
WEXTRA  REDACTIONEEL

Marc heeft de afgelopen jaren het fraaie gezicht van ons clubblad bepaald, waarvoor
we hem dankbaar zijn. Wij zullen dit met plezier zo voortzetten. Marc, bedankt voor
je inzet en we zullen je missen!

De rest van de RC

Niet alleen de clubkampioenschappen maar ook het lopende seizoen 1996/1997 ligt al
weer bijna achter ons. Ik hoop dat iedereen een fijn badmintonjaar gehad heeft.
Helaas ben ik zelf (wegens een paar niet zo lekker meespelende ruggewervels) wat te
weinig aan spelen toegekomen. Naast het feit dat ik het na viereneenhalf jaar RC wel
welletjes vind, speelt mijn beperkte aanwezigheid in de zaal in het afgelopen jaar ook
mee bij het besluit te gaan stoppen met het RC-werk. Kortom, nu ken je de redenen
waarom ik de fakkel van het voorzitterschap van de RC ga doorgeven. Ik ben blij dat
Ronald Koenis bereid is om dit in de komende tijd over te nemen. Omdat hij ook al
weer twee jaar deel uitmaakt van de RC, kent hij het klappen van de zweep, zodat het
voorzitterschap bij hem in uitstekende handen is. Ronald vormt samen met Ingrid en
Monique een uitstekend stel, dat ook in het seizoen 1997/1998 weer een vijftal fraaie,
maar vooral ook informatieve clubkranten zal laten verschijnen. Wie weet kunnen er
zelfs in de toekomst wel foto’s afgebeeld worden. Ik laat die uitdaging graag over aan
genoemd trio en wens hen daarbij alle goeds.

Verder schrijf ik voor de laatste maal in dit clubblad de vaste opmerking over de
kopijdatum. Wil een ieder die kopij  schrijft voor het volgende nummer (= het eerste
nummer van het volgende seizoen) eraan denken dat dit ingeleverd moet worden vóór
10 september a.s. (en op het adres van Ronald in de Reigerskamp, dat boven dit
redactioneel vermeld staat).

Als allerlaatste wens ik iedereen, ongetwijfeld namens de hele RC, een fijne vakantie
en een goede start in het volgende seizoen.

Marc Hameleers
(nu dus ex-voorzitter van de RC)

Badminton ...,  meer dan een slag in de lucht !!!
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VAN DE VOORZITTER

Het einde van ons badmintonseizoen nadert. Voor het bestuur en de commissies
betekent dit dat zij aan de slag gaan voor het komende jaar. Alles moet weer geregeld
worden, van zaalhuur tot en met trainingen, van competitie tot en met de financiën.
Als dank voor het vele werk dat onze bestuurs- en commissieleden hebben verzet
voor de vereniging, wordt dit seizoen afgesloten met een gezamenlijk etentje.

Helaas moeten we deze keer afscheid nemen van 4 bestuurs- en commissieleden.
Agaath den Elzen (TC), Douwe van der Leij (TC), Marc Hameleers (RC) en Krist
Plaizier (JC) hebben om uiteenlopende redenen besloten te stoppen. Vooral voor
Agaath en Marc betekent dit dat zij na een groot aantal jaren moeten wennen aan een
leven zonder bestuurswerk. Agaath heeft zich als voorzitter van de TC enorm ingezet
voor de seniorencompetitie, de trainingen en de clubkampioenschappen. Marc heeft
als voorzitter van de RC er voor gezorgd dat het clubblad het visitekaartje van de
vereniging is geworden. De belangrijkste bijdrage van Douwe is zonder meer geweest
het opzetten van de Interne Competitie, die een onmiskenbaar succes was. Krist heeft
de jeugd in toom gehouden door de competitie en de clubkampioenschappen te
verzorgen.

Ik wil hen alle vier hartelijk danken voor alle uren die ze in onze vereniging hebben
gestoken. Zonder de inzet van deze vier was het voor ons niet mogelijk geweest te
kunnen genieten van badminton.

Natuurlijk betekent dit dat we op zoek zijn naar nieuwe enthousiastelingen die een
commissie willen versterken. Schroom niet om je aan te melden!

Erik van Esterik
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AFMELDINGSFORMULIER  OSM BADMINTON .
T.a.v. seizoen 1997/1998.

Formulier opsturen naar:

R. Hoogenkamp, secr. OSM badminton,
Spechtenkamp 91,
3607 KE Maarssen.

Inzenddatum: tussen nu en 30 juni a.s.

Maarssen, ...................................... (datum)

Ondergetekende :

Naam :

Adres :

Woonplaats :

meldt zich voor het seizoen 1997/1998 af als lid van OSM badminton.

Handtekening

VAN DE PENNINGMEESTER
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂
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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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JEUGD

AFSLUITING  SEIZOEN 1996-1997
We zijn alweer bijna aan het eind van het badmintonjaar gekomen en al met al kijkt de
JC terug op een mooi en geslaagd seizoen. En als ik de ingeleverde enquêtes bekijk
(zie pagina 15) denken jullie daar ook zo over. Onder andere blijkt dat de nieuwe
trainer Ruud Faas gelukkig goed ontvangen is bij de jeugdleden. Aan dit seizoen zijn
er helaas ook weer mensen waar we afscheid van moeten nemen binnen de JC. Dit
jaar is dat Krist Plaizier. Krist is de afgelopen jaren actief geweest binnen de JC als
o.a. competitieleider en de organisator van de clubkampioenschappen. We willen hem
voor zijn werkzaamheden binnen onze vereniging dan ook hartelijk bedanken.

Voor volgend seizoen zijn wij nog steeds op zoek naar enthousiastelingen voor een
JC-functie en/of mensen die op zaterdag-ochtenden in de zaal willen helpen bij de
begeleiding. Mochten er nog senior-leden zijn die hiervoor belangstelling hebben
neem s.v.p. contact op met één van de JC-leden. Ook willen we volgend jaar beginnen
met een laddercompetitie voor de jeugd. Deze laddercompetitie zal om de zoveel
weken op de zaterdag-ochtend worden gehouden. Je kunt dan via onderlinge
wedstrijdjes kijken wie de sterkste van de vereniging is. Een soort doorlopend
clubkampioenschap dus eigenlijk. Verdere details hierover horen jullie begin volgend
seizoen.

Ook begin volgend seizoen zal er weer een open ochtend worden georganiseerd voor
nieuwe leden. Mocht je nog een vriendje/vriendinnetje van school of uit de buurt
hebben die ook wel eens zou willen komen badmintonnen, dan kun je hem of haar
meenemen op deze ochtend. Verdere details hieromtrent volgen nog. De indeling van
de eerste en tweede groep zal in september worden gemaakt, na de open ochtend en
zal aan een ieder doorgegeven worden. Het is dus de bedoeling dat je begin volgend
seizoen nog even de groepsindeling aanhoudt zoals die dit jaar voor jou was.
Tenslotte, mochten er nog mensen zijn die mee willen doen aan de jeugdcompetitie
dan zijn hier nog mogelijkheden voor. Vooral dames kunnen nog geplaatst worden.
Heb je interesse, bel even met een JC-lid.

Rest ons nog een ieder een prettige vakantie toe te wensen en de hoop uit te spreken
dat we eenieder begin volgend seizoen weer gezond terug zien in de zaal.

De JC
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sportieve

OSM BADMINTON  AGENDA JUNI 1997 - OKTOBER  1997
JEUGD

Speeltijden
GROEP 1 GROEP 2

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

juli ZOMERVAKANTIE
augustus NOG STEEDS

6 september 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
13 september 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
20 september 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
27 september 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00

4 oktober 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
11 oktober 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
18 oktober HERFSTVAKANTIE
25 oktober 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00

Bijzonderheden
Er is nog geen datum vastgesteld voor een introductie-ochtend.

een
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gewenst

TECHNISCHE COMMISSIE

OSM BADMINTON  AGENDA JUNI 1997 - OKTOBER  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 en senioren)

Bijzonderheden
juni Alleen op donderdag en tot 23:00 i.p.v. 24:00
19 juni Geen vrij spelen
26 juni Laatste speeldag van dit seizoen

juli & augustus VAKANTIE, geniet ervan!

3 september Eerste keer competitietraining
4 september Eerste keer vrijspelen op donderdagavond
5 september Eerste keer vrijspelen op vrijdagavond
11 september Kopij-datum
28 september Start competitie

12 oktober Geen competitie
19 oktober Geen competitie

NB: De introductieavond voor het nieuwe seizoen is nog niet vastgesteld.

zomer
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN : SENIOREN

Donderdag 3 april begonnen de clubkampioenschappen. Na het hele seizoen op de
donderdag- en vrijdagavond geoefend te hebben, maakte iedereen zich klaar voor hét
toernooi van het jaar. Wie dit jaar niet mee heeft gedaan, weet niet wat hij of zij
gemist heeft!
Het was zonder meer gezellig. Toch merkte je een bepaalde spanning in de zaal.
Vrijblijvend een “shutteltje meppen” was er niet bij. Op de clubkampioenschappen
wordt beslist wie zich voor een jaar lang kampioen mag noemen. Er werd dan ook op
alle banen strijd geleverd tot de laatste slag.
Net als vorig jaar waren er (naast de jeugd) drie categorieën: de competitiespelers tot
en met de derde klasse, gevorderde spelers en de beginnende recreanten. Hierdoor
kon iedereen op zijn/haar eigen niveau de strijd aangaan.

Competitiespelers
Heren - enkel 1. Ernst Buijtendijk

2. Norman v/d Brug
Dames - enkel 1. Suzanne Albers

2. José Voncken
Heren - dubbel 1. Bart Voncken / Ruud Meijer

2. Ernst Buijtendijk / Norman v/d Brug
Dames - dubbel 1. Ruth Meijer / José Voncken

2. Suzanne Albers / Alice Paliama
Gemengd - dubbel 1. Ernst Buijtendijk / Ruth v/d Valk

2. José Voncken / Bart Voncken

Ernst blijft de onverslaanbare kampioen. Voor het zoveelste jaar op rij is hij weer de
beste heer van onze vereniging geworden. Alleen in de voorrondes liet hij een set
tegen Norman vallen. Suzanne speelde dit seizoen voor het eerst bij onze vereniging,
en meteen kampioen!

Gevorderde spelers
Heren - enkel 1. Sandor Musto

2. Gerard Kieft
Dames - enkel 1. Agaath den Elzen

2. Ingrid Janssen
Heren - dubbel 1. Peter Anthony / Berend Seegers

2. Martijn Overzet / Gerben v/d Bosch
Dames - dubbel 1. José Eykelkamp / Pia Stäbler

2. Ria Galesloot / Ineke Spall
Gemengd - dubbel 1. José Eijkelkamp / Joep Simons

2. Annemarie Nieuwenhuijzen / Frans den Elzen
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Bij de heren was er vooraf geen echte favoriet. Dat Sandor kampioen werd (ons
oudste lid overigens) bewijst maar eens dat je brute kracht kan weerstaan met sierlijke
techniek. Overigens heeft hij ook een goede conditie. Agaath werd (een beetje tot haar
eigen verbazing) kampioen. Een mooi afscheid als organiserend TC-lid! Opvallend
was dat het duo Peter/Berend kampioen werden tegen het superteam Martijn/Gerben.
Peter heeft waarschijnlijk van ons allen het langst op de baan gestaan. Driesetters
waren bij hem favoriet.

Beginnende recreanten
Heren - enkel 1. Rogier de Snoo

2. Hans Bosma
Dames - enkel 1. Josephine Bart

2. Corine de Ruiter
Dames - dubbel 1. Yvonne Vermeent / Josephine Bart

2. Willeke van Straaten / Corine de Ruiter
Gemengd - dubbel 1. Suzanne Tengnagel / Sander van Waaij

2. Nicole Corstiaensen / Harrie Pelgrim

Rogier is duidelijk een aanstormend talent. Volgend jaar zien we hem bij de
gevorderden. Kijken hoe ver hij daar komt. Josephine werd de dameskampioen en
ook zij mag volgend jaar haar opwachting maken bij de gevorderden.

Tijdens de prijsuitreiking in de Bisonbar werd door alle aanwezigen de organisatie
bedankt voor alle uren die zij in het welslagen van de kampioenschappen hebben
gestoken. Een speciaal woord van dank ging uit naar Agaath den Elzen en Krist
Plaizier die het gehele wedstrijdschema in elkaar hebben gestoken. Een hels karwei!
De clubkampioenschappen zijn een aanrader voor iedereen. Dus tot volgend jaar!

Erik van Esterik

TC-LEDEN

De oproep om nieuwe TC-leden te werven in de vorige clubkrant heeft deels
geholpen.
Er heeft zich een nieuw lid, te weten Hans Bosma aangemeld, maar de TC kan meer
versterking gebruiken en daarom tref je hiervoor een oproep aan, elders in de
clubkrant.
Het opstappen van Agaath den Elzen en Douwe van der Ley betekent een groot
verlies voor de TC. Met de nieuwe TC-leden hopen wij net zo’ n fantastisch product
af te leveren als met Agaath en Douwe. Wij willen bij deze Agaath en Douwe
bedanken voor hun enorme inzet en enthousiasme, niet alleen binnen de TC maar
binnen geheel OSM.

Namens de TC
Alexander van Leijenhorst
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INTERNE COMPETITIE

Na het succes van vorig jaar willen we ook in het nieuwe seizoen weer van start gaan
met een interne competitie voor recreanten. Het is de bedoeling om in poules van
ongeveer 4 teams een competitie op te zetten. Een team bestaat uit maximaal 2 heren
en 2 dames. Er wordt een complete wedstrijd gespeeld, dat wil zeggen 2 x heren
enkel, 2 x dames enkel, heren dubbel, dames dubbel en 2 x gemengd dubbel. De
wedstrijden worden gespeeld op vrijdagavond te beginnen op vrijdag 3 oktober. Men
kan zich individueel, als dubbel of mix, of als compleet team inschrijven. De TC zorgt
dan voor verdere indeling. Afhankelijk van het aantal en de sterkte van de deelnemers
worden de poules ingedeeld en indien er niet al te veel niveauverschil is, zullen er nog
kruisfinales en een finale gespeeld kunnen worden. Dit moet echter nog nader worden
bekeken. In geval van nood mag men een invaller laten spelen, echter geen
competitiespeler. Zoek iemand van gelijke klasse. Voor deze competitie wordt een
bijdrage gevraagd van f 2,50 per persoon, zodat de uiteindelijke winnaars in het
zonnetje gezet kunnen worden. Wij gaan er vanuit, dat deze vorm van competitie een
goede springplank kan zijn voor de VJK of de najaarscompetitie.

INSCHRIJFFORMULIER  INTERNE  COMPETITIE

Heren
1e   ......................................................................................................................

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

Dames
1e   ......................................................................................................................

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

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

De teamcaptain zorgt ervoor, dat de wedstrijdformulieren bij de westrijdleiding
worden ingeleverd. Als de TC een team moet samenstellen, wordt door de TC een
teamcaptain aangewezen.

Inleveren voor maandag 8 september 1997 bij: Alexander van Leijenhorst
Zwanenkamp 82
3607 RG Maarssen.

✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂
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VOORJAARSCOMPETITIE  1997 (VJK)
De VJK 97 is inmiddels afgelopen. In de hierbij gepubliceerde uitslagen kun je zien
dat enkele van de deelnemende teams er op een haar na niet in geslaagd zijn het
kampioenschap te veroveren. Maar net als bij die voetbalclub uit Amsterdam hebben
wij dit jaar geen kampioenschap binnen kunnen halen. Des te meer reden om nu
alvast de beslissing te nemen het volgend jaar met nog veel meer teams deel te nemen
aan de VJK 98. Heel bemoedigend is het resultaat van het beginnersteam (7). Dit team
is in poule 37 op een keurige derde plaats geëindigd, en dat nog wel met een
wisselende samenstelling, heel goed, en een teken dat de VJK ook heel geschikt is
voor beginnende spelers.

Als competitie leider voor de VJK wil ik één minpuntje onder de aandacht van de
leden brengen, en dat is het invallen van dames. Het blijkt erg moeilijk te zijn een
invaller te krijgen voor een geblesseerde dame. Daarom alvast een oproep, dames als
u niet in een team speelt of niet de gehele VJK wilt spelen, geef u dan op als reserve,
de deelnemende teams zullen u dankbaar zijn.

Verder wens ik een ieder een hele fijne vakantie, en tot na de zomervakantie.

Douwe van der Ley

VOORLOPIGE  UITSLAG  PER 21 MEI  1997 VAN DE VJK 97
Poule 6 Poule 16
DSS 1 8-16 APOLLO 3 8-16
OSM 1 8-10 OSM 2 8-9
RAP 1 8-10 INSIDE 2 8-6
LUCK RAECK 2 8- 4 LUCK RAECK 4 8-6
TRAIQ 1 8-0 DRIEBERGEN 3 8-3

Poule 17 Poule 32
IRENE 2 8-14 HOUTEN 3 8-13
LEUSDEN 1 8-13 DOORN 2 8-7
APOLLO 4 8-7 INSIDE 6 7-7
OSM 3 8-6 APOLLO 9 7-6
LUCK RAECK 5 8- 0 OSM 4 7-5

Poule 35 Poule 36
DSS 4 8-13 IRENE 6 8-14
OSM 5 8-12 OSM 6 8-14
CULEMBORG 2 8-9 ‘t GEIN 3 8-7
EEMNES 4 8-5 APOLLO 11 8-5
APOLLO 10 8-1 EEMNES 5 8-0

Poule 37
IRENE 7 7-12
DE ZENDER 3 8-11
OSM 7 8-8
INSIDE 7 7-7
EEMNES 6 8-1
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INDELING  SENIOREN-COMPETITIE  SEIZOEN 1997-1998
Voor het komende seizoen hebben zich vier teams aangemeld, één minder dan het
afgelopen seizoen. Team 1 en 2 zijn beiden gepromoveerd en spelen het komende
seizoen dus een klasse hoger. Er was nog een team dat voor promotie in aanmerking
kwam door een goede tweede plaats, maar dit team is helaas uit elkaar. De twee
overgebleven heren, Sandor en Gerard, gaan daardoor over naar de herenklasse en
hebben samen met Niels en Rogier een team gevormd.
Hieronder volgt de indeling. Mocht de speelvolgorde anders zijn dan hier vermeld,
dan moet dit voor 1 augustus doorgegeven worden aan onze nieuwe competitieleider
Eduward Nieuwenhuijzen. (adres en telefoonnummer achter in het clubblad), anders
wordt deze volgorde doorgegeven aan de bond en moet er dus in deze volgorde
worden gespeeld.

Team 1, klasse 1
Ruud Meijer
Bart Voncken
Ruth van der Valk
José Voncken

Team 2, klasse 2
Arthur Dres
Rob Smeets
Thea Walta
Maria van Amstel

Suzanne Albers staat als algemeen reserve genoteerd.

Team 3, klasse 4
Frans den Elzen
Gerben van de Bosch
Agaath den Elzen
Yvonne Bol

Team 4, klasse 5 (herenklasse)
Sandor Musto
Gerard Kieft
Niels Eykelkamp
Rogier de Snoo

OPROEP           OPROEP            OPROEP          OPROEP
Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe TC-leden. Agaath den Elzen en Douwe van
der Ley zullen aan het eind van dit seizoen met het TC-werk stoppen.

Om toch de aktiviteiten van de TC op minstens het huidige niveau uit te kunnen
blijven voeren, is er versterking nodig. Alleen dan kunnen de interne competitie, de
diverse toernooien en de clubkampioenschappen op een goede manier georganiseerd
worden.

Als je interesse hebt en je wilt ons helpen, neem dan even contact met ons op:

Alexander van Leijenhorst tel. 564658
Eduward Nieuwenhuijzen  tel. 551430
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TRAINING

Behalve voor de competitie-spelers is er komend seizoen ook weer ruimte op de
woensdagavond om als recreant de competitietraining te volgen. Evenals dit seizoen
zal Ruud Faas deze trainingen verzorgen. Zoals dit seizoen is gebleken zal ook het
niveau van diegenen die de trainingen in het seizoen 1997-1998 volgen (weer) sterk
toenemen.
De kosten voor deze trainingen bedragen ƒ 75,- per persoon, te voldoen op de eerste
trainingsavond. Voor competitie-spelers komt hier nog de gebruikelijke ƒ 10,-
bondsbijdrage bij.
De trainingen worden gegeven in sporthal Fazantenkamp van woensdag 3 september
1997 tot en met woensdag 4 februari 1998.

INSCHRIJFFORMULIER  COMPETITIETRAINING  (ALLEEN  VOOR

RECREANTEN)

Naam ..............................................................

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

Telefoon ..............................................................

Handtekening

Inleveren voor maandag 4 augustus bij: Alexander van Leijenhorst
Zwanenkamp 82
3607 RG MAARSSEN

✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂
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VARIA
KEN JE JOHN VAN ROOIJEN AL ?
Hij is 43 jaar en lid van OSM Badminton sinds 1985.

Waarom ben je lid van OSM geworden, waren daar speciale redenen voor?
Ik woonde eerst in Nieuwegein, en toen ik in Maarssen kwam wonen heb ik een club
in deze buurt gezocht.

Heb je ook bij andere clubs gespeeld?
Ja, voorheen heb ik 10 jaar gespeeld in Nieuwegein, bij BC ‘t Gein.

Speel je competitie of heb je dat gedaan?
Ik heb ongeveer 15 jaar competitie gespeeld, zowel de normale als de voorjaars-
competitie. Nu speel ik geen competities meer vanwege mijn (schouder)blessure.

Ben je ooit clubkampioen geweest?
Ik ben de “eeuwige” tweede geweest in de A-poule, en in de B-poule ben ik een paar
keer clubkampioen geweest.

Heb je aan toernooien meegedaan en zo ja waarom is het voor iedereen aan te raden
om aan toernooien mee te doen?
Natuurlijk heb ik aan toernooien meegedaan, vooral in het begin. In Nieuwegein heb
ik heel veel toernooien gespeeld. Het is iedereen aan te raden om mee te doen omdat
je er veel van leert. Het is bovendien leuk dat je dan vaak dezelfde mensen tegen
komt.

Heb je veel last van blessures?
Ik heb last van een chronische schouderblessure.

Wat speel je liefst: single, dubbel, mix?
Mijn voorkeuren gaan uit naar de single en de dubbel. De single omdat je dan moet
blijven vechten en de dubbel omdat je dan met een vaste partner speel waarvan je
weet wat die wel of niet kan.

Heb je nog een goede tip voor de andere leden?
Je moet veel blijven oefenen, vooral vaak/veel komen spelen, en veel meedoen aan
toernooien, bijvoorbeeld aan recreanten-toernooien.

Kun je nog een leuke anekdote vertellen?
Niet echt specifiek, maar als de tegenstander vergeet om de korte broek mee te nemen
en dus in de lange broek speelt, dan laat ik ze vooral veel rennen, dan krijgen ze het
vanzelf lekker warm.

Doe je ook nog aan andere sporten?
Ik heb vroeger veel gevoetbald en ik ben eigenlijk veel te laat met badmintonnen
begonnen.
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UITSLAG  ENQUÊTE

Zoals beloofd in de vorige editie van het clubblad hierbij de uitslag van de enquête. In
totaal heeft het bestuur 27 formulieren retour ontvangen. Over het algemeen
gesproken kan geconcludeerd worden dat het “gemiddelde lid” tevreden is over de
vereniging, haar bestuur en de diverse commissies. De leden beoordelen de
verschillende commissies en het bestuur dan ook als “redelijk goed” tot “goed”. Dit is
voor het bestuur uiteraard prettig om te vernemen. MAAR dit wil natuurlijk niet
zeggen dat er geen punten van kritiek zijn. Wat vooral blijkt is dat veel leden (en niet
alleen nieuwe leden) vinden dat de opvang van nieuwe leden een stuk beter kan. Het
bestuur ziet hierin haar bange vermoedens duidelijk onderstreept. Het is voor het
behoud van de leden, en dus ook het behoud van de vereniging, van cruciaal belang
dat nieuwe leden zich zo snel mogelijk “thuis gaan voelen” binnen OSM Badminton.
Deze nieuwe leden geven middels de enquête ook zelf aan dat het niet meevalt om
binnen OSM snel opgenomen te worden. Als ieder lid om de week één partijtje zou
spelen met een nieuw lid zou dit ten goede komen aan een betere en prettige instroom
van onze nieuwe leden. Het bestuur doet ieder seizoen haar best om nieuwe leden te
werven, en het zou fijn zijn als deze nieuwe leden ook werden opgenomen in de
vereniging en als lid behouden blijven. Een van de grootste redenen voor opzegging
van het lidmaatschap is het niet hebben verkregen van aansluiting bij de leden.

Ook blijkt uit de enquête dat de afstand tussen bestuur/commissies en de leden te
groot zou zijn. Dit vinden wij erg jammer omdat goede ideeën vaak bij de leden zelf
vandaan kunnen komen. Via de afwijkende kleur van strookjes op de labels zijn
commissie- en bestuursleden in de zaal herkenbaar. Leden die iets te vragen hebben of
iets toe te voegen hebben aan het beleid van het bestuur/commissies kunnen altijd
deze personen aanspreken in de zaal. Tot slot was er nog een prijs uitgeloofd voor het
beste idee. Vanwege de uitgestelde inleverdatum heeft het bestuur nog geen winnaar
aangewezen. Gezien het feit dat het winnende idee ook uitgevoerd moet gaan worden
en dat sommige ideeën eerst nog nader uitgewerkt en onderzocht moeten worden is
het van belang dat hierover in de eerstvolgende bestuursvergadering nog gesproken
wordt. De winnaar zal zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt en de hoofdprijs
(cadeaucheque van ƒ 50,-) ontvangen.

Rest ons nog om een iedereen die de enquête heeft ingeleverd hiervoor te bedanken
en een ieder die nog ideeën heeft te vragen om deze aan te dragen.

Het Bestuur
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BADMINTON -MATERIAAL  (derde deel)
Een 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
- helaas inmiddels opgeheven - internet homepage van de NBB.

We waren gebleven bij

3. Het racket in bits en pieces

3.2 De tubing (spreek uit: tjoebing)
De tjoebing of beter gezegd de tjoebings zijn de snaarbeschermers of zo u wilt de
blad-beschermers die tussen de snaren en, u raad het al, het blad zitten. Ze zijn zo
klein dat ze eigenlijk niet opvallen, terwijl ze voor de clubspeler (voor u dus) van
groot belang zijn. Want leerden wij in het tweede hoofdstuk dat de clubspeler gebaat
is bij een lange levensduur, welnu de tjoebings bepalen de levensduur van de
bespanning!

In het houten tijdperk waren de gaten voor de snaren keurig afgerond en was de
levensduur van de bespanning voornamelijk afhankelijk van de snelheid waarmee het
racket op de tegenstanders hoofd werd gemept. In de metalen en graphite versie, zijn
de gaten echter niet afgerond, maar messcherp. De tjoebing(s) moet(en) voorkomen
dat de snaren hieraan onderdoor gaan.
(Dit schijnt ook de overgankelijke reden te zijn, waarom men een voorkeur voor
metaal en grapithe heeft: de snaren waren er al kapot van, dus de speler ook.)

In uw racket zitten, helaas helaas, goedkope plastic tjoebings. Als u tot de topspelers
zou behoren, dan was de kans groter dat ze van teflon zijn. Het kost een paar centen,
maar dan gaan de tjoebings en daarmee de snaren, wel langer mee.

Mocht u zich topspeler voelen en verknocht zijn aan uw huidige clubspeler-racket,
dan kunnen de tjoebings worden vervangen. Dit is een specialisten-werkje, want
tjoebings zijn er in verschillende diktes (niet alle gaten in het blad zijn even groot) en
is een tjoebing te lang, dan wordt hij ‘gekraakt’ door de snaren; is hij te kort, dan
kraakt de snaar zelf (maar één keer).

3.3 The T-bone
Het T-stuk is geïntroduceerd in het metalen tijdperk. Het bleek namelijk veel te
moeilijk (lees: te duur) om steel en blad aan elkaar te lassen. Met name aluminium-
lassen schijnt lastig te zijn. Daarom is overstapt op een T-stuk, waarin de genoemde
delen aan elkaar konden worden gelijmd. Velpon bleek niet voldoende, maar een
speciale hars-soort die niet barst bij schokken of slagen, voldeed wel. Uit ervaring
weet ik dat inderdaad het T-stuk ondanks het zeer krachtig en herhaaldelijk meppen
van de tegenstander niet barst.
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De kwaliteit van het T-stuk bepaalt in grote mate ... de torsie, dat had u al geraden.

Het gelijm met zo’n T-stuk biedt ook mogelijkheden om verschillende materialen aan
elkaar te lijmen, zodat er ook kruisbestuivingen tussen aluminium, metaal, graphite en
wat dies meer zij bestaan.

De laatste truc is om het T-stuk onder een laagje graphite voor de buitenwereld te
verbergen, zodat de koper denkt dat hij een racket-uit-een-stuk koopt. Ze heten dan
ook ‘one piece rackets’.

3.4 De steel
Altijd gedacht dat het aan mezelf lag, maar volgens de oorspronkelijke schrijver
dezes, is het vooral de steel die de spelresultaten bepaalt.

De overgang van een houten steel naar een stalen steel was de eerste grote revolutie.
Het grootste probleem was hierbij het boren van de gaten in het koppige kopse hout.
Dat heeft namelijk de neiging snel te versplinteren. De ‘ferule’ (gripkap) aan beide
boven en onderkant bracht de oplossing. De oudere camping-badmintonners kennen
ze nog wel: het zijn de plastic kapjes die na korte tijd zich vrijelijk langs de steel
voortbewegen.

Met de introduktie van het staal, kwam ook de roest. Vooral roest van binnenuit bleek
een hardnekkig probleem. Gelukkig was dit bij aluminium weer verleden tijd.
Daarnaast waren er de extra voordelen zoals de trillingsvrijheid en het gebrek aan
gewicht. Maar ja, net zoals bij het blad, moet ook bij de steel alles wijken voor
graphite: licht en onbreekbaar (maar wel duurder).

De noviteiten voor de steel worden gezocht in vorm en vermindering van omvang met
als doel minder gewicht en luchtweerstand.

De steel bepaalt in belangrijke mate de veerkracht, (gebrek aan) torsie en de sterkte
van het racket. Een stugge steel schijnt agressieve spelers aan te trekken, terwijl een
bij wijze van spreken rubberen steel geschikter is voor de smash-opvangers.

3.5 De grip
Hoewel het soms anders gaat (met pijnlijke gevolgen), loopt het contact tussen speler
en racket via de grip. Daarom moet-ie goed in de hand leggen en lekker aanvoelen.
De grip is eigenlijk niets meer dan een achthoekig houtje. Omdat we in een graphite-
tijdperk leven, is dit minderwaardige materiaal omgeven door een stukje leer: de
schaamlap van het racket.

Bij de competitierackets (maar wat zijn dat eigenlijk?) wordt er een gaatje in geboord,
die dan weer kan worden opgevuld met precies de juiste hoeveelheid pasta voor een
perfecte en identieke balans.
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De lengte van de grip is overal hetzelfde, maar de dikte, dat is een ander verhaal.
badminton wil niet discrimineren, dus zowel voor de kolenschoppen, als voor
kinderhandjes moet de ideale grip te koop zijn.

De regel bij tennis, dat er een vinger ruimte moet overblijven tussen de vingertoppen
en de muis van de hand, gaat bij badminton niet op. Bij badminton volgen de vingers
veel meer dan bij tennis de lengte van de grip en wordt de grip veel losser
vastgehouden. dat zou je toch niet verwachten als je al de vliegende tennisrackets op
de televisie ziet.

Bij badminton is de individualisering van de maatschappij al doorgedrongen tot de
grip en zijn er geen vast regels voor gripdikte te geven: het is een zaak van
persoonlijke voorkeur, die kan worden uitgedrukt door het aantal lagen gripleder.

3.6 Het gripleder
Zelf de grootste droogkloot onder ons, zweet er behoorlijk wat litertjes af. De
combinatie van zweet, handen en de grip leiden tot verschuivende relaties en omdat
de mens nu eenmaal neigt naar stabiliteit hebben we er wat op bedacht:
- badstof grips

Deze zijn van 100% katoen, krimpen niet, zijn wel zelfklevend en moeten na 20
wedstrijden al weer worden vervangen.

- badstof kousjes
Dit is de low-budget uitvoering die over de bestaande grip heen schuift en
regelmatig gewassen kan worden. Na 100 (na 101 mag ook) wedstrijden
vervangen.

- zeemleren grips
Zeemleer heeft de eigenschap dat het bij vocht stroef wordt en blijft. Omdat de
huishoud-gele kleur niet echt bij de stijl van je graphite-racket past, zijn ze er in
vele trendy kleurtjes.
De grip wordt als een soort vlies om het leer van het handvat heengelegd en gaat
erg lang mee.

- grip talk (spreek uit: talk, niet tok)
Talk droogt het zweet van de handen, maar de prijs is dat het leder zelf gladder
wordt omdat de poriën dichtraken. Talk wordt daardoor steeds minder gebruikt.

- grip powder (spreek uit pauwder, niet powder)
Dit harsachtige poeder smelt door de warmte en zorgt dat de grip aan de hand
kleeft.

3.7 De button-cap
Dit plastic afsluitkapje zorgt ervoor dat de rackets ons niet om de oren vliegen, als de
grip even geen grip meer geeft én dat het hout van de grip niet splijt én dat de holte
met balansgewicht wordt afgedicht. Vandaar dat fabrikanten hun embleem altijd op dit
belangrijk onderdeeltje zetten.
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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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BADMINTON  EN INTERNET

Het kon haast niet uitblijven, ook in onze clubkrant een stukje over Internet. Want er
valt heel wat te badmintonnen op Internet. Een goed startpunt voor een badminton-
reis is bijvoorbeeld de badmintonpagina van Planet Internet: http://www.pi.net/sport/
badminton.html. Hier vind je verwijzingen naar pagina’s van de Internationale
Badminton Federatie, de Badminton Pagina Nederland en Badminton voor beginners.

Vooral op de IBF pagina’s kun je alles vinden wat er over badminton te weten valt:
informatie over spelregels, techniek en training, tot een bibliographie over oog-
verwondingen toe (die van de laatste clubkampioenschappen staat me nog vers in het
geheugen!). Op de officiële IBF pagina (http://www.intbadfed.org/) wereldranglijsten,
een internationale wedstrijdagenda, verslagen van grote toernooien, de geschiedenis
van het badminton, enzovoort. Natuurlijk ook veel foto’s en erg leuk: de Badminton
Collectibles (http://mid1.external.hp.com/stanb/collectibles.html). Hierin staat weer
een verwijzing naar het Racket Heritage Museum (http://www.clark.net:80/pub/
rackets/#TAG3) en hiernaast vind je een voorproefje (slechts een flauwe afspiegeling)
van wat daar te vinden is: een foto van het oude Battledore en Shuttlecock spel uit de
jaren 1880!

De Badminton Pagina Nederland verwijst naar een pagina van Michiel de Vries die
helaas door gebrek aan steun van onze eigen NBB niet meer bestaat! In de, ook bij
alle OSM leden bezorgde, Badminton Revue van januari 1997 schrijft de NBB op
pagina 14 “vooralsnog niet mee te doen aan de hype rond Internet”. Dit naar
aanleiding van het experiment van Michiel de Vries. De NBB vindt dat er te weinig
mensen gebruik van maakten, de geboden informatie te veel nieuwe vragen opriep en
dat het verzamelen en structureren daarvan een te grote extra belasting vormde voor
de medewerkers van het bondsbureau. Jammer! Gelukkig schrijft de NBB erbij dat dit
standpunt in de toekomst kan veranderen.

Op de Badminton voor beginners pagina vind je Everything you always wanted to
know about badminton but were afraid to ask. Kijk daar zelf maar! Veel plezier!

Ingrid Janssen

Een prachtig voorbeeld van een oude set van het Battledore en Shuttlecock spel,
voorloper van het huidige badminton. Te zien is een kistje met op het deksel een
litografie en een paar batlledores (rackets) van schapenvel-perkament met zes vroege
shuttlecocks (pluimballen). Dit is het enige bekende exemplaar van deze set en erg
zeldzaam. Bron: http://www.clark.net:80/pub/rackets/BS/BSPresentationSet.html

➛
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©Copyright 1995 Racket Sports Heritage

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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THE SCUD VERLIEST  VAN DE SHUTTLE

De Australische tennisser Mark Philippoussis draagt zijn bijnaam The Scud niet voor
niets. Afgelopen zaterdag, in de kwartfinale van het toernooi van Scottsdale in
Arizona, overtrof hij zichzelf door, met een kogel die een snelheid had van 228,4
kilometer per uur, te proberen een einde te maken aan het leven van zijn tegenstander
Byron Black. Zo gemeen hard was een tennisbal nooit eerder naar de overkant van het
net getransporteerd.

Maar een absoluut snelheidsrecord was het niet. Want wie altijd had gedacht dat
badminton maar een soft spelletje is in vergelijking met macho-tennis, zal zijn mening
moeten herzien. Badmintonshuttles, zo is uit Brits onderzoek gebleken, gaan nog veel
harder dan een tennisbal, zelfs als die zojuist is gelanceerd door Philippoussis.

Twee leden van het Brits badmintonteam, Simon Archer en Julian Robertson, deden
op verzoek van Carlton, fabrikant van badminton benodigdheden, hun best zo hard
mogelijk tegen een nieuw product aan te slaan, de shuttle Aerogear 880. Het resultaat
was ontstellend. De hoogst gemeten snelheid was 260,6 kilometer per uur.

Volgens kenners gaan shuttles zo hard doordat de harde kern van kurk in de kop van
de shuttle minder meegeeft dan de met lucht gevulde tennisbal. De ranglijst van bal/
shuttle-snelheden in racket sporten ziet er nu als volgt uit:

1. badminton (260,6 km/u)
2. squash (241,3 km/u)
3. Philippoussis (228,4 km/u)
4. tafeltennis (178,5 km/u)

Het onderzoek naar de badmintonkogels werd
overigens door Yonex, concurrent van Carlton,
schouderophalend afgedaan. De fabrikant liet
weten dat tijdens de Spelen van Barcelona in
1992 een Yonex-shuttle was gesignaleerd die met
de verbijsterende vaart van 284,7 kilometer per
uur op een tegenstander werd afgeschoten. Het
wachten is op het doorbreken van de magische
grens van 300 kilometer.

Uit de Volkskrant van 10 maart 1997
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OSM BADMINTON THEORIE VOOR GEVORDERDEN

PLUIMPJE  VOOR DE NS RAILRUNNER
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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 (gastlabels)
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 292 030-2885458 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


