
Toernooi in Geel, België  

Op zaterdag 27 oktober 2018 vond het jaarlijkse G-badminton toernooi van Avalympics in het 

Belgische Geel weer plaats. Om 08.00 uur vertrokken we vanaf sporthal de Maaspoort met 3 

wagens richting België. De eerste spelers waren al dik voor vertrektijd aanwezig. Helaas 

waren Wim Vermeulen en Gerard de Boer deze dag verhinderd, maar we hadden voldoende 

chauffeurs en begeleiders die hen konden vervangen. 

Aangekomen in Geel troffen onze spelers weer veel oude bekenden en de sfeer werd aldus 

weer gezet voor deze dag. Nadat ik ons had aangemeld werden we door het                   

organisatiecomité van harte welkom geheten. 

           

Om 10.00 uur begonnen de eerste wedstrijden en konden enkele spelers van ons meteen 

aan de slag. Over de gehele dag genomen werden er wedstrijden gewonnen, gelijk gespeeld 

of helaas verloren, maar dat laatste mocht de pret niet drukken natuurlijk!  Onze spelers 

bleven er de moed in houden.  

Eén wedstrijd sprong eruit op een geweldig niveau. Het was de jaarlijkse strijd tussen de 

beroemde Belgische Heidi en onze Ilona. In het begin ging het tussen deze 2 gelijk op. Ilona 

zakte even weg en kwam op 6 punten achterstand. Hierna veerde ze weer op en vocht zich 

terug naar een gelijke stand. Helaas, in het laatste fluitsignaal maakte Heidi toch het 

beslissende punt en won de wedstrijd. Ilona gaf na deze strijd aan dat volgend jaar Heidi het 

niet makkelijk zal krijgen tegen haar en dat ze van plan is haar dan van de baan af te slaan. 

Dus Heidi je bent gewaarschuwd! 

Op het einde van de dag werd door de vrouwelijke burgemeester van de stad Geel een mooi 

dankwoord uitgesproken naar alle deelnemers, begeleiders en het organiserend comité. 

Hierna werden de herinnering-medailles uitgereikt. Toen ik aangaf te vertrekken naar huis, 

werd ik wel even teruggefloten door onze spelers. Naar huis gaan is goed maar we willen 

wel eerst naar afslag 26 (Het beroemde frietkot in België), om daar wat te gaan eten. Al met 

al weer een geslaagde dag om op terug te kijken. 

Dank aan onze spelers Manon, Pinar, Ilse, Ilona, Tamara en Johan voor de mooie prestaties 

die zij deze dag geleverd hebben. Ook dank aan Marga, Bas, Antoinet en Yolanda, die deze 

dag als begeleider en chauffeur meegeholpen hebben. Zij ontvingen hiervoor een leuke 

attentie van het bestuur. 

Groetjes en dank aan allen voor deze geslaagde dag, 

Martien Rooijendijk, begeleider G-team. 


