeling en het koppel Alida 

Chen/ Cheryl Seinen komen vandaag uit in het hoofdtoernooi. 

Barning en Tabeling spelen tegen 

de Canadezen Alex Bruce/ Phyllis 

Chan. Chen en Seinen hadden 

een walkover en komen daardoor 

in de tweede ronde uit tegen Pia 

Zebadiah Bernadeth en Aprilsasi 

Putri Lehjarsar Variella.

GEMENGDDUBBELSPEL
Zoals verwacht hebben het koppel Selena Piek/ Jacco Arends de eerste wedstrijd gewonnen in het 

gemengddubbel. In twee games (21/16 en 21/15) werden de Indonesiers Kona Tarun en Nelakurihi 

Sikki Reddy verslagen. Vandaag neemt het Nederlandse duo het in de tweede ronde op tegen het 

Franse koppel Gaetan Mittelheiser en Audrey Fontaine.

Iris Tabeling en Ruben Jille hebben zich ook voor de tweede ronde geplaatst. Na winst in het 

kwalificatietoernooi op het koppel uit Frankrijk; Jordan Corvee en Anne Tran met 21/18 en 21/14 
werd ook de eerste ronde gewonnen. In twee games (21/9 en 21/18) werden Johannes Pistorius 
en Eva Janssens (Duitsland) verslagen. De volgende tegenstanders zullen de Schot Robert Blair 

samen met de Poolse Pia Zebadiah Bernaderth zijn.

Robin Tabeling en Samantha Barning kwamen niet verder in het hoofdtoernooi, omdat Tabeling door 

een blessure moest opgeven. Ook Cheryl Seinen met haar Finse partner Anton Kaisti strandde in 

de eerste ronde. Zij verloren nipt in drie games van het als vierde geplaatste koppel uit Frankrijk, 

Ronan Labar en Emilie Lefel.


