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

Jaargang 17 (juni 1995), nr. 5

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

Maarssen.

REDACTIONEEL

Onlangs heeft het bestuur de volgende Algemene Ledenvergadering op 27
november gepland. Reden voor deze vroege datum is dat statutair geregeld
is, dat de ALV binnen zes maanden na afsluiting van het boekjaar (d.i. 30
juni) gehouden behoort te worden. De ALV van 18 januari j.l. was dus,
overigens zonder dat iemand dit in de gaten had, te laat gepland. Het
betekent dat het tweede nummer van het clubblad van het komend jaar het
speciale ALV-nummer wordt. Daarvóór moet het eerste nummer van
volgend seizoen nog uitkomen. De RC heeft de inleverdatum voor de
kopij van dat eerste nummer vastgesteld op 25 augustus. We hopen dat
dit geen ‘vakantieproblemen’ tot gevolg heeft.

In het stukje van de voorzitter staat te lezen dat we nog geen nieuwe trainer
hebben. Zijn ‘Van de voorzitter ...’ heeft Adriaan al weer enkele weken
geleden geschreven. Inmiddels lijkt het erop dat wel iemand bereid
gevonden is om de OSM-trainingskar te gaan trekken. Voor zover bekend
bij de RC is er op het moment van schrijven (28 mei) van dit redactioneel,
nog geen contract met hem gesloten. De gesprekken zijn door dezelfde
voorzitter gevoerd. Meer weten we niet, want Adriaan is nu op vakantie. In
de volgende clubkrant lees je er meer over (over de trainer, maar wie weet
ook wel over Adriaans vakantie ...).
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In deze clubkrant beginnen we met een nieuwe rubriek met als titel “OSM
Badminton Agenda”. Hierin vind je belangrijke data over speel- en
trainingstijden van jeugd en senioren. Ook zullen de data van toernooien
die in onze regio gehouden worden erin staan.

Dit is alweer de laatste clubkrant van het seizoen 1994/1995. Voor de
meesten liggen de vakantiemaanden in het vizier. De vier redactieleden
wensen iedereen een fijne tijd.

De redactie
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VAN DE VOORZITTER

Het einde van dit badmintonseizoen nadert met rasse schreden. De
clubkampioenschappen zijn voorbij. De nieuwe clubkampioenen zijn weer
voor een heel jaar bekend. We hebben veel spannende wedstrijden gezien
en gelukkig is het aantal blessures beperkt gebleven. Ook de publieke
belangstelling was groter dan in voorgaande jaren. Er waren weer een
aantal spandoeken te zien en ook vocaal was er genoeg te horen. Alle
prijswinnaars nogmaals gefeliciteerd en de minder gelukkigen zullen het
volgend jaar zeker weer opnieuw proberen.

Ook de Voorjaarscompetitie zit er weer op. Team 4 stak er met kop en
schouders boven uit en team 8 heeft op de valreep ook de eerste plaats
weten te bereiken. Team 5 begon iets te laat aan de eindsprint en eindigde
daardoor op de tweede plaats. De overige teams hebben wat minder geluk
gehad, maar hebben hun partijtje toch meegeblazen. Eén ding wil ik nog
even kwijt. De VJK is een rekreanten-competitie waarbij de reglementen
minimaal zijn. Er kunnen data verplaatst worden, team samenstellingen
aangepast worden, kortom, in geval van problemen is er veel te regelen. Dit
betekent niet dat je je in geval van ziekte en/of blessures zomaar terug kunt
trekken of dat je wedstrijden niet door laat gaan. De konsekwentie van het
inschrijven met een team bestaande uit twee dames en twee heren is dat je
bij uitval wel zorg moet dragen voor vervangers. De reglementen laten een
team van maximaal vier dames en vier heren toe. Dit vindt niet iedereen
even gezellig maar wie A zegt moet ook B zeggen. Wie dit niet op kan
brengen moet zich dan ook niet inschrijven voor de VJK.

Zoals bekend zullen een aantal bestuurs- en commissieleden niet in het
nieuwe seizoen terugkeren. Dit zijn Clara Gruben, Annemarie
Nieuwenhuizen, Ben Lockhorn, Yvonne Bol, John van Rooyen en
Stephanie van Triet. Vanaf deze plaats wil ik jullie allemaal bedanken voor
het vele werk dat jullie voor de vereniging hebben gedaan. Op een aparte
bijeenkomst zullen wij op gepaste wijze afscheid nemen. Voor een aantal
functies zijn reeds vervangers gevonden, bijvoorbeeld voor de TC is dit
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Erik van Esterik en voor de JC zijn dit Tessa Wempe, Liska Penners en
Christ Plaizier. Maar dit is nog niet genoeg. Bij zowel de TC als de JC
zullen er nóg enkele leden bij moeten komen. Een ander probleem is dat we
voor het komend jaar nog geen trainer hebben kunnen vinden. Het aantal
beschikbare trainers in het District Centrum is vrij laag, maar we geven de
moed nog niet op en zoeken door.

Voor de herinnering nog even dit. Vanaf het nieuwe seizoen worden nieuwe
labelstrookjes verstrekt aan ieder die zijn/haar contributie voor het seizoen
1995/1996 heeft voldaan. Deze strookjes worden naar u toegestuurd als de
contributie binnen is. Zolang u geen nieuw strookje heeft mag u niet spelen.
Iedereen zonder geldig label zal uit de zaal verwijderd worden. Als
iedereen op tijd betaalt zal dit geen enkel probleem opleveren. Mocht u pas
één week voor de start van het nieuwe seizoen het geld overmaken, dan
geeft dit natuurlijk wel problemen en mag u verwachten dat het zeker nog
drie weken duurt voordat u kunt gaan spelen.

Zo langzamerhand hunkert iedereen weer naar de vakantie. Weg van het
werk en alle besognes. Heerlijk lekker ontspannen op welke manier dan
ook. Ook de bestuurs- en commissieleden zullen de komende weken hun
gedachten even niet bij het badminton hebben en alle problemen een paar
weekjes aan de kant leggen. Ik vind dit een moment om dit stukje af te
sluiten en u allen een goede vakantie toe te wensen. Tot ziens in het nieuwe
seizoen.

Adriaan Beljaars
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OSM BADMINTON AGENDA: JUNI - OKTOBER 1995

SPEELTIJDEN  JEUGD

GROEP 1 GROEP 2
Juni 10 09:30 - 10:45 10:45 - 12:00

17 geen badminton!
24 09:30 - 10:45 10:45 - 12:00

VAKANTIE
September 9 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00

16 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
23 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
30 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00

Oktober 7 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
14 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
21 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
28 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00

SPEELTIJDEN  SENIOREN

Iedere week: wo. 20:30 - 23:30 comp.training (faz.kamp)
do. 20:30 - 24:00 vrij spelen
vr. 20:30 - 23:00 vrij spelen
zo. 09:30 - 13:30 competitie

BIJZONDERHEDEN

juni alleen op donderdag vrij spelen
29 juni laatste speeldag

25 augustus kopij-datum eerste clubkrant

6 september eerste speeldag nieuwe seizoen
7 september introductie-avond
10, 17 en 24 sept. geen competitie

1 en 29 oktober geen competitie



- 6 - OSM Badminton

JEUGD

BESTE KINDEREN  EN OUDERS,
We zijn aan het eind van het badmintonseizoen gekomen en de vakantie
staat voor de deur. Afgelopen jaar waren er veel geslaagde toernooien, waar
we met veel plezier aan terugdenken. Denk maar aan het Sinterklaas-,
oliebollen- en jeugd/senioren-toernooi.

Ook de competitie is achter de rug met een wisselend eindresultaat. De
clubkampioenschappen waren spannend en inspannend. De trotse
clubkampioenen 1995 zijn Jochem Steman en Linda Schipper.

Veel jeugdcommissieleden houden er na dit seizoen mee op. Gelukkig
hebben we enkele andere mensen bereid gevonden om te helpen. Zelf moet
ik er door drukke werkzaamheden elders ook mee stoppen. Ik heb het met
veel plezier gedaan en wens dat de nieuwe leden ook toe.

Tot slot wil ik alle jeugdcommissieleden en ouders bedanken, die ons dit
jaar hebben geholpen met de zaalwacht, het rijden van teams en andere
voorkomende werkzaamheden. Zonder deze hulp was heel veel niet
mogelijk geweest. En de JC hoopt in het komende seizoen weer een beroep
op jullie te mogen doen.

De eerst speelmorgen in dit nieuwe seizoen is op zaterdag 9 september.
Voor groep 1 om half negen en voor groep 2 om kwart voor tien. Op deze
morgen krijg je de definitieve lijst met tijden en data.

Maar voor nu: een hele fijne vakantie!

Namens de jeugdcommissie,
Annemarie Nieuwenhuijzen.
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UITSLAGEN  CLUBKAMPIOENSCHAPPEN

Dames Enkel A 1. Linda Schipper
2. Sabina Wouda
3. Vanessa Simons

Heren Enkel A 1. Jochem Steman
2. Niels Eykelkamp
3. Dennis van Luyn

Dames Dubbel A 1. Sabina Wouda & Linda Schipper
2. Vanessa Simons & Monique van Haaften

Heren Dubbel A 1. Matthijs de Rooy & Jochem Steman
2. Niels Eykelkamp & Erik v/d Valk
3. Dennis van Luyn & Paul Jares

Gemengd Dubbel A 1. Linda Schipper & Jochem Steman
2. Vanessa Simons & Niels Eykelkamp
3. Sabina Wouda & Matthijs de Rooy

Dames Enkel B 1. Femke v/d Ley
2. Christa Strooy
3. Katrien Redeke

Heren Enkel B 1. Bas van Velzen
2. Niels de Leeuw
3. Bart Kooyman

Dames Dubbel B 1. Katrien Redeke & Femke v/d Ley
2. Christine Steenstra & Mariëlle van Velzen
3. Marlene van Tricht & Yeske de Vries

Heren Dubbel B 1. Bart Kooyman & Bas van Velzen
2. Niels de Leeuw & Stefan Priem
3. Klaas Waverijn & Daniël Zouteriks

Gemengd Dubbel B 1. Femke v/d Ley & Daniël Zouteriks
2. Mariëlle van Velzen & Mark Pelgrim
3. Yeske de Vries & Erik Pelgrim

Heren Enkel C 1. Erik Pelgrim
2. Michiel Kemeling
3. Mark Pelgrim

Gemengd Dubbel C 1. Ivo Bleyenberg & Emile IJsendoorn
2. Bas Berkel & Rob Grootendorst
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JC ZOEKT  NOG MINIMAAL  EEN COMPETITIELEID (ST)ER

Zoals jullie intussen allemaal weten zullen op één na alle JC-leden er na dit
seizoen mee ophouden. In de vorige clubkrant heeft al een oproep gestaan
voor nieuwe JC leden. Dit heeft redelijk succes gehad, en tot nu toe drie
nieuwe JC-leden opgeleverd, te weten: Tessa Wempe, Liska Penners en
Christ Plaizier. Dit zou betekenen dat inclusief ondergetekende de
jeugdcommissie voor volgend seizoen uit vier personen zal gaan bestaan.

De JC heeft nog minstens één persoon nodig die de taak van competitie-
leid(st)er op zich wil nemen. Deze taak houdt in:
- het zo nu en dan bezoeken van competitiewedstrijden;
- onderhouden van contacten met de NBB (badmintonbond);
- het verzorgen van de uitnodigingen voor andere verenigingen;
- bereikbaar zijn voor eventuele vragen van competitiespelers.

Dit is dus mijn laatste oproep / noodkreet voor nog minimaal één JC-lid.
Voor aanmelding en/of informatie kun je mij altijd bellen (tussen 19.00 en
21.00 uur), onder telefoonnummer 03465-67428. Indien er helemaal
niemand is die zich aanmeldt voor deze functie, zal de vereniging zich
moeten beraden of de JC-teams nog wel aan de competitie mee kunnen
blijven doen.

Ernst Buytendijk

AFTREDENDE JC-LEDEN

Hierboven werd al genoemd dat bijna de gehele JC met ingang van het
nieuwe seizoen af zal treden. Dit zijn Annemarie Nieuwenhuizen (onze
voorzitster), Yvonne Bol (zij stopte veel tijd in de competitieleiding en in
de organisatie van de clubkampioenschappen van de jeugd), Stephanie van
Triet (algemeen lid en notuliste) en John van Rooyen (algemeen lid en
kasbeheer). Ik wil hen, ongetwijfeld namens alle jeugdleden en ouders, heel
hartelijk bedanken voor hun grote inzet en alles wat zij de afgelopen jaren
voor onze vereniging hebben gedaan en betekend.

Ernst Buytendijk
(de laatste overblijver)
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EINDSTANDEN JEUGDCOMPETITIE  1994/1995
Klasse 3, poule 1
Apollo 2 14-28 105-07
Inter NOS 1 12-19 65-31
Culemborg 2 14-18 66-46
Kwinkslag 1 12-14 51-45
OSM Badminton 1 13-09 46-58
Ricichet 3 14-09 41-71
‘t Gein 4 13-06 31-73
Castellum 2 14-03 19-93

DE NIEUWE  COMPETITIETEAMS  VOOR HET SEIZOEN 1995/1996
Team 1
Jochem Steman
Matthijs de Rooy
Niels de Leeuw
Linda Schipper
Sabina Wouda

Klasse 3, poule 3
Apollo 4 12-24 80-16
Triaq 2 12-17 71-25
‘t Slot 2 11-16 63-25
Zederik 1 12-13 45-51
OSM Badminton 2 12-06 25-71
‘t Gein 6 11-04 27-61
Houten 2 12-02 17-79

Klasse 5, poule 4
Houten 4 4-28 102-10
de Zender 1 3-21 85-19
Geldermalsen 2 13-18 76-28
Reflex 2 1-12 47-41
Inter NOS 3 4-11 44-68
‘t Slot 5 3-10 40-64
kwinkslag 2 2-04 16-80
OSM Badminton 3 14-00 06-106

De heer die als eerste is genoemd, zal ook als eerste heer spelen. Dit geldt
ook voor de dames. In het nieuwe seizoen krijgen jullie de speeltijden en de
lijst wanneer de ouders de teams mogen begeleiden. Verder wens ik jullie
een prettige vakantie toe.

Yvonne Bol

Team 3
Dennis van Luyn
Paul Jares
Christiaan Boerkamp
Rogier Kieffer

Team 2
Niels Eykelkamp
Eric v.d. Valk
Vanessa Simons
Monique van Haaften
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WIPNEUS EN PIM  EN DE WONDERAUTO ,
Een spannend kabouterverhaal ... over badminton!!!

... Wat zijn de kaboutertjes in hun schik met het badminton-spel. Iedere
avond wordt er druk geoefend. En er zijn heel wat liefhebbers. Zelfs koning
Goedhart is vaak van de partij. Het is zo goed voor de spieren, zie je.
Vooral voor iemand die toch al de hele dag op zijn troon moet zitten.
Kabouter Schoenlepel is totaal door zijn voorraad gymnastiekschoenen
heen. En Knoopsgat, de kleermaker, kan de leverantie van sporttruitjes en
broeken niet bijhouden. Maar, dat heeft de koning liever, dan dat hij zijn
geld moet uitgeven aan dure pillen en zalf tegen rheumatiek.

Vanavond spelen koning Goedhart en prins Wipneus tegen dokter
Knippeling en Pim. Bijna alle kabouters zijn present, want het belooft
spannend te worden. Kabouter Spinazie zit in het midden langs de lijn om
de wedstrijd te leiden. Hij heeft de spelregels nog eens goed doorgekeken
vanmiddag. Daar begint het. De koning mag het eerste opslaan. Hij ziet er
grappig uit met zijn korte broek aan. Daar zit niet alleen zijn groene shirt,
maar ook nog zijn lange baard in.

Ai, dat is een harde slag van Pim. Daar kan de koning niet op lopen. Maar
Wipneus neemt wraak. De kijkers langs de kant juichen en klappen en
leven volop mee. Alleen Spinazie telt met een ijskoud gezicht de punten.
Hij mag niemand voortrekken, zelfs de koning niet. Het pluimpje vliegt
heen en weer en alle hoofden draaien mee van links naar rechts en
omgekeerd. De eerste partij is voor de dokter en Pim. Ze hebben er hard
voor moeten vechten. Maar na het draaien nemen hun tegenstanders een
fikse voorsprong: 7-1. Dokter Knippeling hijgt als een oude stoommachine.
Hij heeft aan tafel beweerd, dat hij vroeger kampioen is geweest. Vroeger,
ja, maar dat is lang geleden. Als je een dagje ouder wordt, wil het niet meer
zo gemakkelijk. Toch lopen ze aardig in en wordt het doodstil in de grote
zaal. Ha, gelukkig, Wipneus heeft de opslag. Die weet ze altijd zo
gevaarlijk dóór te slaan. Dan rent hij naar het net om de terugkomende bal
een loeier te geven. Pats, recht tegen de dikke neus van Knippeling. Pijn
doet dat niet, maar je schrikt er wel even van. De toeschouwers juichen.
Het is weer gelijk.
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Onder de laatste en beslissende set gaat plotseling de bel. Kabouter
Sleutelbaard verlaat met kennelijke tegenzin zijn fijne plekje vlak
tegenover Spinazie. Het is een postbode met een brief van Koning Reinoud.
In zijn haast om terug te zijn, vergeet de portier de deur te sluiten. De bode
haalt zijn schouders op en doet het dan maar zelf. Hij begint oud te worden,
denkt ie. Wanneer Sleutelbaard terug is, hebben de koning en zijn zoon juist
gewonnen. Het prinsje springt zijn vader om de hals. ‘U was mieters paps.’
‘Wat zeg je?’. ‘Ik bedoel, eh, u heeft prachtig gespeeld’. Pim en de dokter
komen de overwinnaars feliciteren. En dan zijn er weer andere liefhebbers
aan de beurt ...

Wil je weten wie koning Reinoud is en wat er in zijn brief staat, dan moet
je het boekje Wipneus, Pim en de wonderauto op de kop zien te tikken. Het
is rond 1961 door B.J. van Wijckmade geschreven. De bijbehorende
tekening werd gemaakt door H. Ramaekers. Het boekje werd uitgegeven bij
J. Schenk in Maastricht. (Overigens, Marc van de RC heeft zijn exemplaar
van het boekje al meer dan ‘dertig jaar !!’ bewaard, en heeft het in dat
grijze verleden ge-, maar ook vorige week nog, met veel plezier herlezen.
De prijs van toen staat er nog met potlood ingeschreven: f 1,60. Wat krijg je
daar tegenwoordig nog voor, nietwaar?).
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TECHNISCHE COMMISSIE

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN  OSM ’95, EEN IMPRESSIE

Het merendeel van de OSM’ers was er weer klaar voor: de
clubkampioenschappen 1995. In 31 poules werd tijdens 387 wedstrijden
gestreden om de omstreden bekers. Een compleet verslag is onmogelijk,
maar tijdens de poules waren al diverse ‘krakers’ te zien, zoals Martijn
Overzet vs. Joep Simons (15-13, 15-17, 14-18) en Remco den Elzen vs.
Hans Roberts (15-8, 15-17, 15-18).
Dat de inzet soms iets te hoog op liep, blijkt uit de blessures: Robert
Hoogenkamp (gescheurde enkelbanden) en Marc Hameleers (scheurtje in
de hamstring) moesten voortijdig de strijd staken. Ook waren er diverse
afhakers door ziekte of lichte mankementen.
Voor zij die de poules overleefden, kwam het uur der waarheid: veel illusies
werden weggenomen, maar er kunnen nu eenmaal maar twee partijen in
een finale staan.

De clubkampioen
De belangrijkste finale blijft toch die van de Heren-A: de strijd om HET
clubkampioenschap. Dit jaar was het de beurt aan René Stokman om de
torenhoge favoriet Ernst Buytendijk proberen te verslaan. Onder de
arbitrage van de uitgeputte Adriaan Beljaars, die zelf drie finales had
gespeeld, werd niets aan het toeval overgelaten: maar liefst drie lijnrechters
werden ingezet en Adriaan had een hoge positie ingenomen om alles te
bekijken.

Het begin van de strijd der titanen kenmerkte zich door een ongelooflijke
gelijkwaardigheid van de finalisten. Na pakweg een kwartier spelen was de
stand nog niet verder dan 4-4 en waren er vele lange rally’s geëindigd met
de woorden ‘service over’ van de scheids. Daarna ging Ernst ineens (of
volgens insiders: eindelijk) gemakkelijker spelen en stoomde snel door naar
een overwinning in de eerste set: 15-6.

Begon de eerste set gelijk op, de tweede was ook een toonbeeld van
evenwicht: lange rally’s en imponerend spel van vooral René, die het
verlies van de eerste set goed leek te hebben verwerkt. Hij kwam voor op 5-
3, nadat Ernst tot drie keer toe een loepzuivere bal op zijn backhand had
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laten schieten. De vierde keer viel de shuttle dan toch buiten de lijn en
zowaar: het tij keerde weer. De heren hielden elkaar in evenwicht via 5-5
en 8-8 tot 9-9. Ernst, die nu wel de backhand gedurfd hanteerde, liep
vervolgens schijnbaar eenvoudig uit naar 9-15 en behaalde daarmee de titel
voor de derde keer op rij.

De clubkampioene
Sommige wedstrijden hebben de pech zich in de schaduw van andere
partijen af te spelen. De finale dames-A was zo’n wedstrijd. In de schaduw
van de mix-B-finale, werd een enerverende strijd geleverd door José
Voncken en Tessa Wempe. De laatste had zojuist een mix-finale achter de
rug, maar dat was niet aan haar spel te zien: in een spannende eerste set
weken de dames geen centimeter en gelijk aan de heren ging het via 6-6,
8-8 tot 9-9. Deze stand bleef lang gehandhaafd, maar uiteindelijk snoepte
Tessa de laatste twee puntjes van José af en won met 11-9. De tol van deze
inspanning moest ze betalen in een overtuigend door José gewonnen
tweede set (2-11). De verwachting dat de derde set ook voor José zou zijn,
kwam gedeeltelijk uit: Tessa hield goed stand (4-4), maar kon niet
voorkomen dat José uitliep tot een gevaarlijke 9-6-voorsprong. Wat er
daarna mis ging met José zullen we nooit weten, maar de punten bleven uit
en Tessa kwam terug tot 9-9 en sloeg na enkele spannende moment toe:
12-9 en werd daarmee meer dan verdiend clubkampioene van OSM.

De andere kampioenen
U heeft het gelezen: de clubkampioenen moesten er hard voor werken. En
zij waren niet de enige! In de mix-B-finale stonden José Eykelkamp en
Joep Simons tegenover Ineke Spall en Adriaan Beljaars. De laatsten konden
zich reeds kampioen noemen in de enkel-B en waren dus de gedoodverfde
favorieten.

De eerste set voldeed aan deze verwachting en het kampioensduo liep uit
tot 13-5. Toen gebeurde er iets unieks: een drop werd met een iets te korte
cross-drop beantwoord, maar de shuttle twijfelde behoorlijk: pas na drie (of
was het vier keer?) keer stuiteren koos hij de kant van Ineke en Adriaan ten
gunste van José en Joep. Deze putten daaruit moed en kwamen terug tot
14-13, maar het laatste punt ging toch naar Ineke en Adriaan: 15-13.
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De tweede set was verrassend voor José en Joep. De gehele set hielden ze
een voorsprong van 3 à 4 punten en hoewel Adriaan al zijn majorette-
kunsten in de strijd wierp, namen José en Joep de set met 15-10.

De derde set begon beangstigend voor José: ze werd drie maal getroffen
door een gesmashte shuttle en stond daarna toch wat onzeker voor het net.
Ineke en Adriaan liepen (hierdoor?) uit tot 13-5 en de overwinning lag voor
het grijpen. Maar ze hadden buiten Joep gerekend. Deze had zich
voorgenomen dat als hij dan ten onder zou gaan, het in ieder geval eervol
moest gebeuren en begon samen met José terug te vechten. Het werd 13-6,
13-7, 13-8 en hoewel Ineke en Adriaan kansen kregen hielden Joep en José
vol tot 13-13 en 14-14. Of het nu gemakzucht was of pure vermoeidheid,
maar de enkel-kampioenen konden het niet meer bolwerken en José en Joep
werden met 18-14 na een lange strijd de kampioenen van de gemengd
dubbel B.

Helaas, niet alle wedstrijden zijn door uw verslaggever gezien. Dat kon ook
niet want ook ik ben lid en moest een finale spelen en, gezien de afloop,
daarna ook nog tellen. De finale betrof het heren dubbel C en ik moet
zeggen dat deze terecht naar onze tegenstanders Gerard Kieft en Cor Zagers
(de enige echte beginner van de poule nota bene) is gegaan.

Het tellen, of beter gezegd het arbitreren, bleek een hele opgave. Bij de
finale MIX-A vliegen de shuttles je om de oren en dan is het beoordelen
van die halve in/uit-situaties, gezien ook het belang, niet eenvoudig. De
wedstrijd zelf tussen Radna Spall & Ernst Buytendijk en Tessa Wempe &
Norman v.d. Burg beleefde een spannende eerste set die maar
ternauwernood door Radna en Ernst werd gewonnen met 18-16. Het duo
Tessa en Norman was aangeslagen en de al jaren samenspelende Radna en
Ernst maakten daar handig gebruik van door met 15-2 de tweede set en de
titel in het gemengd dubbel A naar zich toe te trekken.

En tot slot de uitslagen van alle finales.

Dames  Enkel A 1. Tessa Wempe
2. José Voncken

Heren Enkel A 1. Ernst Buytendijk
2. René Stokman
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Dames Dubbel A 1. Sandra Galesloot & Tessa Wempe
2. Maria van Amstel & Thea Walta

Heren Dubbel A 1. Norman v.d. Brug & Ernst Buytendijk
2. Ruud Meijer & Bart Voncken

Gemengd Dubbel A 1. Radna Spall & Ernst Buytendijk
2. Tessa Wempe & Norman v.d. Brug

Dames Enkel B 1. Ineke Spall
2. Erna Jurgens

Heren Enkel B 1. Adriaan Beljaars
2. Robert Pastoor

Dames Dubbel B 1. Erna Jurgens & Renske Legerstee
2. Ria Galesloot & Ineke Spall

Heren Dubbel B 1. Leon Dufrasnes & Ben Lockhorn
2. Henk Braxhoofden & Joep Simons

Gemengd Dubbel B 1. José Eykelkamp & Joep Simons
2. Ineke Spall & Adriaan Beljaars

Heren Enkel C 1. Gerard Kieft
2. Peter Wesenaar

Heren Dubbel C 1. Gerard Kieft & Cor Zagers
2. Douwe v.d. Ley & Ronald Koenis

Gemengd Dubbel C 1. AnneJet Hoogcarspel & Gerard Kieft
2. Alice v.d. Ley & Douwe v.d. Ley

Ronald Koenis

VOORJAARSCOMPETITIE  1995
Zo, de voorjaarscompetitie zit er voor dit seizoen weer op. Ook dit jaar is er
weer met veel inzet en enthousiasme door acht OSM-teams gestreden.
Ondanks de enorme inspanningen van onze teams kunnen we “slechts”
twee kampioenteams begroeten. Te weten: team 4 en 8.
Vermeldingswaardig is het feit dat team 4 (toen team 6) vorig jaar ook
kampioen is geworden, kanttekening hierbij is dat dit team met twee
invallers  niet één punt aan de tegenstander heeft afgestaan.
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De prestatie van team 8 is ook niet gering, dit jaar voor het eerst meedoen
aan de VJK en kampioen worden met slechts twee verliespunten.
Team 4 en 8: KLASSE, en van harte gefeliciteerd.
De teams 1,2 en 3 hebben een minder goed seizoen achter de rug,
daarentegen hebben de teams 5, 6 en 7 zeker een goed resultaat neergezet.
Op pagina 17 in dit clubblad staan de eindstanden vermeld. Kortom, het
was een seizoen waarin we gewonnen en verloren hebben. Volgend seizoen
hoop ik op dezelfde strijdlust en hetzelfde enthousiasme.

Namens de TC, Dick van Dam.

OSM TEAM  8 KAMPIOEN  !!!
Ons team heeft haar eerste wedstrijd in de VJK gewonnen, zoals jullie
konden lezen in het vorige clubblad. Maar daar is het niet bij gebleven.
Inmiddels hebben wij alle wedstrijden achter de rug en ..., zijn kampioen
geworden van Poule 40! Het was wel een verrassing toen we het hoorden.
Onze concurrent Inside 10 uit Baarn had zijn laatste wedstrijd gelijk
gespeeld en in totaal 13 wedstrijdpunten behaald. Wij hadden echter 14
punten uit de 8 wedstrijden (de uitslagen waren 7-1, 7-1, 5-3, 5-3, 7-1, 6-2,
2-6, 3-5). Ons team, dat bestond uit teamcaptain Erik van Esterik, Martha
Dijkstra, Gerard Kieft, AnneJet Hoogcarspel en Cor Zagers, vond het erg
leuk om (voor het eerst) met de voorjaarscompetitie mee te doen: een
gezellige sfeer, leuke wedstrijden en nog kampioen worden ook.
Vermeldenswaard is dat Gerard alle door hem gespeelde wedstrijden
gewonnen heeft. Niet vergeten mag worden dat we onze kampioenstitel
zeker ook te danken hebben aan onze invalsters José Eykelkamp en Alice
van der Ley.

Op 13 mei gingen we naar Barneveld om mee te doen aan het slottoernooi
van de VJK. Vroeg uit de veren om om tien uur op de baan te staan in een
enorme zaal met vijftien banen en zo’n honderdtachtig spelers. We
speelden ieder acht mix-dubbels tegen spelers uit de regio Centrum (van
Den Haag tot Arnhem). Martha en Cor haalden 8 punten en AnneJet en Erik
16 punten, wat jammer genoeg net niet voldoende was om een taart in de
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EINDSTAND VJK 1995
Poule 9
Irene 1 8-14
Amersfoort 2 8-13
Apollo 1 8-6
Badso 1 8-4
OSM 1 8-3

Poule 13
Irene 4 8-16
Apollo 3 8-11
Sjeve Sjuttle 1 8-9
OSM 2 8-4
Badso 2 8-0

Poule 14
Apollo 4 8-14
Nijkerk 2 8-14
Houten 1 8-5
Irene 5 8-5
OSM 3 8-2

Poule 27
OSM 4 8-16
Leerdam 1 8-10
Inside 6 8-9
Houten 3 8-5
Irene 7 8-0

Poule 28
Apollo 8 8-15
OSM 5 8-11
Leusden 1 8-9
Inside 7 8-5
Ricochet 2 8-0

Poule 30
Apollo 9 8-14
Ricochet 3 8-12
OSM 6 8-10
Triaq 2 8-3
Luck Raeck 3 8-1

Poule 39
Veenendaal 5 8-15
‘t Gein 2 8-13
OSM 7 8-8
Barneveld 2 8-4
Koto Misi 8-OT

Poule 40
OSM 8 8-14
Inside 10 8-13
Internos 3 8-8
Fortissimo 4 8-3
‘t Gein 3 8-3

wacht te slepen. Wel mochten we als OSM-8 onze gewonnen handdoeken
in ontvangst nemen. We zorgden zelf voor onze troostprijs: een ijsje in het
zonnetje voor de sporthal. Een gezellige afsluiting van een prima
georganiseerde VJK 1995.

AnneJet Hoogcarspel
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COMPETITIE  SEIZOEN 95/96
Rekening houdend met de resultaten van het afgelopen seizoen, alsmede de
uitslagen van de clubkampioenschappen zijn we tot de volgende indeling
gekomen.

Team 1  (2e klasse) Team 2  (2e klasse)
René Stokman Ruud Meijer
Norman v.d. Brug Bart Voncken
Marc Neijenhuis Ruth v.d. Valk
Tessa Wempe José Voncken
Sandra Galesloot

Team 3  (2e klasse) Team 4  (3e klasse)
Dennis van Thoor Sandor Musto
Dick van Dam Arthur Dres
Cindy Galesloot Thea Walta
Mirjam Biezepol Maria van Amstel

Team 5  (4e klasse) Team 6  (5e klasse)
Frans den Elzen Geert Jan Fluitman
Remco den Elzen Erik van Esterik
Agaath den Elzen Gerard Kieft
Yvonne Bol Krist Plaizier

Peter Anthony

Corine Anthony en Berend Seegers staan als algemeen reserve genoteerd.

De teams, die de sterkte-indeling binnen hun team (dus eerste heer, eerste
dame) willen veranderen, moeten dit vóór 20 juli doorgeven aan
ondergetekende. Na deze datum wordt bovenstaande sterkte doorgegeven
aan de bond en moet er dus ook in die volgorde gespeeld worden.

De competitiezondagen (in totaal 14) zijn op:
8, 15 en 22 oktober
5, 12 en 19 november
3, 10 en 17 december
7, 14, 21 en 28 januari
4 februari.
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De trainingen staan wederom gepland op de woensdagavond in sporthal
Fazantenkamp en wel van 6 september t/m 7 februari. Ik schrijf met
nadruk gepland, omdat op dit moment nog niet duidelijk is hoe het plaatje
wat betreft de trainingen ingevuld gaat worden.
Voor een klein aantal recreanten bestaat misschien weer de mogelijkheid
om met de competitiespelers mee te trainen. Geef je op middels
onderstaand inschrijfformulier. Volgorde van binnenkomst is bepalend of je
eventueel geplaatst kunt worden.

De trainingsbijdrage zal evenals het afgelopen seizoen ca ƒ 70,— bedragen,
dit afhankelijk van het aantal mensen dat de trainingen  zal volgen. Voor de
competitiespelers komt hier nog ƒ10,- per persoon bondsbijdrage bij. De
trainingsbijdrage moet op de eerste avond worden voldaan, anders kan er
niet getraind worden.

Agaath den Elzen,
competitieleidster

Inschrijfformulier competitietraining (alleen voor recreanten)

Naam: .....................................................................

Adres: .....................................................................

Telefoon: .....................................................................

Handtekening: .....................................................................

Inleveren bij: Agaath den Elzen
Spechtenkamp 182

✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂
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GEZOCHT : ENTHOUSIASTELINGEN  !!!!
Het bestuur heeft het plan opgevat om in 1996 een ludiek toernooi te
organiseren. Gedacht wordt aan een 24 uurs toernooi, een nachttoernooi of
iets dergelijks. In ieder geval belooft het wat unieks te worden.
Helaas organiseer je zoiets niet zomaar. Er dient nog heel veel te gebeuren.
In de eerste plaats moet er een uitgewerkt idee komen over het toernooi.
Vervolgens zal het idee langzaam maar zeker in werkelijkheid omgezet
dienen te worden. Een belangrijk punt hierbij is het vinden van sponsors en
het opstellen van een draaiboek zodat alles op rolletjes verloopt.
Om de organisatie mogelijk te maken, is een speciale commissie in het
leven geroepen. In deze commissie is nog plaats voor minimaal twee
enthousiastelingen. We zijn opzoek naar mensen die het leuk vinden om
over zoiets als een toernooi na te denken en het uiteindelijk te organiseren.
Bestuurlijke badmintonervaring en dergelijke is niet nodig, het enige wat
we willen is inzet.
Lijkt het je wat, aarzel dan niet en meld je aan bij één van twee
onderstaande commissieleden!

Ernst Buytendijk (67428) en Erik van Esterik (64486)

INTRODUCTIEAVOND  OP 7 SEPTEMBER 1995
Op donderdagavond 7 september 1995 (de eerste speelavond van het
nieuwe seizoen) zal er een introductie-avond worden georganiseerd met als
doel badmintonpromotie en ledenwerving. Tijdens deze avond kunnen
geïnteresseerden onder begeleiding vrij spelen. Ook zullen ze wegwijs
gemaakt worden in de belangrijkste badmintonregels en -technieken.
Mochten er in jouw familie-, vrienden- of kennissenkring mensen zijn die
geïnteresseerd zijn in de badmintonsport, neem ze dan mee op deze avond.
Wie weet worden ze daarna wel lid van de club. Helaas zal er op de avond
van 7 september slechts beperkte ruimte tot vrij spelen zijn voor de
leden. Hoe beperkt die ruimte is, zal afhangen van de opkomst. Het bestuur
hoopt dat jullie hiervoor begrip hebben. Een en ander zal ook nog worden
aangekondigd via de VAR en/of Vechtstroom.

VARIA
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BLESSURES

In dit nummer van de clubkrant plaatsen we het tweede en laatste deel van de
NBB-tekst over blessures. Het eerste deel is in het vorige nummer
verschenen. De auteur van de tekst is Paula Rip.
DEEL 2
Badminton kent een aantal specifieke blessures, die het meest voorkomen. In
dit overzicht van de Blessure-Top-10 worden de oorzaken, verschijnselen,
behandeling en preventie van de meest voorkomende badmintonblessures
aangegeven. Bij de behandeling wordt alleen uitgegaan van hetgeen de
begeleider (trainer) ter plekke moet kunnen doen. Eventuele verdere
behandeling is een zaak van de arts en de fysiotherapeut.

1. Enkelbandletsel: enkelbanden verrekken en/of scheuren.
Oorzaak Niet in balans zijdelings landen op de voet bij het uitstap-

pen. Slecht, niet steunend schoeisel. Slechte coördinatie.
Verschijnselen Er treedt vaak een zwelling op, meestal aan de buitenzijde

van de voet ter hoogte van de enkel. De speler heeft pijn
en kan/durft de enkel niet meer te bewegen. Ook is er
sprake van drukpijn.

Behandeling Bij zwelling is de eerste maatregel die je moet nemen: het
toepassen van de bekende ICE-regel:
I=Immobilisatie (rust),
C=Compressie (druk),
E=Elevatie (hooghouden).
1. Direct koelen met cold-pack of in koud water (ca. 20

minuten). Bij koeling zal het letsel beperkt blijven en
daardoor zwelling en de pijn gedempt worden.

2. Immobilisatie en compressie door een drukverband.
3. Elevatie (hooghouden van het been). Zorg dat de voet

niet afkoelt.
Bij aanhoudende pijn en toenemen van de zwelling de
speler/speelster onder begeleiding naar een huisarts of
ziekenhuis brengen.
De huisarts zal verder koelen of zwachtelen, tapen of
doorverwijzen naar een ziekenhuis voor verder onderzoek.
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Preventie Niet overbelasten bij vermoeidheid. Preventieve taping of
bandages bij spelers die er te ‘vaak’ doorheen gaan; dit
beperkt wel de bewegingsvrijheid.

Bijzonderheden Sommige spelers hebben soepele enkels. Het lijkt dan of
ze door hun enkels gaan.

2. Blaren op handen en voeten.
Oorzaak Hand: normaal in het begin van het seizoen of bij begin-

ners voordat eeltvorming ontstaat. Versleten grip waar de
omwikkeling van stuk is. Te veel knijpen in het racket.
Voeten: draaien op de bal van de voet en/of de grote teen.
Schuiven in de schoen, versleten sokken en/of plooien in
de sokken.

Verschijnselen De opperhuid van de voet of hand komt los van de
daaronder liggende huid. De ruimte hiertussen wordt
gevuld met vocht (soms bloed). Vaak scheurt de blaar
open waardoor het vocht afvloeit. De eronder liggende
huid is erg gevoelig.

Behandeling De blaar zoveel veel mogelijk in tact laten. Eventueel
doorprikken met een steriele naald. Op open blaren
“Pasta Lasar” (te koop bij de drogist) aanbrengen en met
een pleister afdekken, een dag laten zitten en eventueel
herhalen.

Preventie Dreigende gebieden op hand en voet afplakken met tape.
Regelmatig eelt verwijderen (pedicure). Zorg voor goed
materiaal:
- Schoenen: de juiste maat met een hakversteviging

tegen het glijden in de schoen.
- Sokken: goed passend, schoon en heel.
- Racket: Gripomwikkeling moet goed aansluiten en

egaal zijn.
Een betere techniek werkt ook preventief.

Bijzonderheden Speciaal opletten bij bloedblaren. De kans op infecties is
hierbij groter.
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3. Spierpijn.
Oorzaak Slecht gedoseerde training. Slechte warming-up. Belasting

van de spieren die ze niet gewend zijn (zwaardere
belasting, andere bewegingen).

Verschijnselen Bij het bewegen 12-24 uur ná de training een pijnlijk
gevoel in de spieren.

Behandeling Lichte massage en regelmatig rekoefeningen helpen.
Preventie Goede warming-up. Goed opgebouwde training(en). Niet

te intensief beginnen, vooral niet in het begin van het
seizoen.

Bijzonderheden Bij ongetrainden is een beetje spierpijn soms niet te
voorkomen; bijvoorbeeld door het gedurende een aantal
minuten uitstappen naar het net toe.

4. Spierkramp.
Oorzaak Stofwisselingsstoornis in de spier. Slechte doorbloeding

van de spier. Veelal in de kuit.
Verschijnselen De gehele spier is plankhard. De speler voelt pijn en kan

niet bewegen.
Behandeling Zeer voorzichtig de spier oprekken. Niet rukken en hard

trekken. Lichte massage en/of losschudden en voorzichtig
rekkingsoefeningen. Trainingspak aantrekken.

Preventie Warming-up (rekken) en cooling-down.
Bijzonderheden Bij onvoldoende herstel komt kramp vaak terug. Daarom

is het afhankelijk van de mate van de kramp beter de
training of wedstrijd te staken.

5. Spierverrekking/spierscheuring.
Oorzaak Onvoldoende warming-up (rekken). Onvoldoende

getraindheid. Koude hal. Oververmoeidheid. Komt in de
beenspieren voor bij uitvalspas naar voren eventueel in
combinatie met uitglijden. Ook te zien bij plotseling
starten en springen.

Verschijnselen Afhankelijk van de mate van verrekking/scheuring treden
op:
- lokale (druk)pijn die naarmate de blessure erger is/

heviger is.
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- bij passief rekken voelt de speler afhankelijk van de
blessure pijn.

- bij lichte verrekking treedt vaak geen zwelling op; bij
een ernstige verrekking wel.

- functieverlies: de spier kan afhankelijk van de ernst
van de blessure wel of niet meer functioneren.

- bij een totale scheuring voelt men soms een deuk op
de plaats van de scheuring en vlak daarnaast een
bobbel van de gescheurde spier.

Behandeling De ICE-regel toepassen (zie blessure 1).
Preventie Warming-up. Rekkingsoefeningen. Optimale belasting.
Bijzonderheden De zweepslag (scheuring van de kuitspier) is een

voorbeeld van een spierscheuring. De speler meldt dan
vaak dat iets zijn kuit raakte. Soms komt pas na enige
dagen een blauwe plek tevoorschijn als gevolg van de
bloeding in de spier.

6. Tenniselleboog.
Oorzaak Onjuiste techniek. Verkrampt slaan en/of te veel in het

racket knijpen. Hierdoor raken de pezen van de strekkers
van de pols en vingers aan de buitenzijde geïrriteerd door
overbelasting.

Verschijnselen Pijn aan de buitenzijde van de elleboog tijdens slaan. Ook
drukpijn. De pijn straalt door naar de onder- of bovenarm.
De pijn begint na het spelen. Na een goede warming-up
verdwijnt de pijn nog wel maar als de blessure ernstiger
wordt blijft de pijn constant aanwezig. Bewegingen
waarbij de onderarm, pols en hand gebruikt worden  zijn
pijnlijk.

Behandeling Aanpassen van de training naar rustige ontspannen slagen
die pijnloos gespeeld kunnen worden. Bij voorkeur geen
backhandslagen. Direct na de training de elleboog koelen.
Rekkingsoefeningen. Lichte massage kan toegepast
worden. De aanschaf van een tennisbrace die de pezen van
de elleboog ontlast kan helpen.
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Preventie Warming-up. Juiste techniek gebruiken; ontspannen
slaan, niet knijpen in het racket. Controleren van de grip
op de juiste dikte en stroefheid.

Bijzonderheden Een tenniselleboog kan vaak een langdurige blessure
zijn. Door de slechte doorbloeding van de pezen duurt
herstel vrij lang. Ook in de schouder kan een
soortgelijke blessure ontstaan.

7. Achillespees: ontsteking en scheuring.
Oorzaak Overbelasting. Slechte warming-up. Plotselinge,

explosieve bewegingen, vooral snel naar voren starten.
Stroeve vloer.

Verschijnselen Ontsteking: 's morgens pijn bij het opstaan die
aanvankelijk daarna verdwijnt. Zwelling 5 cm boven de
aanhechting. Drukpijn. Krakend gevoel in de pees.
Scheuring: deze kan gedeeltelijk of totaal zijn. Hevige
pijn bij het ontstaan en bij de belasting van de kuitspier,
vooral bij een gedeeltelijke scheuring. Er ontstaat een
zwelling.

Behandeling Ontsteking: intensiteit van de training verlagen. Geen
explosieve bewegingen. Goed schokdempend schoeisel,
eventueel met een hakverhoging. Na de training koelen.
Scheuring: de ICE-regel toepassen (koelen, druk-
verband, been hoogleggen,zie blessure 1) en doorsturen
naar het ziekenhuis.

Preventie Goede warming-up. Juiste belasting in de training.
Tapen tijdens de training. Schokdempend schoeisel, met
eventueel een hakverhoging.

Bijzonderheden Achillespeesblessures duren lang. Volledig gescheurde
achillespezen moeten operatief weer aan elkaar gezet
worden.

8. Oogblessure.
Oorzaak Racket of schuttle in het oog.
Verschijnselen Oog traant. Speler ziet weinig. Soms een bloeding in de

voorste oogkamer.
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Behandeling Het oog dicht laten houden en laten tranen, Eventueel vuil
wordt dan weggespoeld. Blijft de speler slecht zien, dan
direct doorsturen naar het ziekenhuis.

Preventie Concentratie van de spelers vooral bij snelle
slagenwisselingen met drives en smashes in dubbels in de
gaten houden. Spelers in dubbels niet laten omkijken.
Eventueel een veiligheidsbril waar de dop van de shuttle
niet door kan.

9. Schaafwond.
Oorzaak Val op de baan.
Verschijnselen De huid is aan de oppervlakte beschadigd en bloedt.
Behandeling De wond laten bloeden zodat vuil door het bloed wordt

weggespoeld. Naspoelen met water en de wond afdeppen.
Bij kleine schaafwonden met weinig bloedverlies geneest
de wond in de open lucht het best. Blijft de wond bloeden
en/of zit hij onder kleding, dan afdekken met een steriel
gaasje.

Preventie Veiligheid op en rond de baan; organisatie en materiaal
(shuttles en kleding niet laten slingeren op de baan).

10. Knieblessure: verrekte banden, meniscus.
Oorzaak Verdraaiing van het kniegewricht. Vaak blijft hierbij de

voet gefixeerd op de grond staan en draait het bovenbeen
t.o.v. het onderbeen.

Verschijnselen Hevige pijn in de knie. Speler kan been niet meer buigen
en strekken.

Behandeling Pas de ICE-regel toe (koeling van de knie, aanleggen van
een drukverband zo mogelijk al tijdens de koeling, been
hoogleggen, zie blessure 1) en direct naar het ziekenhuis.

Preventie Schoenen aanpassen aan de vloer. De schoen moet een
klein beetje over de vloer kunnen glijden. Een knie-brace
kan helpen een herhaling te voorkomen.

Bijzonderheden Wat er precies met de knie gebeurd is, is voor een leek
niet in te schatten. De behandeling vlak na het oplopen
van de blessure (eerste hulp!) is in alle gevallen hetzelfde.
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WIST-U-DAT ...

OSM in 1995 twintig jaar bestaat. Dat destijds werd gestart in de vorm van
een Omni-Sport-Vereniging die onder de naam OSM 75 door het leven
ging. Deze had naast een badmintontak, onder andere ook een atletiek-, een
tennis- en een voetbalpoot. Dat de oude Omni een jaar of drie opgeheven
werd en de verschillende loten van de oude stam verzelfstandigd werden.
Dat onze club verder ging onder de naam OSM Badminton.

Er momenteel binnen het bestuur naar aanleiding van dit vierde OSM-
lustrum gebrainstormd over het houden van een soort jubileum/
nachttoernooi (zie pagina 20 onder: “Gezocht: Enthousiastelingen !!!!”).

Het bestuur nog niet weet of dit nog in het lopende kalenderjaar op de rails,
zeg maar op de toernooiagenda kan komen.

Jullie hierover in de volgende clubbladen meer zullen lezen.

Onze secretaris Marianne B. vlak voor de clubkampioenschappen een
knieblessure opliep, waardoor ze, net als vorig jaar, het belangrijkste
sportieve evenement van het jaar weer moest missen. Ze een paar weken
geleden geopereerd is en we wensen haar beterschap.

Dit voorlopig de laatste Wist-U-Dat-rubriek is. Dat we in het komende jaar
in ons clubblad een badmintonstrip zullen publiceren. Dat de aanmaak
hiervan voor minstens één jaar gegarandeerd wordt en in de maak is bij
RC-lid Ronald Koenis.

Eventuele Wist-U-datjes die echt wetenswaard zijn, vanaf het eerste
nummer van volgend jaar voortaan in de Varia-rubriek terecht zullen
komen.
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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
Eelco Weenink Fazantenkamp 783 71083 Penningmeester
Ernst Buytendijk Bloemstede 589 67428 Lid
Clara Gruben Zebraspoor 482 51143 1) Vz TC a.i.
Marc Hameleers Fazantenkamp 571 61428 Voorzitter RC
Annemarie Nieuwenhuizen Kuyperstraat 106 51430 Voorzitter JC

TECHNISCHE-COMMISSIE
Helen Dufrasnes Pauwenkamp 240 72127 Lid
Agaath den Elzen Spechtenkamp 182 73710 Lid (Sr. comp.)
Clara Gruben Zebraspoor 482 51143 1) Voorzitter a.i.
Ben Lockhorn Zebraspoor 616 72306 Lid
Dick van Dam v. Bijnkershoekln. 169, Utr. 030-964454 Lid (VJK)
Erik van Esterik Boomstede 272 64486 Lid

JEUGD-COMMISSIE
Yvonne Bol Duivenkamp 274 70994 Lid (Jr.comp.)
Ernst Buytendijk Bloemstede 589 67428 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
Ronald Koenis Reigerskamp 320 69973 Lid

KASCONTROLE-COMMISSIE
Martin van Amerongen Ranstplein 26 70409
Jan Postmus Valkenkamp 215 60339
Erik van Esterik Boomstede 272 64486 reserve

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.

1)  Tot 1 juli 1995


