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

Jaargang 19 (januari 1997), nr. 2

Redactieadres: Fazantenkamp 571, 3607 DE  Maarssen.
Secretariaat: Spechtenkamp 91, 3607 KE  Maarssen.
Gironummer: 3534502, t.n.v. Penningmeester OSM Badminton,

Maarssen.

REDACTIONEEL
Dit clubblad staat in het teken van de naderende clubkampioenschappen. In dit
nummer tref je het inschrijfformulier aan. Laat dit een oproep zijn tot een ieder om
zich massaal en vooral ook, op tijd (vóór 2 februari) in te schrijven.

Verder is het op dit moment vermeldenswaard dat tijdens de laatste Algemene
Ledenvergadering van 25 november Eelco (onze penningmeester) de jaarcijfers over
het vorige seizoen 1995/1996 presenteerde. Deze waren, als gevolg van flinke
bezuinigingen op vele kosten, zo goed dat het bestuur de leden voor het komende
begrotingsjaar 1997/1998 een contributieverlaging in het vooruitzicht kon stellen. Na
enige discussie stemde de vergadering - hoe kan het eigenlijk ook anders - in met deze
komende verlaging.

Een ander, wat heikeler punt is dat er na de training van John van Rooijen regelmatig
een vrij grote groep (beginnende) spelers is die tegelijkertijd hun labels op het
labelbord willen hangen. Zij doen dit, om niet te lang te hoeven wachten meestal vier
aan vier. Toch hebben de meesten de wens om ook met andere leden te spelen. Het
zou voor zowel de spelontwikkeling van de nieuwe leden, als voor de integratie
tussen oudere en nieuwe leden goed zijn als de labels van beide groepen op het
labelbord wat meer gemixt werden. In de praktijk blijkt dat, als een labelgroepje
eenmaal uit vier nieuwe leden bestaat, dit groepje gedurende de rest van de avond
meestal alleen nog maar met elkaar speelt. Hier komt nog bij dat het bestuur de indruk
heeft dat er regelmatig groepjes van vier, veelal betere, spelers gesignaleerd worden
die, als hun cluppie eenmaal geformeerd is, van zins lijken te zijn om de hele avond
samen te blijven spelen. Om een en ander te doorbreken adviseert het bestuur alle
spelers die meer willen wisselen (bijvoorbeeld na een training) geen groepjes van vier,
maar van twee te formeren. Hang je labels twee aan twee op. En niet aarzelen,
gewoon doen!! (NB. Ook in het stukje ‘Van de voorzitter’ wordt over deze
problematiek een alinea geschreven.)
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Verder moeten we nog melden dat de RC er een klusje bijgenomen heeft. We gaan in
de komende nummers telkens één clublid in het zonnetje zetten. Op die manier komt
je wat meer aan de weet over je medeleden. Ons nieuwste RC-lid Monique van
Leyenhorst gaat zich hiervoor inzetten. Zij zal hiervoor zo links en rechts wat inter-
views afnemen. Wees dus voorbereid, ook jij komt een keer aan de beurt (al weten we
nog niet precies wanneer).

Oh ja, een reminder: wil iedereen die kopij  schrijft voor het volgende nummer eraan
denken dat dit ingeleverd moet worden vóór 15 februari a.s. In dat clubblad komen
de speelschema’s voor de clubkampioenschappen. Alleen als alle kopijschrijvers zich
aan de datum houden, krijgen we het voor elkaar om alle gegevens ruim voor de start
van de kampioenschappen bij je in de bus te krijgen.

Als allerlaatste wensen we iedereen vanzelfsprekend een voorspoedig 1997.

De redactie

Bisonspoor 236
Bisonspoor Golf-

en Recreatiebad
Maarssenbroek

Tel: 0346 - 560244

Voor al uw feesten, bruiloften en partijen,
 ook voor kinderfeestjes.
Op de eerste etage gezellige ruimte tot circa 80 personen.
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VAN DE VOORZITTER

Het is alweer een poosje geleden, maar toch wil ik iedereen een gelukkig 1997
toewensen! Ik hoop op gezellige speelavonden, blessure-vrije wedstrijden en hoge
klasseringen in de winter en vjk-competitie.

Tijdens de ALV in november en op de laatste bestuursvergadering is gesproken over
de opvang en het vasthouden van nieuwe leden. Elk jaar mogen wij een groot aantal
nieuwe leden begroeten. Helaas moeten we een jaar later constateren dat een
aanzienlijk deel van hen weer vertrokken is. Het bestuur denkt hier vanzelfsprekend
hard over na en is ondertussen met een aantal plannen gekomen. Zo zal de training
voor de beginnende badmintonners waarschijnlijk uitgebreid worden.

Hoewel het bestuur veel kan doen aan het opvangen en behouden van nieuwe leden,
zijn wij ook afhankelijk van de leden! Ik wil iedereen oproepen de nieuwe leden zelf
ook op te vangen, door gewoon een spelletje badminton met ze te spelen. Helaas
moeten we constateren dat enkele leden óf de nieuwe leden volledig vermijden, óf
snel verhangen, óf als ze met nieuwe leden spelen hen hardhandig van de baan slaan.
Gelukkig zijn dit slechts enkelingen, maar zo gaan we niet met elkaar om!

Ik hoop dat we dit met elkaar kunnen veranderen en dit ons gezamenlijk goed
voornemen is!

Erik van Esterik
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
De clubkampioenschappen voor het komend jaar zijn gepland in april. De speeldagen
voor de senioren zijn 3, 4, 5, 6, 10, 11 en 12 april. Voor de jeugd zaterdag 5, zondag 6
en zaterdag 12 april. Deze laatste zaterdag wordt gereserveerd voor de finales, zowel
voor de jeugd als voor de senioren.

Zoals reeds aangekondigd in de clubkrant van mei 1996 zal er deze keer meer
rekening worden gehouden met de speelsterkte van de deelnemers, met name die van
de competitiespelers. Een vierde klasse-speler heeft over het algemeen meer het
niveau van de gevorderde recreant dan van een tweede- of derde-klasse speler.
Derhalve heeft de TC in samenspraak met het bestuur besloten de vierde-klasse
competitiespeler de gelegenheid te geven in te schrijven in de categorie gevorderde
speler. Wil hij of zij zich toch liever meten met de rest van de compe titiespelers, dan
blijft die mogelijkheid uiteraard open.

Hiernaast volgt het inschrijfformulier, hetgeen men eventueel ook in de zaal aan het
prikbord kan vinden. Let op de sluitingsdatum, nl. 2 februari 1997. Zoals elk jaar
zijn er 3 categorieën: competitie, gevorderde en beginnende spelers. Beginnende
spelers zijn zij die voor het eerste of tweede jaar badminton spelen. Probeer elkaar te
motiveren en schrijf allen in. Om misverstanden te voorkomen wordt er van dubbels
verwacht, dat beide spelers het in schrijfformulier inleveren.

K   R   O   N   E   N   B   U   R   G   b.v.

E l e k t r i c i t e i t s w e r k e n

Postbus 85026, 3508 AA Utrecht
Bezoekadres:
Laagraven 45B, 3439 LK Nieuwegein
Tel: 030 - 2871766

Advies, ontwerp, aanleg en onderhoud van:

- Elektrotechnische installaties
- Draadloos Uw woning beveiligen vanaf F 1475,==
- Telecommunicatie
- Datacommunicatie
- Verlichtingsinstallaties
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INSCHRIJFFORMULIER  CLUBKAMPIOENSCHAPPEN  1997

Naam...................................................................tel:.....................................

Adres.............................................................................................................

Geb. datum (alleen jeugd)..................................................................................

Geeft zich op in de categorie

O Senioren competitie O Jeugd competitie
O Senioren gevorderde speler O Jeugd geen competitie
O Senioren beginnende speler

voor de volgende onderdelen

O Heren Enkel

O Dames Enkel

O Heren Dubbel, partner.........................................................................

O Dames Dubbel, partner........................................................................

O Gemengd Dubbel, partner....................................................................

Inleveren uiterlijk 2 februari 1997

Senioren: Agaath den Elzen, Spechtenkamp 182
Jeugd: Liska Penners, Boomstede 17

De organisatie heeft het recht van de opgegeven categorie af te wijken.

De speeldagen voor de senioren zijn:
donderdag 3 april, vrijdag 4 april, zaterdag 5 april, zondag 6 april, donderdag 10
april, vrijdag 11 april en zaterdag 12 april.

De speeldagen voor de jeugd zijn:
 zaterdag 5 april, zondag 6 april en zaterdag 12 april.

Als er een dag is, dat je echt niet kunt spelen, geef dat dan aan op het
inschrijfformulier. Als je je voor alle categorieën opgeeft, wordt er wel van je
verwacht, dat je alle dagen beschikbaar bent.

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂
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JEUGD

WAT DEED DE JC TOT NU TOE IN DIT  SEIZOEN?
Zo halverwege het seizoen is het altijd wel aardig om eens een algemeen verhaaltje
c.q. update te geven van de JC-activiteiten. Het een en ander is dit seizoen al gebeurd.
Zo is gelukkig gebleken dat onze nieuwe trainer, Ruud Faas, al aardig is ingeburgerd.
Hij geeft wel zware trainingen, naar idee van een JC-lid (ik noem geen naam) wel
eens iets te zwaar, maar dat ligt aan hem. In ieder geval leer je op die manier wel wat,
en krijg je er een beregoeie conditie van. Verder hebben we het jaarlijkse Junioren/
Senioren toernooi gehouden. Ook dit jaar is het de jeugdleden weer eens gelukt om de
Senioren met een ‘flink pak slaag’ naar huis te sturen. Al met al dus weer succesvol.
Op het moment dat ik dit stukje schrijf hebben we het Sinterklaastoernooi net gehad
en staat het oliebollentoernooi voor de deur. Tijdens het Sinterklaastoernooi waren er
ook dit jaar weer twee Pieten gestuurd door de Sint, die helaas zelf verhinderd was.
Dit jaar stuurde hij de ‘Gips Piet’ en de ‘Ik verlies mijn pet Piet’. Het was wel duide-
lijk dat beide Pieten ter voorbereiding op dit bezoek aan OSM hadden geoefend op
het strand in Spanje. Het oliebollentoernooi is op dit moment vol in de voorbereiding.
De jeugdleden nemen bij dit toernooi hun vader of moeder mee om te komen
badmintonnen. Hopelijk zal dit toernooi net als vorig jaar weer succesvol verlopen en
zal de spierpijn de volgende dag bij de ouders een beetje meevallen. Verder zullen wij
in de nabije toekomst gaan starten met de organisatie van de jaarlijkse
clubkampioenschappen. Een inschrijfformulier hiervoor staat elders in deze clubkrant
afgedrukt. Zorg ervoor dat jullie deze inschrijfformulieren op tijd inleveren bij de
aangegeven inleveradressen. De JC is weer benieuwd wie de ‘Cup met de grote oren’
zal gaan winnen. Laten we in ieder geval hopen dat het een spannend en sportief
gevecht zal worden.

De JC
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TUSSENBALANS JEUGDCOMPETITIE

Nu de returnwedstrijden in de jeugdcompetitie zijn begonnen, wordt het tijd een
tussenbalans op te maken. Helaas blijkt dat we niet zo sterk voor de dag komen als
vorig seizoen. Dit is natuurlijk vooral te wijten aan het feit dat het eerste, sterke team
van vorig jaar nu grotendeels in de seniorencompetitie speelt.

Ons huidige eerste team, onder leiding van Niels Eijkelkamp, is goed op elkaar
ingespeeld. Ze speelden immers ook in het vorige seizoen, maar toen als tweede team,
in dezelfde samenstelling. Het feit dàt ze zo goed op elkaar ingespeeld zijn, geeft de
spelers van dit team goede kansen tijdens de komende clubkampioenschappen. Het is
dan ook aan de andere jeugdspelers om hier een stokje voor te steken. Gelukkig
beschikken we over voldoende talentvolle spelers bij de jeugd die hiertoe in staat zijn!

Maar goed, ik zou het hebben over het competitieverloop. Dit gaat voor ons eerste
team ook wel goed. Op het moment van schrijven van dit stukje staan ze op de vierde
plaats met negen punten. Dit is de stand na acht speelweken. Kampioensaspiraties
hoeven ze echter niet te hebben, want dit wordt binnen de poule uitgemaakt tussen
Apollo uit IJsselstein 14 punten uit 8 wedstrijden) en ‘t Slot uit Zeist (16 punten uit 8
wedstrijden). Een derde plaats lijkt voor ons team wel tot de mogelijkheden te
behoren, dus team één: zet ‘m op.

Team twee, onder de goede leiding van Mariëlle van Velzen (ze doet dit voor het
eerst), is een team dat dit jaar veel ervaring opdoet. Omdat elk teamlid voor het eerst
competitie speelt, is het team ingedeeld in de aspirantenklasse, maar ook in deze
klasse zijn ze de jongsten. Het gevolg is dat er nogal wat wedstrijden verloren gaan.
Maar, er wordt voor elk punt flink gestreden. Dit resulteert in de nodige drie-setters en
leidde in speelweek 8 tot de eerste overwinning (met 5-3 tegen Leerdam, de nummer
twee van de poule). In de poule van team twee staat Ricochet uit Wijk bij Duurstede
stevig bovenaan. Ze hebben nog geen enkel verliespunt. Het kampioenschap is voor
Ricochet dan ook in zicht.

Ik besluit dit stukje met de beste wensen voor het komende nieuwe seizoen voor
iedere lezer(es).

Krist Plaizier
Jeugdcompetitieleider
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OSM BADMINTON  AGENDA JANUARI  1997 - APRIL  1997
JEUGD

Speeltijden
GROEP 1 GROEP 2

4 januari 08:30 - 11:00 Oliebollentoernooi
11 januari 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
18 januari 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
25 januari 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00

1 februari 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
8 februari 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
15 februari 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
22 februari 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00

1 maart 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
8 maart 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
15 maart 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
22 maart 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
29 maart 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00

5 april Clubkampioenschappen
6 april Clubkampioenschappen
12 april Clubkampioenschappen
19 april 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
26 april 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00

Bijzonderheden
2 februari Laatste competitiewedstrijd team 1
2 februari Uiterste inschrijfdatum voor de clubkampioenschappen
9 februari Laatste competitiewedstrijd team 2
22-23 februari Districts Jeugd Kampioenschappen

in de Juliana van Stolberghal, Amersfoort
informatie: L. Hoofd (024) 6631701

30 maart Uiterste inschrijfdatum voor de competitie 1997 -1998

5-6, 12 april Clubkampioenschappen
19-20 april Nederlandse Jeugd Kampioenschappen
20 april Jeugd-toernooi in Leusden bij vereniging Leusden

informatie: G. Kuil (033) 4946025
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TECHNISCHE COMMISSIE

OSM BADMINTON  AGENDA JANUARI  1997 - APRIL  1997.
SENIOREN

Speeltijden
woensdag 20:30 - 23:00 competitietraining (fazantenkamp)
donderdag 20:30 - 24:00 vrij spelen
vrijdag 20:30 - 23:00 vrij spelen
zondag 09:30 - 13:30 competitie (jeugd, senioren en VJK)

Bijzonderheden
1 januari Géén competitietraining
3 januari Champagnetoernooi
10 januari Naast vrij spelen ook interne competitie
17 januari Naast vrij spelen ook interne competitie

1-2 februari Nederlandse kampioenschappen
2 februari Uiterste inschrijfdatum voor de clubkampioenschappen
5 februari Laatste competitietraining
7 februari Opwarmtoernooi Voorjaarscompetitie (VJK)
9 februari Laatste wedstrijden seniorencompetitie
15 februari Kopijdatum derde clubkrant
15 februari Landelijk Recreanten Team Toernooi in twee plaatsen:

in Arnhem: Sportcomplex Valkenhuizen en in Zwolle: Z.B.C Hal
informatie: P. Kemink (070) 3938194

16 februari B-C-D-toernooi in Amersfoort bij BC Amersfoort;
informatie: A. Top-Hoefsloot (033) 4803655

30 maart Uiterste inschrijfdatum voor de competitie 1997 -1998
30 maart Team-toernooi in Amersfoort bij BC Amersfoort;

informatie: A. Top-Hoefsloot (033) 4803655

3 t/m 6 april Clubkampioenschappen
6 april X-toernooi in Loenen aan de Vecht bij Kan

informatie: W. Schardijn (0294) 234253
10 t/m 12 april Clubkampioenschappen
20 april C-D-toernooi in Leusden bij vereniging Leusden

informatie: G. Kuil (033) 4946025
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HET EIND VAN HET BEGIN

Na weken van intensief voorbereiden onder inspirerend lijden van Sjonnie van Rooi
was het eindelijk zover. Het was de laatste dag van oktober toen de beginners op elkaar
werden losgelaten. Het was een slagveld van puur genot. Shuttles werden trefzeker op
hoofden, ledematen en soms zelfs over het net geplaatst. Dan te bedenken dat iedereen
zich vrijwillig had opgegeven. Er ontstond af en toe wat verwarring vanwege
veelvuldige partnerruil, maar deze partners werden tijdens het single spel zeer gemist.
Voor de meeste spelers was de grootte van het veld, als je er alleen voor staat dan ook
een ware ontdekking. Zoals bij ieder spel moeten er ook hier winnaars en verliezers
zijn. Deze keer zegevierden Harry Pelgrim en Yvonne Vermeent. Gelukkig werd er
deze keer geen poedelprijs uitgereikt, ook al weet iedereen wel wie die eigenlijk
verdiend zou hebben. Na dit geslaagde toernooi kijken wij uit naar de ons beloofde
vervolgtraining onder de bezielende leiding van......, nou vooruit .... John!
Dit stukje werd onder het genot van het inspirerende Nederlandstalige reportoire van
de Bisonbar op onveilige wijze met liefde verwekt.

Willeke van Straalen en Jaap Kooistra

INTERNE COMPETITIE

De interne competitie levert elke keer weer een aantal spannende wedstrijden op, die
het voor de spelers en de kijkers erg interessant maken. De stand van zaken tot op
heden is:

Team Wedstr/Pnt

Poule A
1 Piet Elsendoorn - Nel Coenders 2 - 5
4 Erik van Esterik - Liska Penners 1 - 2
2 Douwe van der Ley - Alice van der Ley 2 - 2
3 Krist Plaizier - Martha Dijkstra 1 - 0

Poule B
1 Cor Zagers - Wilma Elsendoorn 2 - 5
2 Peter Ham - Meta Ham 2 - 3
3 Eelco Weenink - Josephine Bart 2 - 1

Poule C
1 Wim Menke - Willem Bosch 2 - 4
2 Erwin van de Molen - Martin van Amerongen 1 - 2
3 Hans Bosma - A. van Leyenhorst 1 - 0
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B.T.T.S.
Specialist in badminton,

tennis, tafeltennis en squash.
Rackets, shirts, accessoires

en schoenen.

Testrackets zijn beschikbaar in de nieuwste
modellen. Vraag naar onze catalogus.

Ferdinand Bolstraat 9  3583 AN Utrecht
telefoon: 030 - 2522622

Openingstijden:

Maandag 13.00 tot 18.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag 9.00 tot 18.00 uur

Donderdagavond koopavond
Zaterdag 9.00 tot 17.00

    SPECIALIST IN BADMINTON, TENNIS, TAFELTENNIS EN SQUASH
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VJK 1997
Voor de VJK 97 hebben zich in totaal 7 teams ingeschreven.
De teamindeling is als volgt gemaakt:

Team 1 Team 2
1e heer R. den Elzen 1e heer A. Beljaars *
2e heer F. den Elzen 2e heer D. Veer
3e heer nvt. 3e heer nvt.
1e dame A. den Elzen * 1e dame I. Spall
2e dame J. Eijkelkamp 2e dame R. Galesloot
3e dame Y. Bol 3e dame nvt.

Team 3 Team 4
1e heer P. Elsendoorn * 1e heer E. van Esterik *
2e heer D. van der Ley 2e heer C. Zagers
3e heer nvt. 3e heer E. van Dijk
1e dame N. Coenders 1e dame A. Bennink
2e dame A. van der Ley 2e dame D. Drost
3e dame nvt. 3e dame nvt.

Team 5 Team 6
1e heer W. Bosch 1e heer H. Roberti
2e heer H. Bosma * 2e heer C. van der Kraan
3e heer A. van Leijenhorst 3e heer nvt.
1e dame M. van Leijenhorst 1e dame W. Elsendoorn *
2e dame M. Steenbergen 2e dame M. Ham
3e dame Y. Gunter 3e dame J. van der Kraan

Team 7
1e heer R. de Snoo *
2e heer S. van Waaij
3e heer nvt.
1e dame S. Tengnagel
2e dame G. de Snoo
3e dame nvt.

De met * gemerkte speler is de teamcaptain.

Algemene reserves:

Gerben van den Bosch
Pia Stabler



OSM Badminton - 13 -

OPWARMTOERNOOI  VJK 97
Om alvast de nodige wedstrijdmentaliteit op te wekken wordt voor de deelnemers aan
de VJK 97 op vrijdag 7 februari 1997 een opwarmtoernooi georganiseerd. De teams
zullen dan naar sterkte worden ingedeeld, waarbij voor team 7 naar een alternatief
team zal worden gezocht.

Om de organisatie niet al te ingewikkeld te maken verzoek ik de teamcaptains voor 31
januari 1997 aan mij op te geven of het team wel of niet deelneemt.

Voor het opwarmtoernooi worden 4 banen gereserveerd.Voor de vaste bezoekers
op vrijdag kan de wachttijd daardoor langer zijn.

KOSTEN DEELNAME  VJK 97
De kosten van deelname aan de VJK 97 zijn door de NBB vastgesteld op NLG 45,00
per team. Verzoek aan die teams die de bijdrage nog niet hebben voldaan het bedrag
in de zaal aan mij te overhandigen.

OVERIG  VJK NIEUWS

Zodra het wedstrijdschema van de NBB ontvangen is zal dit aan de teamcaptain
worden doorgegeven.

De organisatie van de VJK sluit op 24 mei 1997 met een knallend slottoernooi de
VJK af. Het is voor elk VJK team mogelijk aan deze slotdag deel te nemen. Noteer
vast deze datum. In de loop van de VJK ontvangt u nadere informatie over deze
sportieve afsluiting.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Douwe v.d. Ley, Zwanenkamp
802, 3607 PS Maarssen. (0346 - 571679)
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TUSSENSTANDEN COMPETITIE  (NA 7 SPEELWEKEN)
OSM BADMINTON 1 06-09 30-18
BREUKELEN 3 06-08 27-21
IRENE 5 06-07 28-20
KWINKSLAG 1 06-07 26-22
CASTELLUM 3 06-06 25-23
IDUNA 5 06-05 26-22
TRIAQ 1 06-00 06-42

LEERDAM 3 06-12 36-12
DVS 5 06-09 28-20
OSM BADMINTON 2 06-08 27-21
KR. RIJNSTREEK 06-07 30-18
‘t GEIN 8 06-04 18-30
HOUTEN 3 06-02 16-32
INTER NOS 3 06-00 13-35

OSM BADMINTON 3 06-12 35-13
LEERDAM 5 06-09 37-11
TRIAQ 2 06-08 32-16
‘t GEIN 9 06-06 23-25
USS 5 06-05 21-27
APOLLO 5 06-01 10-38
KR. RIJNSTREEK 8 06-01 10-38

COMPETITIE  1997 - 1998
Door middel van het inschrijfformulier hiernaast kun je je opgeven voor de senioren-
competitie voor het seizoen 1997 - 1998. Het lijkt misschien vroeg, maar als je erover
denkt en je hebt er nog vraagtekens bij, dan kun je t/m 9 februari op de zondag in
sporthal Bisonspoor eens kijken wat er voor een competitie wedstrijd van je verwacht
wordt en je eventuele vragen beantwoord krijgen door de daar aanwezige spelers. Er
wordt gespeeld vanaf 9.30 uur tot hooguit 13.30 uur. Opgave gebeurt meestal per
team, maar is individueel uiteraard ook mogelijk. Een team bestaat uit minimaal 2
heren en 2 dames.

Het inschrijfformulier moet uiterlijk 30 maart  ingeleverd zijn bij Agaath den Elzen,
Spechtenkamp 182

IDUNA 10 06-12 43-05
OSM BADMINTON 4 06-09 31-17
HOUTEN 5 05-07 27-13
VUSS 1 05-05 20-20
BREUKELEN 4 06-04 16-32
KWINKSLAG 2 06-03 16-32
LUCK REACK 5 06-00 07-41

HOUTEN 6 07-11 36-20
OSM BADMINTON 5 07-09 32-24
USS 7 07-08 28-28
KWINKSLAG 3 07-07 28-28
IDUNA 11 07-07 27-29
OVERVECHT 2 07-06 24-32
KR. RIJNSTREEK 12 07-04 25-31
BREUKELEN 5 07-04 24-32
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N.B. De competitie vindt plaats tussen eind september en medio februari. Er zijn 14
speelweken. De wedstrijden zijn meestal in het weekend. Thuiswedstrijden op
zondagochtend (09.30 - 13.30 uur). Indeling bij de eerste keer vindt in principe
plaats in de 4e (laagste) klasse, of bij (competitie)ervaring hoger. Tevens bestaat
de mogelijkheid je op te geven als reserve-speler.
Van de competitie-spelers wordt verwacht dat men deelneemt aan de
competitietraining op woensdagavond. Indien je niet aan de training kan of wil
deelnemen, moet je dit op het inschrijfformulier vermelden. De
trainingsbijdrage is ± ƒ 75,—, de bondsbijdrage ƒ 10,—.

OPGAVE COMPETITIE  1997 - 1998
Ik geef mij op met mijn team / individueel

Heren:

1e.............................................................................................................................................

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

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

Dames:

1e.............................................................................................................................................

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

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

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

Voorkeur klasse-indeling:.................................................................................................

De uiteindelijke indeling wordt bepaald door TC en bestuur.

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

En, uiterlijk 30 maart 1997 inleveren bij Agaath den Elzen, Spechtenkamp 182.

✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂
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VARIA

BONDSKAART  1997 RECHTSTREEKS NAAR JE HUISADRES

De Nederlandse badmintonbond wil haar leden graag wat meer te bieden dan enkel
het lidmaatschap. De bond heeft elk lid zijn of haar bondskaart voor 1 januari van dit
jaar toegezonden. Op de kaart staan je persoons- en lidmaatschapsgegevens. Aan de
bondskaart van 1996 waren een aantal kortingsacties verbonden (o.a. een korting op
de entréprijs van attractiepark Hellendoorn). De kortingen bleken een succes te zijn.
Daarom heeft de NBB besloten om in 1997 een nog groter aantal acties aan de kaart
te verbinden. Een en ander staat verwoord in een brief die je tegelijkertijd met de
bondskaart ontving. Ook in het eerste nummer van de Badminton Revue van 1997,
ook dat eerste nummer ontvang je als bondslid gratis, zal hier uitgebreid aandacht aan
besteed worden.

Wat moet je doen als je de bondskaart in de bus krijgt? Plak er een goed lijkende
pasfoto op. In een aantal gevallen moet je er een stempel op laten zetten om
speelgerechtigd te zijn bij competities en tournooien. Voor de meesten is dit niets
nieuws, maar het is toch goed om er even bij stil te staan. Het moge ook duidelijk zijn
dat het van groot belang is dat je wijzigingen van adres- en persoonsgegevens direct
doorgeeft aan onze clubsecretaris Robert Hoogenkamp, zodat hij de NBB hiervan in
kennis stelt. Verder drukt de NBB je op het hart de bondskaart goed te bewaren. Een
duplicaat kost ƒ 5,-, maar voorkomen is beter dan je-weet-wel. De NBB wenst je veel
voordeel bij al je badmintonactiviteiten in 1997.

Overgenomen uit de door de NBB aan de RC aangeboden ‘NBB-verenigingskopij’

OSM BADMINTON THEORIE VOOR GEVORDERDEN
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BADMINTON -MATERIAAL

(Nogal vrije bewerking van een onderhoudend verhaal uit de NBB-verenigingskopij
door Ronald Koenis. Dit verhaal was door Michiel de Vries ter beschikking gesteld op
zijn - inmiddels helaas opgeheven - internet homepage van de NBB.)

We doen het allemaal. Spelen met een racket en shuttle bedoel ik, maar wat is nou
eigenlijk een goed racket? Hoe fijnbesnaard moet het hulpmiddel zijn en gaat het nou
met veren beter dan met nylon?

De antwoorden verschillen per type badmintonspeler. Ik geef zelf de voorkeur aan een
C.H.R.M.: een Computer Handled Racket Machine, maar helaas is deze nog niet
uitgevonden. Daarom moeten we het doen met het Human Interfaced Device: het
doodordinaire huis-tuin-en-keuken racket. Maar ja, wèlke dan?

1. Hoe het allemaal zo is gekomen
In de oertijd waren er nog geen rackets, maar wel knuppels. Bij een al even schrijnend
gebrek aan shuttles, werden dino’s, mammoeten en andere voor de hand liggende
alternatieven gebruikt om op te meppen. Omdat de levensduur van deze mep-objecten
uiteindelijk toch tegen viel, is men overgestapt op een plankje en iets wat op een
shuttle leek. De muzikanten scoorden zo’n 100 jaar geleden goed door het inzetten
van een tamboerijn-plank (echt waar). Nog later sloegen de violisten terug met hun
snaren en daarmee gaven zij de moderne knuppel het definitieve gestalte.

Niet alleen de vorm, maar ook het materiaal is steeds meer van de knuppel af gaan
wijken. Ons moeke speelde nog met hout, maar al ras zette de badmintonwereld voet
in het ijzeren tijdperk. En in The Nineties praten we over ‘graphite’. We zeggen wel
‘grafiet’, maar yo, we’re in the nineties, so ‘graphite’ it is. Onder ons gezegd en
gezwegen: eigenlijk is het een veredelde versie van het aloude potlood, of zo je wilt
een mislukte vorm van diamant, what’s in a name.

Behalve de buitenkant is ook de binnenkant gemoderniseerd: associeerde men vroeger
“binnenkant” met darmen en andere vlezige zaken (wat zal dat gestonken hebben!),
tegenwoordig is de binnenkant van lekker dunne multivezels en dat klinkt toch een
stuk gezonder en is beter voor de lijn.

Voor de techneuten onder ons: de effecten van al deze wijzigingen zijn: een lichter
racket die langer meegaat, omdat-ie niet snel breekt. De smash-snelheid is met 50%
toegenomen naar 330 km per uur, reden waarom we niet meer op de openbare weg
mogen. Ook de torsie (moeilijk woord voor nietinhetmiddengeslagenshuttleblad-
vervorming) is schrikbarend afgenomen van 30 graden naar minder dan 3 graden. En
dan hebben we het broeikaseffect ook nog tegen!



- 18 - OSM Badminton

U ziet nu waarom u in de afgelopen jaren beter bent gaan spelen: niet door training,
maar omdat het materiaal gewoon beter is geworden.

2. Je hebt meppers en meppers
De ene mepper is de andere niet en verdomd als het niet waar is, iemand heeft ze
ingedeeld in vakjes. Daar gaan we dan:

A. De topspeler
Dit is de groep waarvan we zelf vinden dat we er bij horen, maar OK als we eerlijk
zijn... De topspeler speelt op zo’n hoog niveau dat het aantal luchtdeeltjes merkbaar
afneemt. Hierdoor gaat de shuttle als vanzelf naar de achterlijn, zodat de topspeler
minder behoefte aan gewicht heeft: het racket moet licht zijn en topspelers hebben
vooral behoefte aan precisie en minimale torsie (zie deel 1): het zijn de millimeters
waar het om draait.

B. De clubspeler
Het toeval wil dat u allemaal hiertoe behoort, dus let op! Wij schijnen het vooral
gemunt te hebben op een lange levensduur. Gelet op de conclusie uit deel 1, betekent
dit dat we weinig voortgang boeken, maar vooruit. Die lange levensduur moet
voortkomen uit de sterkte van het racket, zodat-ie niet bij de eerste de beste
onoplettende aktie van de partner geknakt in de prullenbak kan, een waar woord.
Helaas kan ik dat niet voor het volgende zeggen, daarom citeer ik: ‘De kwalititeit van
het racket is niet de bepalende factor voor het winnen van een wedstrijd, de
tekortkomingen in het spel zitten meer in de speler zelf’. Kijk dat begrijp ik nou niet,
als ik iets niet goed doe, is dat toch echt 7 van de 10 keer het racket! De andere drie
keer komen door de shuttle, het licht en de partner, maar dat terzijde. Laten we maar
snel doorgaan naar die derde groep, haha.

C. De recreant
Dit zijn de stumpers die we kennen van de camping: de ‘shuttlelaars’ met hun
versleten visnetjes van ƒ 3,50 in de kleuren rood en blauw, of iets moderner: roze en
bleu. Ze spelen met iets wat op een shuttle lijkt (zie deel 1), ware het niet dat dat rode
ding er altijd af schiet, zodat er voor weer ƒ 3,50 aan aanvullende fluttles moet
worden gekocht. We hebben eigenlijk medelijden met deze groep, want ja, zijn we
niet allemaal zo begonnen? Het grote probleem is dat als wij, clubspelers, zo’n racket
weer ter hand nemen, het racket na de eerste smash wel erg veel torsie vertoont.

Nou, u had al begrepen dat deze verschillende groepen elk een ander standpunt
innemen over wat een (goed) racket is. Houdt dat voor de volgende keer in het
achterhoofd, want dan volgt een analyse (zeg maar ‘ontleding’) van het racket.

Wordt vervolgd...
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DE SCHEIDSRECHTER

De scheidsrechter:
soms onmisbaar,
soms onbemind.
De scheidsrechter:
iemand die respect afdwingt.
Een man, een vrouw die elke keer weer gaat:
weer of geen weer.
Soms onheus bejegend.
Bijna altijd vriendelijk ontvangen.
Soms met afstand benaderd in de trant van:
toen en toen, heeft hij dat en dat gedaan,
de wedergeboorte van ouwe koeien uit de overbekende sloot:
daar zijn we soms erg goed in.
De scheidsrechter, altijd beschikbaar (hopelijk!),
overal inzetbaar,
niet kritiekloos,
opbouwende kritiek.
De scheidsrechter,
niet altijd gemakkelijk (be-)stuurbaar,
maar dat uitsluitend omwille van zijn gedrevenheid voor zijn hobby.
De scheidsrechter,
partijloos/onpartijdig,
maar kleurrijk.
De scheidsrechter,
dikwijls deelgenoot van de spelvreugde van de spelers.
De scheidsrechter,
mee genieten van het plezier van anderen.

Na afloop van de wedstrijd;
een handdruk van spelers van beide partijen,
met een paar woorden:
‘bedankt, scheids!’
De scheidsrechter,
als hij zo bezig is,
kijkt hij dezelfde dag nog reikhalzend uit naar het volgende toernooi
van senioren of junioren,
elke wedstrijd is belangrijk.
Scheidsrechter zijn,
een prachtige hobby.

(uit: NBB Verenigingskopij najaar 1995)
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LIJST VAN BESTUURS- EN COMMISSIELEDEN

NAAM: ADRES: TEL: FUNCTIE:
0346-

BESTUUR
Ernst Buytendijk Bloemstede 589 567428 Lid
Agaath den Elzen Spechtenkamp 182 573710 Voorzitter TC (Sr. comp.)
Erik van Esterik Zebraspoor 613 571634 Voorzitter
Marc Hameleers Fazantenkamp 571 561428 Voorzitter RC
Robert Hoogenkamp Spechtenkamp 91 560679 Secretaris
Liska Penners Boomstede 17 569097 Voorzitter JC
Eelco Weenink Fazantenkamp 783 571083*) Penningmeester

TECHNISCHE-COMMISSIE
Agaath den Elzen Spechtenkamp 182 573710 Voorzitter (Sr. comp.)
Douwe van der Ley Zwanenkamp 802 571679 Lid (VJK)
Alexander van Leyenhorst Zwanenkamp 82 564658 Lid
Eduward Nieuwenhuijzen Rogier van Otterloolaan 4 551430 Lid

JEUGD-COMMISSIE
Ernst Buytendijk Bloemstede 589 567428 Lid
Gerard Kieft Zwanenkamp 857 571302 Lid
Liska Penners Boomstede 17 569097 Voorzitter
Krist Plaizier Wageningseberg 292 (Utr.) 030-2885458 Lid (Jr.comp.)
Tessa Wempe Bloemstede 490 564056 Lid

REDACTIE-COMMISSIE
Marc Hameleers Fazantenkamp 571 561428 Voorzitter
Ingrid Janssen Fazantenkamp 562 550761 Lid
Monique van Leyenhorst Zwanenkamp 82 564658 Lid
Ronald Koenis Reigerskamp 320 569973 Lid

KASCONTROLE-COMMISSIE
Martin van Amerongen Ranstplein 26 570409
John van Rooijen Bloemstede 271 571393

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.

* ) Graag bellen tussen 20:30 en 22:00


