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

        Jaargang 18 (september 1995), nr. 1

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

Maarssen.

REDACTIONEEL

Op de allereerste ‘nieuwe-seizoensdag’, dat was 6 september, konden zowel de
competitiespelers (eerste jeugd-team en senioren), als de gevorderde rekreanten die de
competitietraining volgen, Marcel Fauth, onze nieuwe trainer begroeten. Als de
berichten die bij de RC binnenkwamen juist zijn, dan hebben alle spelers die in de
Fazantenkamphal aanwezig waren zich danig in het zweet gewerkt, en dat is
vanzelfsprekend een goede zaak. Marcel nam de volgende dag tijdens de eerste open
speelavond een kleine vijfentwintig potentieel nieuwe leden onder zijn hoede. Het
waren ‘wachtlijsters’, enkelen die op de OSM-oproep in de V.A.R. reageerden en
mensen die op de wervende folders afkwamen die op zaterdag 2 september tijdens de
‘verenigingendag’ uitgedeeld werden. Deze dag wordt jaarlijks in het hart van het
winkelcentrum Bisonspoor gehouden en Maarssense verenigingen kunnen zich daar,
om nieuwe leden over hun streep te trekken, ‘aan den volke’ presenteren. OSM-
badminton had een stand, gaf uitleg en liet een sprankelende badmintonvideo zien die
veel bekijks had. Hoeveel nieuwe leden er uiteindelijk over zullen blijven, is op dit
moment nog niet te zeggen, maar aan de PR of aan Marcel heeft het in ieder geval
niet gelegen.

Wil iedereen die kopij schrijft voor het volgende nummer van het clubblad eraan
denken dat dit ingeleverd moet worden vóór 16 oktober 1995. Dit tweede nummer
zal in het teken staan van de Algemene Ledenvergadering die op
27 november 1995 gehouden wordt. Vast bedankt.

Zo, je bent weer op de hoogte van de allerlaatste nieuwtjes. Het enige dat rest is een
ieder een sprankelend nieuw seizoen toe te wensen.

De redactie
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VAN DE VOORZITTER

Zoals gebruikelijk de laatste jaren schrijf ik dit stukje op mijn vakantieadres in
Frankrijk. Om het voor mezelf wat eenvoudiger te maken heb ik dit jaar maar de
laptop meegenomen. Je weet wel zo’n draagbare computer. Voor de
stroomvoorziening heb ik deze aangesloten op mijn zonnepaneel. Ik zit nu dus
heerlijk bij een temperatuur van 34o C, onder een boom, met een pilsje onder
handbereik, dit stukje te schrijven of heet dit ‘lappen’.

Allereerst dit. We hebben net voor de vakantie een nieuwe trainer ‘gecontracteerd’.
Zijn naam is Marcel Fauth en hij woont in Nieuwkoop. Hij gaat de jeugd, de
recreanten en de competitiespelers/speelsters trainen. Elders in dit clubblad stelt hij
zich zelf voor.

De Jeugdcommissie is weer bijna op sterkte. Het ziet er naar uit dat we de
opengevallen posten voor het komende jaar weer hebben kunnen opvullen. Hierover
lees je meer op pagina 3.

Op 25 juni j.l. hebben we tijdens een gecombineerde bestuurs- en
commissieledenbijeenkomst afscheid genomen van een aantal bestuurs- en
commissieleden. Ik heb daarover in het vorige clubblad al het een en ander
geschreven. Ik hoop dat zij het cadeau zullen waarderen, veel zullen gebruiken en
daardoor regelmatig aan OSM-Badminton zullen terugdenken.

Voor het komende seizoen staan er weer een aantal plannen op stapel. Op de eerste
donderdag van het seizoen (7 september) houden we, net als vorig jaar, een open
avond (als je dit leest is die dus al weer achter de rug). Ik hoop dat er veel mensen
komen en dat zij uiteraard ook lid van de vereniging worden. Gezien het huidige
ledenbestand kunnen we nog best enkele leden gebruiken.

Een aantal leden is druk bezig te onderzoeken of er tijdens het komend seizoen een
(nacht)toernooi kan worden georganiseerd. Ook wordt er druk gesleuteld aan een
aantal gezelligheidstoernooien, waarbij ook de jeugd niet vergeten wordt. Kortom de
vereniging leeft en blijft actief.

Zowel de senioren als de junioren hebben hun eerste trainingen er op zitten. De stijve
spieren zijn verdwenen. De conditie begint weer op peil te komen. Dit mag ook wel
want de competitie start weer begin oktober. Ik wens alle badmintonners en
badmintonsters een blessurevrij seizoen toe met veel badmintonplezier.

Adriaan Beljaars
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JEUGD

JEUGDCOMPETITIESPELERS , LET  EVEN OP ...
Op pagina 6 bij de TC-kopij vind je de lijst waarop ook de tijden staan waarop het
eerste team van de jeugdcompetitie dient te komen trainen op de woensdagavond.

BESTE JONGENS EN MEISJES

De schoolvakanties zijn weer afgelopen en het nieuwe badmintonseizoen is weer
begonnen. Tegelijkertijd is de Jeugdcommissie bijna geheel vervangen door nieuwe
gezichten. Onze/jullie commissie bestaat dit jaar vooralsnog uit vier personen, te
weten:

Liska Penners voorzitster
Krist Plaizier jeugdcompetitieleider
Tessa Wempe algemeen lid
Ernst Buijtendijk algemeen lid

Verder is het van belang te weten dat onze trainer van vorig seizoen, Lammert-Jan, er
dit jaar niet meer bij zal zijn. Hij wordt vervangen door Marcel Fauth. In een kort
stukje op pagina 10 stelt hij zichzelf even voor. De meesten van jullie zullen hem bij
de eerste training al ontmoet hebben. Samen met hem zullen we proberen om er weer
een leuk badmintonseizoen van te maken.

Naast de JC-leden zijn er voor dit jaar weer twee vrijwillige zaalwachten. Dit zijn Ad
van Velzen en Douwe van der Ley. Bij deze bedankt dat jullie weer voor een jaar
‘bijgetekend’ hebben. In de eerste zeven speelweken van het komende seizoen zullen
jullie alle zeven bovengenoemde gezichten, nieuw en reeds bekend, tijdens de
trainingen op de zaterdagochtenden in de zaal tegenkomen.

Een rooster met de speeltijden voor het komende seizoen is op de eerste trainingsdag
aan iedereen uitgereikt. Mocht je de eerste training gemist hebben, en je hebt het
rooster nog niet gehad, vraag er dan even om. In elk geval vindt je in de ‘JC-agenda’
op pagina 4 de speeldata voor de komende maanden.

Tot slot wenst JC jullie een heel fijn, sportief en hopelijk blessurevrij
badmintonseizoen toe.

De JC
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OSM BADMINTON  AGENDA SEPTEMBER - NOVEMBER  1995
JEUGD

Speeltijden:
GROEP 1 GROEP 2

16 september 09:30 - 10:45 10:45 - 12:00
23 september 09:30 - 10:45 10:45 - 12:00
30 september 09:30 - 10:45 10:45 - 12:00

7 oktober 09:30 - 10:45 10:45 - 12:00
14 oktober 09:30 - 10:45 10:45 - 12:00
21 oktober 09:30 - 10:45 10:45 - 12:00
28 oktober 09:30 - 10:45 10:45 - 12:00

4 november Geen badminton
11 november 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00 !
18 november 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
25 november 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00

Bijzonderheden:
4 en 5 november Vlindertoernooi Ter Aar, tel.: 01722 - 5892
26 november Hooiberg-jeugdtoernooi Olst, tel.: 05708 - 3306
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TECHNISCHE COMMISSIE

OSM BADMINTON  AGENDA SEPTEMBER - NOVEMBER  1995
SENIOREN

Speeltijden:
woensdag 20:30 - 23:30 comp.training (fazantenkamp)
donderdag 20:30 - 24:00 vrij spelen
vrijdag 20:30 - 23:00 vrij spelen
zondag 09:30 - 13:30 competitie

Bijzonderheden:
september geen competitie

1 oktober geen competitie
7-8 oktober Almere-stad 24-uurstoernooi

klassen: B/C/D/V/X, tel.: 036 - 5342843
8 oktober eerste competitiedag
16 oktober kopij-datum tweede clubkrant
29 oktober geen competitie

26 november geen competitie
27 november Algemene Leden Vergadering
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SCHEMA  COMPETITIETRAINING

In onderstaand schema vind je wie op welke uren tijdens de trainingen op de
woensdagavond verwacht worden (J = het eerste team van de jeugdcompetitie-spelers
die deze training volgen; de 1 t/m 6 = de competitieteams; R staat voor de groep
gevorderde recreanten die zich voor deze training ingeschreven hebben).

Tijd Tijd
Datum 20.30 - 21.45 21.45 - 23.00
06-09-95 J, 1, 2, 3 4, 5, 6, R
13-09-95 J, 1, 2, 3 4, 5, 6, R
20-09-95 J, 2, 3, 4 1, 5, 6, R
27-09-95 J, 2, 3, 4 1, 5, 6, R
04-10-95 J, 4, 5, 6 1, 2, 3, R
11-10-95 J, 4, 5, 6 1, 2, 3, R
18-10-95 J, 5, 6, R 1, 2, 3, 4
25-10-95 J, 5, 6, R 1, 2, 3, 4
01-11-95 J, 1, 2, R 3, 4, 5, 6
08-11-95 J, 1, 2, R 3, 4, 5, 6
15-11-95 J, 1, 2, 3 4, 5, 6, R
22-11-95 J, 1, 2, 3 4, 5, 6, R
29-11-95 J, 3, 4, 5 1, 2, 6, R
06-12-95 J, 3, 4, 5 1, 2, 6, R
13-12-95 J, 4, 5, 6 1, 2, 3, R
20-12-95 J, 4, 5, 6 1, 2, 3, R
27-12-95 geen training geen training
03-01-96 J, 1, 6, R 2, 3, 4, 5
10-01-96 J, 1, 6, R 2, 3, 4, 5
17-01-96 J, 1, 2, R 3, 4, 5, 6
24-01-96 J, 1, 2, R 3, 4, 5, 6
31-01-96 J, 2, 3, 4 1, 5, 6, R
07-02-96 J, 2, 3, 4 1, 5, 6, R

OVERZICHT  THUISWEDSTRIJDEN  SENIOREN-COMPETITIE

Hiernaast vind je het overzicht van de thuiswedstrijden van de senioren-competitie
voor het seizoen 1995-1996 van OSM Badminton. Alle wedstrijden worden op
zondag gespeeld en de aanvangstijd is 09:30 uur. Kom eens een keer kijken. Het is de
moeite waard.
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*) onder voorbehoud

Speel-
week Datum OSM - Tegen ...

1 8-10 OSM 2 - Koto Misi 4
OSM 4 - Iduna 8
OSM 5 -  Kromme Rijnstreek 13

2 15-10 OSM 1 - USS 2
OSM 3 -  Apollo 4
OSM 6 - Triaq 6

3 22-10 OSM 2  - Kwinkslag 1
OSM 4 - Eemnes 6
OSM 5 - Breukelen 5

4 5-11 OSM 1 - Iduna 7
OSM 2 - Leerdam 4
OSM 3 - Breukelen 2

5 12-11 OSM 4 - DVS 4
OSM 5 - Kwinkslag 2
OSM 6 - Zeewally 6

6 19-11 OSM 2 - Kromme Rijnstreek 4
OSM 3 - Houten 2
OSM 5 - Luck Raeck 5

7 3-12 OSM 4 - Breukelen 3
OSM 6 - Reflex 2

8 10-12 OSM 2 - de Witte Veder 1
OSM 4 - Loosdrecht 2
OSM 5 - Triaq 4

9 17-12 OSM 1 - Koto Misi 3
OSM 3 - de Zender 1
OSM 6 - Loosdrecht 3

10 7-1 OSM 4 - 't Gein 8
OSM 5 - Irene 11
OSM 6 - DOSC 2

11 14-1 OSM 1  - Inter Nos 1
OSM 2 - 't Gein 6
OSM 3  - Leerdam 5

12 21-1 OSM 1 - Apollo 2
OSM 4 - Triaq 2
OSM 6 - DVS 8

13 28-1 OSM 2 - Apollo 3
OSM 3   - Kromme Rijnstreek 5
OSM 5 - Eemnes 9

14 11-2 * ) OSM 1 - Leerdam 3
OSM 3 - 't Gein 7
OSM 6 - Overvecht 2
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VOORJAARSCOMPETITIE  1996
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 beginners als gevorderden om in een gezellige sfeer wedstrijd-ervaring op te
doen. De VJK begint medio 1996 en eindigt eind mei met het zogenaamde
slottoernooi. Er worden in teamverband tegen andere verenigingen acht tot tien
wedstrijden gespeeld, waarvan de thuiswedstrijden 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 18 november 1995 bij Dick van
Dam middels onderstaand formulier. Voor alle duidelijkheid: de VJK is ook voor
spelers/speelsters die nog maar pas lid zijn !!
Tevens is er de mogelijkheid om je op te geven als reservespeler (in het geval dat je
wel af en toe wil invallen in een team dat ‘omhoog’ zit).

Deelnamekosten (bondsbijdrage) zijn ƒ 10,00 per persoon, te voldoen voor aanvang
van de competitie. Voor nadere informatie, bel naar Dick van Dam: 030 - 96 44 54 (na
10 oktober: 030 - 296 44 54)
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INSCHRIJFFORMULIER  VOORJAARSCOMPETITIE  1996
Inzenden vóór 18 november 1995 aan:

Dick van Dam
van Bijnkershoeklaan 169
3527 XE  Utrecht

Dames: Naam 1e...........................................................

Tel......................

2e...........................................................

Tel......................

3e...........................................................

Tel......................

Heren: Naam 1e...........................................................

Tel......................

2e...........................................................

Tel......................

3e...........................................................

Tel......................

Teamcaptain: .................................................................

Ja, ik geef mij op als reservespeler: ...........................................................

Tel ................................

1e, 2e en 3e betekent dat je hier de speelsterkte aangeeft en ook in die volgorde de
wedstrijden dient te spelen. Dus de sterkste dame wordt dus 1e dame, etc, etc. Denk
hier goed over na!!

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂
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VARIA

HALLO , HALLO  JEUGD-, RECREANTEN- EN COMPETITIESPELERS

Ik ben Marcel Fauth uit Nieuwkoop. Ik wil mij even aan jullie voorstellen. Ik ben
tweeëntwintig jaar en zit in het derde jaar van de Academie voor Lichamelijke
Opvoeding in Amsterdam; wat een erg leuke opleiding is. Zelf speel ik badminton in
Nieuwkoop in Team 1, hoofdklasse district. In Nieuwkoop gaf ik gedurende drie jaar
training aan zowel jeugd, als recreanten. De training bij OSM aan competitieteams is
nieuw voor mij, maar ik denk dat dat ook wel zal lukken; want ..., ik heb gehoord dat
jullie altijd hartstikke je best doen !!!
Verder heb ik als vervoermiddel naar Maarssen een betrouwbare tweeëntwintig jaar
oude brommer gekocht, zodat ik altijd op tijd kan komen?
Nu weten jullie alles van mij af, behalve dat ik een slechte backhand heb, maar dat
mag niemand weten. Tot snel ziens in de zaal allemaal,

Marcel Fauth

Noot van de redactie
Mocht je na bovenstaand stukje ongerust zijn over Marcel’s backhand, dan blijkt dat
dit niet echt nodig is. Daarom beelden we ook het handgeschreven

kattebelletje af dat Marcel meezond naar Adriaan B. ter begeleiding van zijn getypte
introductie.
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HET LUDIEKE  TOERNOOI

Beste badmintonfreaks, zoals al in het vorige clubblad gemeld werd, komt er een
‘ludiek’ toernooi aan. Ga er vanaf nu niet op zitten wachten, want het is een toernooi
met een lange-afstands-planning, maar ..., de eerste stappen zijn reeds gezet. Het
viertal dat onder dit stukje genoemd wordt is zo gek om de organsatie op zich te
nemen. We zullen U op de hoogte houden van alle verdere ontwikkelingen door in
elke clubkrant een stukje te plaatsen. Hebt U suggesties of vragen, wendt U dan tot
één van ons.

AnneJet Hoogcarspel (voorzitster)
Erik van Esterik
Ernst Buytendijk
Dennis van Thoor

MEDICIJNEN  EN SPORT

In dit nummer van de clubkrant een NBB-tekst over medicijnen en sport. De auteur
van de tekst is William de Bruijn.

Medicijngebruik vereist sporten met beleid
Bepaalde geneesmiddelen hebben bijwerkingen die afbreuk doen aan sportieve
prestaties of sport zelfs tot een riskante zaak maken.
Chronisch zieken kunnen baat hebben bij sport, mits met beleid beoefend. Soms
moeten zij de aard, hoeveelheid en innametijd van hun medicijnen aanpassen.

Naast de bedoelde heilzame werking hebben veel geneesmiddelen ook onbedoelde,
ongunstige neveneffecten. Zulke bijwerkingen kunnen onder meer het bedrijven van
sport, en dus ook badminton, belemmeren of gevaarlijk maken. Moet u voor kortere
of langere tijd medicijnen gebruiken, overleg dan met uw huisarts of en hoe u verder
kunt sporten.

Dempende werking
Hier volgt een lijstje van veel voorgeschreven geneesmiddelen waarvan de
bijwerkingen in het bijzonder van invloed zijn bij sportbeoefening. Krijgt u een
middel voorgeschreven dat in de lijst ontbreekt, vraag dan uw huisarts of apotheker
welke gevolgen het gebruik in sportief opzicht heeft. Zo hebben sommige, in
onderstaande lijst niet opgenomen geneesmiddelen een algehele dempende werking.
U kunt ze herkennen aan de gele sticker die waarschuwt dat het middel de
rijvaardigheid kan beïnvloeden.
Als u zich ziek voelt, kunt u beter helemaal niet sporten. U heeft dan namelijk een
grotere kans op een blessure. Vermijdt na een ziekte overmatige inspanning en bouw
uw conditie geleidelijk weer op.
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Verderop in dit artikel besteden we aandacht aan de sportmogelijkheden voor mensen
met de chronische ziekten epilepsie of diabetes (suikerziekte). Zij dienen daarover
altijd te overleggen met een arts. Het is verstandig teamgenoten en/of coach van de
aandoening op de hoogte te stellen.

Lijstje
Pijnstillers
Deze worden vaak gebruikt bij sportblessures. Zij verminderen wel de pijn wel, maar
nemen niet de blessure weg. Pas daarom op met sporten, want u loopt kans de
blessure ongemerkt te verergeren.
Corticosteroïden
Hiermee worden onder meer gewrichtsontstekingen bij sporters bestreden. Na
herhaalde toediening kunnen deze middelen echter ook het kraakbeen en peesweefsel
aantasten. Vermijd indien mogelijk meer dan één injectie. Een injectie is een laatste
redmiddel als andere geneeswijzen niet (meer) helpen.
Antibiotica
Antibiotica, zoals penicilline, doen geen afbreuk aan uw sportprestaties; maar de
aandoeningen waartegen u ze slikt vaak wel. Overleg daarom met uw huisarts of u
kunt blijven sporten. Slik antibiotica altijd volgens voorschrift en maak de kuur af.
Bètablokkers
Deze worden voorgeschreven bij hoge bloeddruk en hartritme-stoornissen. Zij gaan
een versnelde hartslag en spiertrilling tegen. Als het aankomt op kalmte en
beheersing, zoals bij biljarten en pistoolschieten, kunnen deze middelen uw prestaties
verbeteren. Staat daarentegen het lichamelijke uithoudingsvermogen op de voorgrond,
dan kunnen zij de sportbeoefening schaden.
Diuretica
Deze heten ook wel plaspillen en worden vaak voorgeschreven bij hoge bloeddruk.
Zij kunnen soms spiervermoeidheid of spierkrampen veroorzaken en zo afbreuk doen
aan uw prestaties. Dat is eens te meer het geval als u veel vocht verliest, bijvoorbeeld
als u na een lange periode van rust weer begint te trainen, vooral bij warm weer, of als
u vlak voor een wedstrijd een speciaal dieet volgt om in een lagere gewichtsklasse te
komen.
Benzodiazepinen (de belangrijkste slaap- en kalmeringsmiddelen)
Deze middelen kunnen ernstige bijwerkingen hebben. Zij tasten het concentratie- en
reactievermogen aan en verslappen de spieren, waardoor u onzeker kunt gaan lopen
en gemakkelijk kunt vallen. Vooral ‘s ochtends moet u oppassen met sport, omdat het
middel dan nog niet helemaal is uitgewerkt.

Epilepsie
Sport kan onder bepaalde voorwaarden heilzaam zijn voor mensen met epilepsie. De
angst voor een aanval maakt hen vaak gespannen; sport kan bevrijdend werken en het
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zelfvertrouwen vergroten.
De kans op een epileptische aanval tijdens sportieve activiteiten is niet groot.
Aandachtige bedrijvigheid onderdrukt epileptische aanvallen namelijk. Wel krijgen
sommige epileptici juist na het sporten een aanval; in de periode van rust en
ontspanning na gedane arbeid. Zij kunnen de kans daarop verminderen door kalm te
beginnen en de sportieve inspanningen geleidelijk op te voeren en weer te
verminderen. Dat is overigens altijd verstandig.
Of inspanning en aanval met elkaar te maken hebben kan onderzocht worden, maar
dat levert lang niet altijd een duidelijk antwoord op. Nodig is zo’n onderzoek daarom
meestal niet, ook niet voor de sportkeuring.
Een belangrijke belemmering voor sportbeoefenaars kunnen de geneesmiddelen tegen
epilepsie vormen. Die kunnen onder meer het gevoel voor evenwicht en het reactie-
en coördinatievermogen schaden. De gebruikers doen er goed aan in overleg met hun
arts naar minder ingrijpende middelen te zoeken of naar mogelijkheden om de
dosering te verminderen.
De behandeling van epilepsie kan tot het uitblijven van de aanvallen leiden. Wie
tenminste 2 jaar lang geen aanval heeft gehad, kan in het algemeen onverschillig
welke sport beoefenen.
Wedstrijdsport met intensieve training kan wat veel gevraagd zijn, maar hoeft niet bij
voorbaat afgeraden te worden.

Sportieve diabetici
Wie suikerziekte (diabetes mellitus) heeft, kan heel goed aan sport doen. Dat valt zelfs
aan te raden, want sport heeft een heilzame werking op de aandoening. Bovendien
komt sportbeoefening hart, vaten en de conditie in het algemeen ten goede, wat de
kans op allerlei complicaties vermindert. Regelmatig sporten kan tot een verlaging
van de benodigde hoeveelheid geneesmiddelen leiden.
Suikerzieken dienen wel met beleid te sporten. Zij hebben te kampen met snel
wisselende hoeveelheden suiker in het bloed en moeten voortdurend bedacht zijn op
een overmaat dan wel op een tekort. Dit geldt des te sterker als zij aan sport doen of
zich anderszins lichamelijk inspannen. Een suikerzieke blijft op het sportveld alleen
overeind als hij leert hoe voeding, geneesmiddelen en lichamelijke inspanning op zijn
bloedsuikergehalte inwerken. Dat ligt voor elke patiënt weer anders. De moderne,
eenvoudig te gebruiken bloedsuikermeter stelt de suikerzieke in staat zelf inzicht te
verwerven in dit complex van factoren. Op basis daarvan kan hij, mede in overleg met
zijn arts, zijn voeding, medicatie en lichamelijke inspanning zo regelen dat hij een
tekort aan suiker in het bloed vermijdt zonder een overmaat uit te lokken.
Als diabeticus dient u te voorkomen dat u tijdens het sporten met een te laag
bloedsuikergehalte te kampen krijgt. U kunt daartoe bijtijds, dat wil zeggen 2 tot 3 uur
van te voren, koolhydraatrijk eten, bij voorkeur brood, fruit of aardappelen. Een zeer
globale vuistregel luidt: een snee brood extra per half uur sportbeoefening. Verder kan
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het nodig zijn de dosis geneesmiddelen tijdelijk te verminderen.
Als het bloedsuikergehalte vlak voor het sporten te hoog of te laag is, breng dit dan
eerst tot een normale waarde terug; in het eerste geval met behulp van medicijnen; in
het laatste geval door licht verteerbaar koolhydraatrijk voedsel te eten of te drinken,
zoals fruit, vla of limonade. Soms zit er niets anders op dan de sport uit te stellen tot
het bloedsuikergehalte op peil is.
Ook tijdens het sporten kan het nodig zijn licht verteerbaar, koolhydraatrijk voedsel te
eten of wat druivesuiker of suikerklontjes te slikken. Voorkom een te laag
bloedsuikergehalte na het sporten, door opnieuw goed te eten.
Geschikt voor suikerzieken zijn sporten waarbij de inspanning goed gedoseerd kan
worden. Dat zijn vooral de zogenoemde duursporten, zoals wandelen, lopen,
wielrennen, zwemmen, schaatsen en langlaufen. Ook allerlei balteamsporten komen
in aanmerking, evenals tennis, badminton, squash, skiën, zeilen en allerlei vormen
van conditietraining.
De duur, frequentie en intensiteit van de sportbeoefening dienen geleidelijk
opgebouwd te worden. Streef ernaar 3 tot 4 keer per week gedurende 20 tot 30
minuten lichaamsbeweging te nemen. Spuit bij voorkeur niet in de lichaamsdelen die
u bij uw sport actief gebruikt.

Sportbeoefening is een activiteit voor iedereen. Medicijngebruik of een chronische
ziekte hoeven geen belemmering te zijn om op het veld of in de sporthal actief te zijn.
Zolang verantwoord wordt gesport geldt: ‘Sport, een leven lang!’
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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
Ernst Buytendijk Bloemstede 589 67428 Lid
Agaath den Elzen Spechtenkamp 182 73710 Voorzitter TC (Sr. comp.)
Erik van Esterik Antilopespoor 31 71634 Lid
Marc Hameleers Fazantenkamp 571 61428 Voorzitter RC
Liska Penners Boomstede 17 69097 Voorzitter JC
Eelco Weenink Fazantenkamp 783 71083 Penningmeester

TECHNISCHE-COMMISSIE
Dick van Dam v. Bijnkershoekln. 169, Utr. 030-964454 Lid (VJK)
Helen Dufrasnes Pauwenkamp 240 72127 Lid
Agaath den Elzen Spechtenkamp 182 73710 Voorzitter (Sr. comp.)
Erik van Esterik Antilopespoor 31 71634 Lid

JEUGD-COMMISSIE
Ernst Buytendijk Bloemstede 589 67428 Lid
Liska Penners Boomstede 17 69097 Voorzitter
Krist Plaizier Troelstrastraat 48 72310 Lid (Jr.comp.)
Tessa Wempe Bloemstede 490 64056 Lid

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

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.


