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Badminton ...,  meer dan een slag in de lucht !!!

Jaargang 17 (september 1994), nr. 1

Redactieadres: Fazantenkamp 571, 3607 DE  Maarssen.
Secretariaat: Bloemstede 385, 3608 VD  Maarssen.
Gironummer: 3534502, t.n.v. Penningmeester OSM Badminton,

Maarssen.

REDACTIONEEL

In de laatste bestuursvergadering kwam naar voren dat het een goede zaak
zou zijn om de communicatie tussen bestuur en commissieleden te
verbeteren. Voortaan zal het bestuur daarom één of twee keer per jaar alle
commissieleden (TC, JC en RC) uitnodigen voor een vergadering. De
eerste keer zal zijn op 3 oktober aanstaande om acht uur in de Eendekooi in
Boomstede. Alles wat goed en slecht gevonden wordt ten aanzien van de
organisatie binnen de club kan besproken worden en elk idee dat de club
ten goede kan komen is van harte welkom. Ook zal de vraag hoe de
toekomst van OSM-badminton eruit zal zien, op de agenda staan.
Vanzelfsprekend zal over alle agendapunten op de volgende algemene
ledenvergadering verslag gedaan worden.

De RC doet (voor de zoveelste keer) een oproep voor versterking. We zijn
nu met zijn drieën, maar willen er graag nog een enthousiasteling bij. Wie,
oh wie?

Wil iedereen die kopij schrijft voor het tweede nummer van dit seizoen
eraan denken, dat dit ingeleverd moet worden vóór 10 november a.s.

De redactie
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VAN DE VOORZITTER

De vakantie zit er op, de scholen zijn begonnen en iedereen heeft de
‘normale’ draad van het leven weer opgepakt. Tenminste als je de vakantie
als een niet normale bezigheid beschouwd. Hoe het ook zij, het nieuwe
badmintonseizoen is weer van start gegaan. Op de eerste badmintonavond
(8 september) hebben we een open avond gehouden, waarbij iedereen van
harte welkom was om een shuttletje te slaan. Na een puike
demonstratiepartij van Lammert-Jan en Ernst kreeg iedereen de
gelegenheid om zijn/haar kunnen te tonen. De opkomst was een groot
succes. Een groot deel van de zeer enthousiasten heeft zich als lid laten
inschrijven en heeft zich ook opgegeven voor de training. Voor de
bestaande leden was het wel even dringen geblazen. Hun speeltijd was die
avond niet zo lang. De ervaring leert ons dat deze problemen zich snel
oplossen. Ik wens de nieuwe leden uiteraard veel spelplezier en ik hoop dat
zij zich gauw thuisvoelen binnen onze vereniging.

Net voor de vakantie is een grote groep jeugdleden een weekend naar Wijk
aan Zee geweest. Met een lokatie op het strand en goed weer is dit een
grootse happening geworden. Wellicht is dit voor herhaling vatbaar. Ook
voor de jeugd was een open dag gepland. Door onvoorziene
omstandigheden kon deze echter niet doorgaan. De bedoeling is dat eind
oktober een nieuwe dag wordt gepland. Ook via scholen wordt geprobeerd
om het aantal jeugdleden uit te breiden. Het verloop binnen de jeugd is zeer
groot. Dit is eigenlijk altijd al zo geweest, want veel kinderen willen een
groot aantal sporten beoefenen in een zeer korte tijd. Alleen dit seizoen is
de wachtlijst kleiner dan ooit, zodat we op dit moment ruim onder de
begroting zitten. Wellicht dat ook hier de open dag ruimte zal bieden.
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Zoals in het laatste clubblad al is aangegeven hebben we nogal moeten
snijden in de zaalhuur. Op de zondagmorgen wordt de zaal alleen gehuurd
tijdens de competitieperiode en op de vrijdagavond hebben we de zaal nog
maar tot 23.00 uur. Het zijn geen plezierige maatregelen, maar om de
contributiehoogte in de hand te houden waren ze wel noodzakelijk.

De voorbereidingen voor de verschillende competities zijn in volle gang.
Zowel bij de jeugd als bij de senioren wordt er fanatiek getraind om een
goed resultaat neer te zetten. Eind september gaan de competities van start
en moet iedereen op ‘niveau’ zijn. Eind oktober volgt de inschrijving voor
de rekreanten voorjaarscompetitie. Deze competitie die speciaal voor de
rekreanten is opgezet, start begin februari. Het lijkt nog ver weg, maar voor
je het weet is het zover. De clubkampioenschappen zijn dit seizoen vroeger
dan voorheen. Ze zijn gepland op donderdag 23, vrijdag 24, zaterdag 25,
zondag 26, donderdag 30 en vrijdag 31 maart. De finales en de feestavond
zijn op zaterdag 1 april. Noteer deze data alvast en houd er rekening mee.

Ik wens iedereen veel succes en speelplezier in het reeds begonnen seizoen.

Adriaan Beljaars
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JEUGD

BESTE JONGENS EN MEISJES,
Het badmintonseizoen is alweer een paar weken oud. De grote vakantie ligt
achter ons en lijkt snel vergeten. Aan het eind van vorig seizoen zijn we
met een stel kinderen op kamp gegaan, wat erg leuk is geweest. Een
uitgebreider verslag lees je verderop in het clubblad. We beginnen met veel
plezier aan een nieuw seizoen. Er zijn veel nieuwe kinderen bijgekomen -
al kunnen we nog wel wat nieuwe jeugdleden gebruiken - en hopen dat ze
zich snel thuis zullen voelen op de club. Namens iedereen van de JC wens
ik jullie een sportief jaar toe.

Annemarie Nieuwenhuizen

HALLO  JONGENS EN MEISJES,
Zo, de vakantie zit er weer op en het nieuwe competitieseizoen staat voor
de deur. In deze clubkrant vinden jullie de speeldata en -tijden voor het
komende seizoen. Als er bij de uit- of thuiswedstrijden invallers nodig zijn,
kijk dan goed op de ‘lijst van invallers’ wie er in welk team kan invallen
(bijvoorbeeld in verband met leeftijdsgrenzen). Geef deze wijzigingen wel
altijd aan mij door. Ik hoop dat jullie er een sportief en blessurevrij seizoen
van gaan maken.

Yvonne Bol

ANKE EN WILFRED  ZIJN  GESTOPT MET  HET JC-WERK

Met ingang van het nieuwe seizoen zijn de namen van Anke Swier en
Wilfred van den Brink uit de lijst van JC-commissieleden verdwenen. Ze
zijn ermee gestopt. Anke heeft zich speciaal bezig gehouden met het
organiseren van de jeugdcompetitie. Wilfred was algemeen inzetbaar en gaf
naast, en zo nu en dan in plaats van Lammert-Jan, trainingen. Ouders, jeugd
en de overblijvende JC-ers willen jullie hartelijk bedanken voor jullie inzet.

De JC
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VERSLAG JEUGDKAMP

Vrijdag 24 juni jl. was het dan eindelijk zover. Het jeugdkamp ging van
start. ‘s Avonds om half zeven uur stonden zestien popelende jeugdleden bij
de Bisonhal in de brandende zon te wachten op het vertrek. Na alle tassen,
slaapzakken en luchtbedden ingepakt te hebben, vertrokken we met
bestemming WIJK AAN ZEE. Het bleek dat we vlak bij het strand zaten op
een afgezet terrein met allerlei spel- en speelmogelijkheden. De grootste
attractie waren natuurlijk de grote springluchtkussens. Nadat iedereen
uitgepakt en moegespeeld was, hebben we een prachtige strandwandeling
bij maanlicht gemaakt. Daarna kroop iedereen in de slaapzakken. We
hadden een heerlijke nachtrust en sliepen uit tot half negen. Vervolgens
kregen we een lekker ontbijt en maakten een speurtocht door de duinen en
het dorp. De rest van de dag hadden we tijd om te vliegeren, zwemmen,
zonnen, voetballen, tafeltennissen, trampolinespringen, op het luchtkussen,
visjes vangen en bouwen aan het grote zandkasteel dat helaas door de
opkomende vloed ten onder ging. ‘s Avonds genoten van een heerlijke
barbecue en natuurlijk van de WK-voetbalwedstrijd Nederland-België die -
voor ons - helaas niet zo gunstig afliep. Na het voetballen zijn we nog gaan
midgetgolfen en ten slotte hebben we gezongen rond het kampvuur met
muziek van Wim op zijn gitaar. Toen was het weer de hoogste tijd om in de
slaapzakken te kruipen. Zondagochtend kwam Lammert-Jan de trainer
langs die met ons mee voetbalde en beach-volleybalde. Aan het eind van de
middag was het weer tijd om in te pakken en naar huis te gaan. Alle
kinderen werden moe, maar voldaan, ingeleverd bij hun ouders. Het was
een zeer geslaagd weekend waar de JC-kampleiding met veel plezier op
terugkijkt. Hopelijk jullie ook.

De JC
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WEDSTRIJDSCHEMA  JEUGDTEAMS 1994-1995

Tegenstander Plaats Datum Tijd

Team I (Klasse III-poule I)
Ricochet 3 Maarssenbroek 02-10-94 09:30
Culemborg 2 Culemborg 08-10-94 10:00
't GEIN 4 Maarssenbroek 16-10-94 09:30
Kwinkslag 1 Vinkeveen 30-10-94 10:00
Internos 1 Maarssenbroek 06-11-94 09:30
Castellum 2 Kockengen ..-..-.. ..:..
Apollo 2 Maarssenbroek 20-11-94 09:30
Culemborg 2 Maarssenbroek 27-11-94 09:30
't GEIN 4 Nieuwegein 11-12-94 10:00
Kwinkslag 1 Maarssenbroek 18-12-94 09:30
Internos 1 Utrecht 24-12-94 13:00
Castellum 2 Maarssenbroek 15-01-95 09:30
Apollo 2 IJsselstein 22-01-95 10:00
Ricochet 3 Wijk bij Duurstede 29-01-95 10:00
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Tegenstander Plaats Datum Tijd

Team II (Klasse III-poule III)
't Slot 2 Zeist 02-10-94 13:00
Houten 2 Maarssenbroek 09-10-94 09:30
Apollo 4 IJsselstein 16-10-94 10:00
Ricochet 4 Maarssenbroek 30-10-94 09:30
Zederik 1 Meerkerk ..-..-.. ..:..
Triaq 2 Maarssenbroek 13-11-94 09:30
't GEIN 6 Nieuwegein 20-11-94 10:00
Houten 2 Houten 27-11-94 10:00
Apollo 4 Maarssenbroek 11-12-94 09:30
Ricochet 5 Wijk bij Duurstede 18-12-94 10:00
Zederik 1 Maarssenbroek 08-01-95 09:30
Triaq 2 Vleuten 15-01-95 10:00
't GEIN 6 Maarssenbroek 22-01-95 09:30
't Slot 2 Maarssenbroek 29-01-95 09:30

Team III (Klasse 5a-poule IV)
B.V. Geldermalsen Maarssenbroek 02-10-94 09:30
't Slot 5 Maarssenbroek 09-10-94 09:30
Houten 4 Maarssenbroek 30-10-94 09:30
De Zender 1 Lopik ..-..-.. ..:..
Kwinkslag 2 Maarssenbroek 13-11-94 09:30
Internos 3 Utrecht 19-11-94 14:00
't Slot 5 Zeist 27-11-94 13:00
Houten 4 Houten 18-12-94 10:00
De Zender 1 Maarssenbroek 08-01-95 09:30
Kwinkslag 2 Vinkeveen 15-01-95 10:00
Internos 3 Maarssenbroek 22-01-95 09:30
B.V. Geldermalsen Geldermalsen 29-01-95 10:00
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GROEP 1 GROEP 2

September 10 09.30-10.45 10.45-12.00

17 Junior/seniortoernooi allen 09.30-12.00

24 09.30-10.45 10.45-12.00

Oktober 1 Geen badminton

8 09.30-10.45 10.45-12.00

15 09.30-10.45 10.45-12.00

22 09.30-10.45 10.45-12.00

29 09.30-10.45 10.45-12.00

November 5 Geen badminton

12 08.30-09.45 09.45-11.00

19 08.30-09.45 09.45-11.00

26 08.30-09.45 09.45-11.00

December 3 Sinterklaastoernooi allen 08.30-11.00

10 08.30-09.45 09.45-11.00

17 08.30-09.45 09.45-11.00

SPEELTIJDEN  VOOR DE JEUGD VAN SEPTEMBER TOT EN MET

DECEMBER 1994
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TECHNISCHE COMMISSIE

SANDOR UIT  DE TC

Sandor (de achternaam hoeft er niet bij, want hij is nu eenmaal een begrip
binnen de club) heeft aangegeven dat hij met het TC-werk wil stoppen.
Sandor heeft altijd de organisatie van de voorjaarscompetitie op zich
genomen (een klus die voortaan door Dick van Dam gedaan zal worden).
Navraag binnen de TC leverde geen antwoord op de vraag hoe lang hij deel
uitmaakte van ons TC-clubje. De reden is dat alle huidige TC-ers moeten
erkennen dat Sandor er al langer inzit dan zij. We houden het maar op een
jaar of tien. Sandor ontzettend bedankt voor alles. Een TC-
afscheidsavondje wordt ergens in oktober nog voor je georganiseerd.
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SPEELDATA  EN TIJDEN  SENIOREN 1994-1995

Bisonspoor
Donderdag : 20.30 - 24.00; vrij spelen
Vrijdag : 20.30 - !! 23.00 !!; vrij spelen

NIET OP 30 DECEMBER
Zondag : 09.30 - 13.30; competitie en evt. vrij spelen

(m.i.v. 25 september)

Fazantenkamp
Woensdag : 20.30 - 23.00; training

TRAININGSSCHEMA  SENIOREN

20.30-21.45 uur 21.45-23.00 uur
7, 14, 21, 28 sept groep 1 groep 2
5, 12, 19, 26 okt groep 2 groep 1
2, 9, 16, 23 nov groep 1 groep 2
30 nov, 7, 14, 21 dec groep 2 groep 1
4, 11, 18, 25 jan groep 1 groep 2
1 en 8 feb groep 2 groep 1

Groep 1: team 1, 2, 3 en 4
Groep 2: team 5 en 6 + de gevorderde recreanten.
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EINDSTANDEN VJK 1994

Poule 1 Poule 18
OSM 10 8-15 48-16 Don Quichot 1 8-15 43-21
Hellas 4 8-11 41-23 Irene 2 8-14 45-19
Apollo 9 8-10 36-28 OSM 1 8-9 37-27
Apollo 10 8-8 37-27 Apollo 2 8-8 32-32
Meulenw 3 8-4 23-41 Leerdam 2 8-2 27-47
Vianen 2 8-0 7-57 Inside 4 8-0 18-46

Poule 19 Poule 32
Apollo 3 8-14 47-17 OSM 4 8-15
Irene 3 8-13 49-15 Irene 6 8-12
Overvecht 2 8-8 30-34 Houten 1 8-9
Leerdam 3 8-3 14-50 Kbva 3 8-3
OSM 2 8-2 20-44 Koto Misi 1 8-1

Poule 33 Poule 34
Kr. Rijnstreek 3 8-16 OSM 6 8-16
OSM 5 8-12 Maxi Shuttle 4 8-12
Houten 2 8-5 +25 Ricochet 3 8-5 +23
Ricochet 2 8-5 +22 Houten 3 8-5 +19
Kbva 4 8-2 Kr. Rijnstreek 8-2

Poule 44
Luck Reack 1 8-14 +49
Inside 11 8-14 +44
Maarn 1 7-6
Overvecht 4 7-3
OSM 9 8-1
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DEELNAME  VOORJAARSCOMPETITIE  1995
Aan de voorjaarscompetitie kan iedereen deelnemen. De poules worden
namelijk naar sterkte van de spelers/speelsters ingedeeld. De VJK biedt een
goede gelegenheid aan zowel gevorderden als beginners om in een
gezellige sfeer wedstrijd-ervaring op te doen. De VJK begint medio
februari 1995 en eindigt eind mei met een toernooi (de zogenaamde
slotdag, niet verplicht, wel leuk!!). Er worden in teamverband tegen andere
verenigingen acht tot tien wedstrijden gespeeld, waarvan de thuis-
wedstrijden op zondagochtend in de Bisonhal. Een team behoort minimaal
uit twee dames en twee heren te bestaan. Je kunt je (het liefst) als team,
maar ook individueel opgeven vóór 19 november 1995 bij Agaath den
Elzen of Dick van Dam middels (een kopie van) onderstaand
inschrijfformulier. Voor nadere informatie, bel naar Agaath: 03465-73710
of naar Dick: 030-964454

INSCHRIJFFORMULIER  VOORJAARSCOMPETITIE  1995

Inzenden voor 19 november 1994 aan:

Agaath den Elzen Dick van Dam
Spechtenkamp 182 Van Bijnkershoeklaan 169
3607 KK  Maarssen 3527 XE  Utrecht

Dames: Naam ........................................................... Tel .................

Naam ........................................................... Tel .................

Naam ........................................................... Tel .................

Heren: Naam ........................................................... Tel .................

Naam ........................................................... Tel .................

Naam ........................................................... Tel .................
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VARIA

2 VERSLAGEN VAN HET JUNIOR/SENIOR TOERNOOI

Hoi,

17 september was er weer een junior/senior toernooi. Om half tien moesten
we in de sporthal zijn. Er waren veel deelnemers en er werd fanatiek
gespeeld. Bij de jeugd hebben Linda Schipper en Niels Eykelkamp
gewonnen, bij de senioren Agaath den Elzen en Robert Pastoor. De
troostprijzen gingen naar Jetske de Vries (jeugd) en Christ Plaizier
(senioren). Het toernooi viel best wel mee, de weerstand van de oudjes was
niet zo groot. Al met al, gezellig en leerzaam.

De jeugd en Corine Anthony (senior)

Wegens 'succes geprolongeerd' vond er op zaterdagmorgen, 17 september
jl. het zogenaamde junior/senior toernooi plaats. Ook dit jaar was het een
geslaagd evenement met partijen van hoog niveau. Senioren moesten vol
aan de bak omdat ook junioren al een goede badmintonpartij kunnen geven.

Daarbij moet echter ook vermeld worden dat er door de organisatie bij de
partij-indeling enigszins gemanipuleerd werd om te proberen het
zelfvertrouwen van bepaalde seniorleden te laten zakken. Dit gebeurde
vooral met het oog op toekomstige onderlinge wedstrijden.

Desondanks kwamen toch de verdiende winnaars uit de bus. Bij de jeugd
was Niels Eykelkamp de beste van de heren, Linda Schipper was nummer 1
onder de dames. Jetske de Vries kreeg de troostprijs. Bij de senioren bleek
Robert Pastoor te sterk en bij de dames zegevierde Agaath den Elzen. De
troostprijs was weggelegd voor Christ Plaizier.

Al met al kan men concluderen dat dit toernooi in deze opzet zeker voor
herhaling vatbaar is

Eduard Nieuwenhuizen
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SPELREGELKWIS

De NBB heeft onze club een spelregelkwis aangeboden, om uw kennis van
spelregels te testen. Een mooie kans om eens na te gaan hoe het met uw
spelregelkennis gesteld is! Deze kwis werd samengesteld door Ellen de
Roos (sportconsulente).

Vragen Badminton Spelregelkwis

1. De shuttle op de lijn is uit.
O goed
O fout

2. Indien een game wordt verlengd, wordt de stand 0-0 en de partij die
het eerste het aantal benodigde punten scoort, wint de game.
O goed
O fout

3. Positie van hand en racket op het moment dat de shuttle wordt geraakt
bij de service.

PLAATJE

O goed
O fout

4. Bij een mix-dubbel moet de heer altijd ‘achter’ spelen.
O goed
O fout
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5. Een scheidsrechter hoeft de feitelijke beslissingen van lijnrechters en
de servicerechter niet over te nemen.
O goed
O fout

6. Het spel gaat door als een speler bij vergissing vanuit het verkeerde
serveervak heeft geserveerd.
O goed
O fout

7. Tussen de tweede en derde game mogen de spelers 10 minuten pauze
nemen.
O goed
O fout

8. De palen moeten 1.55 m hoog zijn, gemeten vanaf de vloer.
O goed
O fout

9. De shuttle moet 12 veertjes hebben welke zijn bevestigd in een dop.
O goed
O fout

10. De spelers moeten van speelhelft wisselen zodra één van de spelers:
- 6 punten heeft gescoord in een game van 11 punten
- 8 punten heeft gescoord in een game van 15 punten.
O goed
O fout

11. De service mag over worden gedaan, wanneer de serveerder in een
poging te serveren de shuttle misslaat, en hierbij niet aanraakt.
O goed
O fout
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12. Een ‘let’ wordt gegeven als de shuttle op het net terecht komt en
daarop blijft steken of na over het net te zijn gegaan daarin blijft
steken (behalve bij serveren).
O goed
O fout

13. De lijnen van het speelveld moeten wit of geel zijn.
O goed
O fout

14. Bij het dubbelspel moet de service vanuit het rechterserveervak
worden geslagen aan
- het begin van een game en
- steeds wanneer een partij het recht van serveren verkrijgt.
O goed
O fout

15. Het spel mag onderbroken worden teneinde een speler in staat te
stellen zijn krachten te herstellen of om op adem te komen,
aanwijzingen te ontvangen of advies te vragen.
O goed
O fout

De antwoorden op de vragen van deze spelregelkwis vind je elders in dit
blad.
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WIST-U-DAT ...

De ‘Dutch Open’ van 29 september tot 2 oktober in De Maaspoort in Den
Bosch gehouden zullen worden.

Het al diverse malen beloofde Info-boekje voor nieuwe leden er eindelijk
is. Via de TC (Helen) is het op aanvraag te krijgen.

Het mogelijk was je op te geven om als rekreant met de competitiespelers
mee te gaan trainen op de woensdagavond in de sportzaal in de
Fazantenkamp. Dat zich hiervoor negen rekreanten opgaven.

advertentie Clara
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9.FOUT :
De shuttle moet 16 veertjes hebben welke zijn bevestigd in een dop.

10.FOUT :
Deze wissel van speelhelft geldt allen voor de derde game of in een
partij welke uit één game bestaat.

11.FOUT :
Dit is een fout van de serveerder , deze verliest het recht om te
serveren.

12.GOED :
In beide gevallen wordt een ‘let’ gegeven.

13.FOUT :
De lijnen dienen gemakkelijk te onderscheiden zijn en bij voorkeur
een witte of gele kleur te hebben.

14.GOED :
Het serveren bij het dubbelspel geschiedt vanuit het rechter serveervak
aan het begin van de game en wanneer een partij het recht van
serveren verkrijgt.

15.FOUT :
Onder geen voorwaarde mag het spel voor deze doeleinden
onderbroken worden.

Meer dan 10 vragen goed! Proficiat! Zo hoort het ook. Bedenk wel dat
deze quiz geen garantie is voor alle kennis van de spelregels.

Tussen de 5 en 10 vragen goed!? Lees de spelregels door , voordat je aan
de competitie of wedstrijden begint.

Minder dan 5 vragen goed??? OEPS! In de vakantie andere dingen
gedaan? De spelregels zijn er een beetje bij ingeschoten. Haal snel het
spelregelboekje bij iemand van je vereniging.
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Antwoorden Badminton Spelregelkwis

1.FOUT :
De lijnen horen ook bij het speelveld, dus is de shuttle in als deze op
de lijn van het badmintonveld komt.

2.GOED :
Bij 13-13 wordt met 5 punten verlengd
Bij 14-14 wordt met 3 punten verlengd
Bij 9-9 wordt met 3 punten verlengd
Bij 10-10 wordt met 2 punten verlengd.

3.GOED :
Het slaan van de service is correct op het plaatje.

4.FOUT :
Hierover zijn geen spelregels, dit hoort bij de tactiek.

5.FOUT :
De scheidsrechter moet de beslissingen van de lijn- en servicerechters
overnemen.

6.GOED :
De vergissing is geaccepteerd nadat de service is uitgevoerd.
Andere opstellingsver gissingen kunnen zijn:
- de speler serveert voor zijn beurt.
- staande in het verkeerde serveervak ontvangt de speler de service,
die geslagen is.

7.FOUT :
Een pauze van maximaal 5 minuten is toegestaan tussen de tweede en
derde game van alle partijen bij internationale evenementen,
evenementen onder sanctie van de IBF , alle andere wedstrijden
(behalve als de nationale or ganisatie voorafgaand een beslissing om
geen pauze toe te staan heeft gepubliceerd).

8.GOED :
De palen moeten 1.55 m hoog zijn gemeten vanaf de vloer .
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LIJST VAN BESTUURS- EN COMMISSIELEDEN

NAAM: ADRES: TEL: FUNCTIE:
03465-

BESTUUR
Adriaan Beljaars Pauwenkamp 62 64075 Voorzitter
Marianne Boogmans Bloemstede 385 62776 Secretaris
Richard Boogmans Bloemstede 385 62776 Penningmeester
Ernst Buytendijk Bloemstede 589 67428 Lid
Clara Gruben Zebraspoor 482 51143 Lid (Sr. comp.)
Marc Hameleers Fazantenkamp 571 61428 Voorzitter RC
Ben Lockhorn Zebraspoor 616 72306 Voorzitter TC
Annemarie Nieuwenhuizen Kuyperstraat 106 51430 Voorzitter JC
TECHNISCHE-COMMISSIE
Helen Dufrasnes Pauwenkamp 240 72127 Lid
Agaath den Elzen Spechtenkamp 182 73710 Lid
Clara Gruben Zebraspoor 482 51143 Lid
Ben Lockhorn Zebraspoor 616 72306 Voorzitter
Dick van Dam v. Bijnkershoekln. 169, Utr. 030-964454 Lid (VJK)
JEUGD-COMMISSIE
Yvonne Bol Duivenkamp 274 70994 Lid (Jr.comp.)
Ernst Buytendijk Bloemstede 589 67428 Lid
Wim Menke Schokkingstraat 15 51211 Lid
John van Rooyen Bloemstede 271 71393 Lid
Stephanie van Triet Hondsrug 125, Utrecht 030-871643 Lid
Annemarie Nieuwenhuizen Kuyperstraat 106 51430 Voorzitter
REDACTIE-COMMISSIE
Remco den Elzen Spechtenkamp 182 73710 Lid
Marc Hameleers Fazantenkamp 571 61428 Voorzitter
Ingrid Janssen Fazantenkamp 562 50761 Lid
Vacature
KASCONTROLE-COMMISSIE
Martin van Amerongen Ranstplein 26 70409
Jan Postmus Valkenkamp 215 60339
John van Rooyen Bloemstede 271 71393

Als je belt, vraag je dan even af, of het op een tijd is waarvan je
verwacht dat degene die je belt, die tijd ook redelijk vindt.


