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

Jaargang 20 (juni 1998), nr. 4

Redactieadres: Reigerskamp 320, 3607 HS  Maarssen.
E-mail: R.Koenis@imn.nl
Secretariaat: Spechtenkamp 91, 3607 KE  Maarssen.
Gironummer: 3534502, t.n.v. Penningmeester OSM Badminton,

Maarssen.

REDACTIONEEL

Wil je invallen? Deze vraag werd me in het begin van de VoorJaarsKompetitie (VJK)
gesteld en, hoewel ik mezelf beschouw als pure recreant (en dus niet geneigd ben aan
competities mee te doen), proefde ik de voldoening om een team uit de brand te
helpen en heb JA gezegd. Ik heb het geweten. Op de betreffende dag vertrok ik van
mijn werk volgens de just-in-time-richtlijn: net niet te laat. Op de A2 vlakbij de afrit
Maarssen hoorde ik een gek geluid, dat al heel snel veranderde in het schurende
geluid van velg-op-asfalt: jawel een spontane lekke band! Daar sta je dan: in de regen
op een halve meter van voortrazende vrachtauto’s met een VJK-afspraak over 30
minuten en een warme maaltijd die daarvóór nog genuttigd dient te worden. Eerst
maar gebeld dat ik iets later kwam en toen aan de slag: waar is het instructieboekje?
Enfin na een verbazingwekkend soepel verlopen band-wisseling met nog 15 minuten
voor de boeg snel naar huis. Daar stond gelukkig één en ander klaar en kon ik -
onderweg etend - het team ophalen. We reden nog wel even verkeerd, maar kwamen
toch op tijd in Baarn aan. De wedstrijd zelf verloren we, ondanks alle moeite met 5-3,
maar gezellig was het wel.

Wil je invallen? Enige weken later werd weer dezelfde vraag gesteld en ging ik weer
voor de bijl. Dit keer was het thuis (geen last van mogelijke lekke banden) en het
toeval wilde dat we tegen hetzelfde team uit Baarn mochten aantreden. Nu mochten
wij proeven van de zoete smaak van de taart (!) en de overwinning: 5-3 voor ons!

De moraal van dit verhaal: je kan er tegenop zien, het kan tegenzitten, je kan
verliezen, maar het is toch leuk om aan een competitie mee te doen en als je volhoudt
zal je overwinnen. Jij ook: schrijf je in voor de interne ladder-competitie (recreanten)!

Ronald Koenis
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De meesten van jullie weten dat ik bij de gemeenteraadsverkiezingen voor de PvdA
gekozen ben in de gemeenteraad van ons eigen dorp. Zonder dat ik jullie als
verkiezingsstunt contributieverlaging heb beloofd, heeft een aantal van jullie op mij
gestemd. Waarvoor mijn dank! Ik hoop dat de uitgedeelde stroopwafels wat mee
hebben geholpen, want die hebben veel zweetdruppeltjes gekost. Maarten en Laura
hebben hard meegeholpen (ik weet het, kinderarbeid).

Op de stroopwafels was een stikker geplakt met de tekst “Slik de Maarssense politiek
niet voor zoetekoek, stem PvdA!” Ik ben er ondertussen achter dat het taaie koek is.
Veel lezen, nog meer vergaderen! De uitdaging zit hem in het meebeslissen over de
toekomst van je eigen dorp.

Helaas betekent dit dat ik het bestuur van OSM Badminton ga verlaten. Wat betreft
tijdsbesteding is het niet meer te combineren. Jammer, maar het is ook goed om
nieuwe mensen, met nieuwe ideeen door te laten stromen.

Ik blijf natuurlijk wel gewoon badmintonnen. Nog steeds koester ik de hoop een keer
clubkampioen te worden (Ernst vertrekt, dat scheelt).Vanaf volgend seizoen kun je me
dus niet meer aanspreken als voorzitter op zaken die je niet bevallen. Wel kun je me
als gemeenteraadslid het vuur aan de schenen leggen!

Erik van Esterik

VAN DE VOORZITTER

VAN HET BESTUUR

Het bestuur is druk doende opvolging te zoeken voor onze voorzitter en secretaris. Zo
druk dat het bestuur nog niet in de gelegenheid is geweest de afscheidnemende
bestuursleden (Erik, Ernst en Robert) behoorlijk te memoreren in dit clubblad. De
lezers houden dit nog tegoed.
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AFMELDINGSFORMULIER  OSM BADMINTON .
T.a.v. seizoen 1998/1999.

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 1998/1999 af als lid van OSM badminton.

Handtekening

VAN DE PENNINGMEESTER
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂
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W

JEUGD

AFSCHEID ERNST BUYTENDIJK

Na vele jaren zich als lid van de Jeugdcommissie te hebben ingezet, gaat Ernst
Buytendijk onze vereniging - en daarmee ook de JC - in het nieuwe seizoen verlaten.
De jeugdcommissie wil hem dan ook langs deze weg bedanken voor al zijn inzet in de
afgelopen jaren en wensen hem veel succes bij zijn nieuwe vereniging.

De JC.

DE UITSLAGEN  VAN DE CLUBKAMPIOENSCHAPPEN  VOOR DE JEUGD

Heren enkel
A 1e Ronald Kieft

2e Adriaan de Groot
3e Wout Oostenbrink

B 1e Stefen Velthuyzen
2e Martijn van Geelen
3e Erik Pelgrim

C 1e Jesper van Breugel
2e Rick van Helder
3e Bart Lammers

D 1e Marijn Kieft
2e Dennis van Boggelen
3e Ralph de Bakker

E 1e Ramli Somers
2e Tjardi Esmeijer
3e Jasper Steenstra

Heren dubbel
A 1e Ramon & Stefen

2e Adriaan & Michael
3e Jorden & Wout

B 1e Martijn & Pim
2e Jesper & Rick
3e Bart & Dennis

Dames enkel
A 1e Marielle van Velzen

2e Emy Eijkelkamp
3e Sietske Lammers

B 1e Pauline v.d. Bosch
2e Marion Rapati
3e Nicolette van Velzen

Dames dubbel
A 1e Emy & Marielle

2e Marjolein & Sietske
3e Marion & Pauline

Gemengd dubbel
A 1e Stefen & Marielle

2e Ramon & Emy
3e Erik & Sietske
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KEN JE JOERI TERSTEEG AL ?
Joeri is 9 jaar en woont samen met zijn ouders en twee zussen in Maarssenbroek. Joeri
zit in groep 5 van de basisschool en speelt badminton bij de jeugd.

Hoe lang ben je lid van de vereniging en waarom ben je bij OSM gaan spelen?
Joeri zegt dat hij al lang lid is van de badmintonvereniging, hij speelt er namelijk al 2
jaar. Joeri is bij OSM gaan badmintonnen omdat zijn vader er ook speelt.

Hoe komt het dat je bent gaan badmintonnen?
Joeri vertelt dat zijn vader altijd graag badminton speelt en dan vooral in Frankrijk als
ze op vakantie zijn. Joeri speelt dan altijd wedstrijden met zijn vader en Joeri wint
meestal.

Heb je ook andere hobby’s?
Joeri zegt meteen dat hij heel graag vist. Op de vraag of hij dan verder nog hobby’s
heeft waarbij er ook enkele voorstellen worden gedaan, zegt Joeri na enig aandringen
nog dat hij wel graag televisie kijkt. Verder heeft Joeri vroeger ook aan atletiek gedaan,
daarbij beleefde hij het meest plezier aan de estafette. Toch heeft Joeri uiteindelijk voor
badminton gekozen omdat hij dat toch wel de allerleukste sport vond.

Speel je competitie of doe je mee aan toernooien?
Joeri speelt competitie en doet bovendien mee aan toernooien. Hij vertelt dat hij één
keer derde geworden is en één keer vierde. Joeri vindt het erg leuk om aan toernooien
mee te doen. Wat er zo leuk aan is, is dat je dan ook met kinderen van andere
verenigingen moet spelen en Joeri vindt dat heel plezierig.

Wat speel je het liefst, de single, de mix of de dubbel?
Joeri speelt het liefst de dubbel. Op de vraag wat daar dan zo leuk aan is, antwoordt
Joeri dat je dan zo leuk kunt samenspelen en dat je bovendien 2 bekers kunt winnen.
Hij vindt het ook zo prettig dat je met z’n tweeën altijd zo goed kunt oefenen.

Wat is het leukste dat je dit seizoen hebt meegemaakt en waarom?
Eigenlijk vond Joeri het hele seizoen wel leuk. Hij had veel plezier in de competitie.
Hij had ook veel plezier op het Sinterklaastoernooi, wat overigens best goed gegaan
was. Bij het Oliebollentoernooi was Joeri niet aanwezig. Maar het allerleukste vond hij
eigenlijk toch wel het toernooi in Breukelen.

Is er nog iets wat je graag wilt vertellen, waarvan je denkt dat het leuk is als dat in het
boekje staat, of iets wat er niet gevraagd is?
Het lijkt Joeri een leuk idee als de jeugdspelers allemaal een verhaaltje over zichzelf
schrijven en dat die verhaaltjes dan in het clubblad gepubliceerd worden.

De redactie-commissie vindt dit een goed idee en Joeri geeft de pen meteen door aan
Marijn Kieft.
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OSM BADMINTON  AGENDA JUNI - OKTOBER  1998.
JEUGD

Speeltijden
GROEP 1 GROEP 2

6 juni 09:30 - 10:45 10:45 - 12:00
13 juni 09:30 - 11:15 11:15 - 13:00IN BLOEMSTEDE met

Laddercompetitie
20 juni 09:30 - 10:45 10:45 - 12:00

juli & augustus VAKANTIE

5 september 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
12 september 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
19 september 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
26 september 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00

3 oktober 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
10 oktober 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
17 oktober 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
24 oktober Herfstvakantie
31 oktober 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00

Bijzonderheden
31 mei en 1 juni Junior Masters

Info: 026 381 37 19
13 juni Junior Masters Finale, Wijchen

Info: 030 604 74 96

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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COLOUR KIDS KLEURPLAAT  VAN DE NBB



- 8 - OSM Badminton

TECHNISCHE COMMISSIE

OSM BADMINTON  AGENDA JUNI – OKTOBER  1998
SENIOREN

Speeltijden
woensdag 20:00 - 22:30* competitietraining (Fazantenkamp)
donderdag 20:30 - 24:00 vrij spelen
vrijdag 20:30 - 23:00 vrij spelen (tot en met 1 mei)
zondag 10:00 - 14:00* competitie (jeugd en senioren)

*: De competitie en de competitietraining beginnen volgend seizoen op een andere
tijd dan dit seizoen. Maar let op: er is nog geen bevestiging van de gemeente voor
deze nieuwe aanvangstijden gekomen. De competitie-trainers en –spelers krijgen
vooraf nader bericht.

Bijzonderheden
Juni Alleen op donderdag en tot 23:00 i.p.v. 24:00
6 en 7 juni Districts Masters, Parkonhal, AlmereStad-Oost

Info: 030 604 74 96
14 juni Masters Finale, Wijchen

Info: 030 604 74 96
25 juni Laatste keer vrij spelen

juli & augustus VAKANTIE

2 september Start van het seizoen: competitietraining
3 september Eerste keer vrij spelen op donderdag
4 september Eerste keer vrij spelen op vrijdag
9 september Kopijdatum
12 en 13 september Yonex Satellite Finale, Sporthal Rijnmond Zuid, Rotterdam

Info: 030 604 74 96
20 september Start competitie

4 oktober Geen competitie



OSM Badminton - 9 -

✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂

TRAINING

Ook komend seizoen wordt weer training gegeven op de woensdagavond. Dit seizoen
worden de trainingen verzorgd door Wim Brouwer. Om meer aansluiting bij de gevor-
derde training te verkrijgen zullen er twee soorten training gegeven worden. Een com-
petitietraining voor competitie-spelers en voor recreanten die net dat extra stapje willen
maken. Daarnaast komt er een iets minder zware gevorderde training voor recreanten.

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 2 september
1998 tot en met woensdag 3 februari 1999. De trainingen beginnen om 20.00 uur en
om 21.15 uur. Iedereen begint de helft van het aantal trainingen om 20.00 uur en de
andere helft om 21.15 uur. Elke deelnemer krijgt vóór 2 september een
trainingsschema.

INSCHRIJFFORMULIER  COMPETITIETRAINING  (ALLEEN  VOOR

RECREANTEN)

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

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

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

schrijft zich in voor

O   Competitie-training

O   Gevorderde training

Handtekening

Inleveren voor maandag 3 augustus bij: Alexander van Leijenhorst
Zwanenkamp 82
3607 RG Maarssen
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HOI ALLEMAAL ,
Ook dit jaar zijn de clubkampioenschappen weer uitstekend verlopen. Door het goede
werk van de TC konden alle wedstrijden volgens het wedstrijdschema gespeeld
worden. Zonder al te veel blessures en met het sportieve spel van de deelnemers
waren het twee gezellige weken.

Teleurstellend was wel het aantal deelnemende dames in met name de single. Ook
was het aantal competitie-spelers minder dan verwacht. Daarom hoop ik dat er
volgend jaar meer leden zullen zijn die zich voor de clubkampioenschappen in willen
schrijven, zodat vooral de dames meer wedstrijden kunnen spelen om uiteindelijk in
de finale te komen.

UITSLAG  CLUBKAMPIOENSCHAPPEN

Competitiespelers
Heren - enkel 1. Ernst Buytendijk

2. Niels Eykelkamp
Heren - dubbel 1. Ernst Buytendijk / Erik van Esterik

2. Niels Eykelkamp / Rogier de Snoo

Gevorderde spelers
Heren - enkel 1. Gerard Kieft

2. Gerben van den Bosch
Dames - enkel 1. Linda Elsendoorn

2. Wilma Elsendoorn
Heren - dubbel 1. Martijn Overzet / Gerben van den Bosch

2. Piet Elsendoorn / Frans den Elzen
Dames - dubbel 1. Ria Galesloot / Ineke Spall

2. Nel Coenders / Alice van der Ley
Gemengd - dubbel 1. José Eykelkamp / Joep Simons

2. Nel Coenders / Piet Elsendoorn

Beginnende recreanten
Heren - enkel 1. Harm-Jan van Dijk

2. Harry Pelgrim
Dames - enkel 1. Suzanne Tengnagel

2. Corinne de Ruiter
Gemengd - dubbel 1. Suzanne Tengnagel / Sander van der Waaij

2. Corinne de Ruiter / Arthur van der Heijden
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UITSLAG  INTERNE COMPETITIE

1. Nel Coenders / Piet Elsendoorn

VOORLOPIGE  EINDSTAND VJK 1998
Poule 3 Poule 16 Poule 18
Netwerk 2 8-15 Apollo 3 8-16 Apollo 5 8-12 (45)
DSS 2 8-10 Irene 2 8-12 Inside 2 8-12 (43)
Fortissimo 1 8-7 OSM 2 8-7 Eemnes 1 8-9
Helios 1 8-4 Veenendaal 2 8-5 OSM 3 8-6
OSM 1 8-4 SSVU 1 8-0 Irene 4 8-1

Poule 22 Poule 23 Poule 24
Apollo 6 8-15 Apollo 7 8-16 Houten 4 8-14
Irene 5 8-11 Irene 6 8-7 Amersfoort 1 8-13
OSM 4 8-7 OSM 5 8-6 OSM 6 8-7
Eemnes 2 8-6 Eemnes 3 8-6 Inside 5 8-6
Inside 3 8-1 Inside 4 8-5 Irene 7 8-0

Voor mij zijn de clubkampioenschappen uitstekend verlopen (wat ik absoluut niet
verwacht had), maar ik vond het wel jammer dat ik in de single maar vier wedstrijden
gespeeld had om clubkampioene te worden. Doordat ik ook nog aan de dubbel en de
gemengd dubbel meedeed, heb ik nog wel meer wedstrijden kunnen spelen. Omdat er
geen inschrijvingen waren voor de single in de categorie ‘competitie-spelers’ voor de
dames, werd de wisselbeker uitgedeeld in de categorie ‘gevorderden’ en mag ik er nu
elke dag naar kijken. Hopelijk doen er volgend jaar meer leden mee aan de
clubkampioenschappen, want het zijn twee sportieve en gezellige weken waarin je je
kan uitleven.

Ik hoop dat ik u volgend jaar (weer) zie. Ik zal er dan uiteraard weer bij zijn om de
wisselbeker te verdedigen.

Tot Volgend Jaar !!!!

Groetjes, Linda Elsendoorn.
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LADDERCOMPETITIE

In plaats van een interne competitie organiseert de TC volgend
seizoen een laddercompetitie. Het doel is een zo hoog mogelijke
positie te bereiken door hoger geplaatste deelnemers uit te dagen. Zo
speelt iedere deelnemer, na verloop van tijd, tegen spelers van zijn/
haar niveau. De eerste indeling wordt door loting bepaald. De fysieke
ladder zal op speelavonden naast het afhangbord staan.

Er wordt gestart met een gemengd dubbel laddercompetitie. Op
vrijdagavond zijn er 2 banen beschikbaar voor de laddercompetitie. In
overleg met je tegenstander mag je ook op donderdagavond of, indien
mogelijk, op zondagochtend spelen.

Het complete reglement vindt je hiernaast.

INSCHRIJFFORMULIER  LADDERCOMPETITIE

Heer .....................................................................................................

Dame .....................................................................................................

Inleveren voor maandag 3 augustus 1998 bij:Alexander van Leijenhorst
Zwanenkamp 82
3607 RG Maarssen.

✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂

COMPETITIE -TEAMS 1998-1999
Er hebben zich 3 teams opgegeven voor de bondscompetitie 1998-1999. De
team-samenstelling is als volgt:

Team 1 Team 2 Team 3
Ruud Meijer Peter Anthony Niels Eykelkamp
Bart Voncken Cor Zagers Gerard Kieft
Ruth v.d. Valk Mirjam Biezepol Sandor Musto
José Voncken Yvonne Bol Rogier de Snoo

Ronald Kieft
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REGLEMENT  TOERNOOIEN  OSM LADDERCOMPETITIE

1. Dit Reglement regelt de procedures bij de OSM laddercompetitie.
2. De Technische Commissie (TC) is bevoegd dit Reglement te wijzigen.
3. De TC is verantwoordelijk voor het organiseren van de laddercompetitie.
4. Deelname geschiedt middels inschrijving via het inschrijfformulier dat in het

clubblad wordt gepubliceerd en/of op het publicatiebord in de sporthal hangt.
5. Slechts inschrijfformulieren die voor sluiting van de inschrijvingstermijn

ontvangen worden door de TC of, bij verzending via de post, een poststempel met
een datum voor de sluitingsdatum dragen, zijn geldige inschrijvingen die verwerkt
zullen worden in de beginladder.

6. Deelname nadat de inschrijftermijn gesloten is, is wel mogelijk. De deelnemer
begint dan onder aan de ladder.

7. De eerste ladder (de beginladder) wordt door loting bepaald.
8. Een deelnemer heeft het recht de deelnemer die 1 of  2 treden boven hem/haar

staat, uit te dagen; wanneer een deelnemer een andere deelnemer uitdaagt dient de
uitdagende deelnemer de eerstvolgende twee weken beschikbaar te zijn.

9. Het is niet toegestaan een uitdaging te weigeren; een weigering staat gelijk aan
een verlies met 3-0.

10. Een uitgedaagde deelnemer en de uitdager dienen ervoor zorg te dragen dat de
wedstrijd binnen 2 weken gespeeld wordt; vakantie van de uitgedaagde deelnemer
is de enige reden die mag leiden tot een termijn van meer dan 2 weken. Alle
overige situaties leiden tot winst van de uitdager.

11. Deelnemers die langdurig ziek zijn, zwanger zijn of een blessure hebben kunnen
de TC verzoeken de bereikte ladderplaats te bevriezen; deze deelnemers kunnen
niet meer worden uitgedaagd; een dergelijke bevriezing geeft de deelnemers die 1
respectievelijk 2 treden onder de bevroren deelnemer staan, het recht om de
deelnemer die 2 à 3 treden boven de uitdager staat uit te dagen.

12. De uitdagende deelnemer draagt zorg voor de registratie van de uitslag in het
ladderboek en verwisselt de posities van beide deelnemers wanneer hij/zij
gewonnen heeft.

13. De uitdagende deelnemer dient na een verloren wedstrijd een wachttijd van 1
week in acht te nemen alvorens dezelfde deelnemer uit te dagen.

14. Wedstrijden worden volgens de normale badmintonregels gespeeld.
15. Daar waar dit Reglement niet in voorziet, beslist de TC.



- 14 - OSM Badminton

VARIA

KEN JE ERIK  VAN ESTERIK  AL ?
Erik is 28 jaar en woont samen met Annejet, Laura en Maarten. Erik is werkzaam als
organisatie-adviseur bij Van Naem en Partners. Sinds kort is Erik ook lid van de
gemeenteraad in Maarssen.

Hoe lang ben je lid van de vereniging en hoe komt het dat je bij OSM bent gaan
spelen?
Erik is lid van OSM sinds 1995. Erik speelde eerst alleen schaak, maar zocht
daarnaast een heel andere sport: met wedstrijdelement en die bovendien ook intensief
moest zijn: dat werd dus badminton.
Erik maakte meteen een bliksemcarrière bij onze vereniging, want toen hij twee
maanden lid was, werd hij lid van de Technische Commissie. Na drie maanden werd
hij voorzitter van de TC en na een half jaar voorzitter van de hele vereniging.

Heb je ook andere hobby’s?
Erik schaakt op de maandagavond bij schaakvereniging Vegtlust (en is daar ook dit
jaar weer clubkampioen geworden. Red.) en doet aan hardlopen (vroeger zelfs in
wedstrijdverband).

Speel je competitie of heb je dat ooit gedaan?
Erik heeft drie seizoenen meegedaan aan de Voorjaarscompetitie, één seizoen aan de
Herencompetitie. Erik vond de voorjaarscompetitie gezelliger, maar is daarmee
gestopt omdat zijn partner er geen zin meer in had en dit toch echt iets was om met
z’n tweeën te doen.

Je bent dit jaar clubkampioen geworden bij de heren dubbel (Erik onderstreept dit
met het bekende Lee Towers-armgebaar en een gesmoord “yes!”), ben je al eens
eerder clubkampioen geweest?
Nee, nooit eerder bij deze sport (wel bij schaken), maar wie weet in de toekomst?

Wat speel je het liefst, de single, de mix of de dubbel?
Erik vindt de single het leukste. Je doet het helemaal alleen, het is heel intensief en
Erik vindt het leuk om heen en weer te rennen.

Wat is er héél leuk, wat is er leuk en wat is er minder leuk aan het voorzitterschap?
Héél leuk is dat je ervan kunt maken wat je graag zou willen, je kunt je eigen
vereniging besturen. Leuk is dat je iedereen van de vereniging kent, iedereen komt
tezijnertijd wel een praatje met je maken. Minder leuk is het gezeur van de gemeente,
met name over de zaalhuur, dat gaat altijd mis.
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Kun je nog een leuke anekdote of goede mop vertellen?
In moppen is Erik niet zo goed, maar hij heeft wel nog een leuke anekdote: Ernst
Buytendijk is enorm veel beter dan Erik en wil dat graag altijd bevestigen door Erik
met 15-1 of 15-0 te verslaan. Op een vrijdagavond besloten Erik en Ernst om de
avond af te sluiten met een single, waarbij degene die het eerst 3 punten had zou
winnen. Erik won met 3-0 waarop Ernst voorstelde om te verlengen tot 5 punten en
toen won Erik met 5-0. (Dat geeft nog steeds een goed gevoel.)

Wil je nog iets kwijt wat niet gevraagd is, maar wat je wel graag wil vertellen?
Ook Erik wil benadrukken dat de leden meer aan toernooien mee moeten doen. Je
moet niet denken dat je niet goed genoeg bent of dat het teveel tijd gaat kosten, want
het is altijd enorm leuk om mee te doen.

Als laatste nog een vraag naar aanleiding van het feit dat je nu gemeenteraadslid
bent: waarom ben je de politiek ingegaan?
Erik woont al lang in Maarssen, al bijna 25 jaar. Hij is altijd politiek geïnteresseerd
geweest en wil zich graag verder met de zaken in de gemeente gaan bemoeien.

* Bezorgservice tot 22.00 uur

* Wij bezorgen voor slechts ƒ4,-
desgewenst alle menu's bij u thuis

* Bestellingen vanaf ƒ30,- worden
gratis bij u thuis bezorgd

* Bij bestellingen vanaf ƒ50,- krijgt
u een fles wijn gratis

* Openingstijden:
Zondag t/m Donderdag:

12.00 tot 01.00 uur
Vrijdag en Zaterdag:

12.00 tot 04.00 uur

Bisonspoor 1150
Maarssenbroek

Tel. (0346) 57 59 18
Fax (0346) 55 60 21
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BADMINTON  VOOR BEGINNERS

Everything you always wanted to know about badminton but were afraid to ask.

Als introductie voor nieuwe badmintonspelers, en voor hen die al een tijdje bezig zijn
maar nooit precies hebben begrepen waarmee, hierbij een verklarende woordenlijst
met de belangrijkste termen in het moderne badminton:

Afmaken • Badminton is oorlog. Het is jij of de tegenstander. Wie moeite heeft met
afmaken kan maar beter gaan pim-pam-petten.

Backhand • Een beetje badmintonner heeft naast een linker- en een rechterhand ook
nog een achter- en een voorhand, waarbij voor rechtshandige spelers de achterhand
links zit en de voorhand rechts en bij linkshandige precies andersom (bij éénarmige
spelers bevindt de backhand zich per definitie aan de stompzijde). Backhand is erg
moeilijk.

Badminton • Genoemd naar Lord Edward ‘bad’ Minton (1817-1926), procureur-
generaal in Brits-Indië. Erbarmelijk spelinzicht. Het fabeltje dat Badminton de naam
is van het landgoed van de Hertog van Beaufort in Engeland waar het spel voor het
eerst zou zijn gespeeld, hoeft niet serieus te worden genomen.

Bal • Wordt bij badminton alleen gebruikt in de uitdrukking: ‘goeie bal!’. Bij een
kwalitatief goede shuttle is sprake van een ‘lekkere shuttle’.

Clear • Hoge slag vanaf de achterlijn naar de achterlijn van de tegenstander. Valt nog
helemaal niet mee. Jongens kunnen beduidend beter klieren dan meisjes.

Conditie • Het tegengestelde van ademnood en hartkloppingen. Nergens te koop, en
alleen te verkrijgen door met groot doorzettingsvermogen rondjes te rennen, sprintjes
te trekken en touwtje te springen.

Damesdubbel • Bij badminton heten alle vrouwen en meisjes ineens ‘dames’ (terwijl
iedereen weet dat een echte dame natuurlijk nooit zo idioot op een speelveld zou gaan
staan rennen en meppen).

Drive • Mooi nummer van The Cars, van de LP Heartbeat City uit 1986. Ook: harde
lage slag vlak over het net.

Dropje • Klein, zacht balletje dat de tegenstander net over het net wordt toegespeeld.

Enkel • Wedstrijd waarbij van je verwacht wordt dat je helemaal in je eentje op dat
hele grote veld elke shuttle terugslaat (schrale troost: de tegenstander is ook helemaal
in z’n eentje). Ook: vitaal onderdeel van het onderbeen, dat ineens vreselijk pijn gaat
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doen als je ‘er doorheen gaat’ op bijvoorbeeld een woensdagavond in september,
waardoor je wekenlang met je been omhoog moet blijven zitten, het begin van de
competitie mist, en je je om de twee dagen moet laten betasten door een stagiaire
fysiotherapie.

Flickservice • Knappe, snelle, behendige, strakke - of onverwachte, gemene,
onsportieve *service (afhankelijk van of je het zelf kunt of dat de tegenstander het je
flikt).

Forehand • Ongeveer het tegenovergestelde van *backhand.

Herendubbel • Een *damesdubbel, maar dan met mannen (of jongens).

Hotseknotsbegoniabadminton • Geef ‘m een knal, hoog voor de pot en maar zien wat
er van komt.

IJzer • Uitsluitend gebruikt als uitroep (‘Shit! IJzer!’) wanneer de shuttle slecht wordt
geraakt. Ook wel: ‘Shit! Hout!’. Stamt nog uit het verre, verre verleden, toen rackets
nog niet werden gemaakt van koolstofvezelversterkte polycyclisch autoclaaf
verwerkte thermohardende composieten, maar van hout en ijzer.

Lob • Deel van de hersenen waar zich het badmintoncentrum bevindt.

Mixen • Elke partij met vier deelnemers die geen *damesdubbel of *herendubbel is.
Wordt meestal voorafgegaan door de uitnodiging: ‘potje mixen?’. Ook: gemengd
dubbel.

Om Des Keizers Baard • Zoals iedereen weet van The Last Emperor waren de keizers
van China vierjarige kleuters. Dit gaat dus nergens om.

Overhead • Nog moeilijker dan *backhand.

Overhead-forehand-clear • Echt heel, heel erg moeilijk, vooral om uit te spreken.

Racket • Engels voor ‘herrie’ of ‘kabaal’. Sla er maar eens mee tegen een trommel,
winkelruit of voetbalsupporter.

Rally • Slagenwisseling. Waarschijnlijk als uitdrukking in gebruik geraakt na de
beroemde knokpartij bij de 24-uurs herendubbel in Monte Carlo (1917).

Service • Vriendelijkheid jegens de tegenstander: na een (gewonnen) *rally wordt de
*shuttle opgeraapt en beheerst in de richting van de tegenstander geslagen, die ermee
mag doen wat hij wil (maar liever niet terugslaan).
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Shuttle • Heen en weer, steeds maar heen en weer. Genoemd naar het bekende
onverslijtbare ruimtevaartuig van de Amerikanen. Een shuttle die na één keer vliegen
aan de kant gaat heet een ‘wubbo’.

Side-by-side • Spelsysteem waarbij de spelers naast elkaar verdedigend staan
opgesteld.

Single • Leuke alleenstaande die op zoek is naar een andere leuke alleenstaande om
een lekker potje te....

Smash • Keiharde rotklap.

Tante Catootje • Familielid van Meneer Tjoa, berucht om haar slappe
wedstrijdmentaliteit.

Verlenging • Leek het puntensysteem bij badminton een wonder van eenvoud, krijgen
we bij 13-13 of 14-14 ineens tennis-achtige toestanden!

Voor-achter • Ingewikkeld spelsysteem dat geheel anders is dan *side-by-side.

Zeperd • In de competitie met 8-0 verliezen van Westbroek 17.

—————————————————————————
(c) 1995, 1996, 1997 Peter Wieriks
peterwie@knoware.nl
Overname voor clubbladen e.d. mogelijk, maar alleen in overleg.

OSM BADMINTON THEORIE VOOR GEVORDERDEN
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In dit nummer van de clubkrant een NBB tekst onder redactie van Paula Rip over

TACTIEK

Voor het spelen van een wedstrijd is naast techniek, fysieke gesteldheid en mentaliteit
zeker ook tactiek belangrijk: hoe kunnen we de tegenstander het beste verslaan? Ook
al zijn we fit en is onze techniek prachtig, als we niet slim spelen, is verlies nog steeds
mogelijk! Na een analyse van de tegenstander(s) (hoe spe(e)l(t)en zij), wordt een
aantal voorbeelden gegeven voor een tactische oplossing.

• De speler heeft geen uithoudingsvermogen
- Laat de tegenstander alle hoeken van het veld zien.
- Wacht niet te lang met serveren.
- Houd tempo in het spel.
- Beantwoord een clear vooral niet met veel clears.

• De speler heeft een goed uithoudingsvermogen
- Speel ‘vertragend’, zonder onsportief te zijn.
- Maak zoveel mogelijk gebruik van de zwakke plekken in de verdediging van de

speler;
- Zorg dat de speler niet in zijn eigen spel komt; bepaal dus zelf het tempo en/of het

speltype.
- Benut direct alle scoringskansen.
- Houd goed rekening met je eigen uithoudingsvermogen; ga geen lange rally’s aan

als jezelf niet fit bent.
- Laat niets merken van je

fysieke gesteldheid op dat
moment.

- Speel zoveel mogelijk ‘met
schijn’ en neem eventueel
risico’s bij pogingen tot
scoren.

• De speler is snel
- Houd de speler goed in het

achterveld zodat je zelf
overzicht houdt.

- Speel constant op de zwakke
technische punten van de
speler.

- Speel niet teveel aan het net;
de speler kan de shuttle snel
pakken en wellicht je zelf
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overspelen of op de achterlijn drukken.

• De speler is langzaam
- Speel snel met aanvallende slagen en raak de shuttle zelf zo snel mogelijk.
- Laat de speler zoveel mogelijk lopen.

• De speler heeft een technisch goed spel
- Houd de speler zo diep mogelijk in het achterveld om schijnbewegingen te zien

aankomen.
- Geef de tegenstander geen kans de shuttle goed te kunnen spelen. Speel de shuttle

veel snel en laag heen en weer.
- Speel zo min mogelijk hoog; hierdoor krijgt de speler te veel tijd voor zijn goede

slagen en ben je zelf snel in moeilijkheden.

• De speler heeft een slechte backhand
- Speel aanvallend op de backhand, net zo lang totdat je een slecht teruggespeelde

return kunt afmaken.
- Lok de tegenstander op de forehand en maak daarna de rally af op de backhand.
- Speel geen hoge slagen op de backhand; de speler kan dan onder de shuttle lopen

en een round-the-headslag spelen.

• De speler heeft slecht netspel
- Lok veel netspel uit door geplaatste smashes te spelen (deze worden veelal kort

teruggespeeld).
- Speel veel dropshots en netdrops.

• De speler heeft een harde smash
- Speel veel omlaag met smashes en aanvallende dropshots.
- Speel weinig hoge of halfdiepe clears en lobs.
- Beantwoord dropshots met een netdrop of een aanvallende lob naar de achterlijn.

• De speler speelt weinig of geen smash
- Speel altijd een clear of lob als je in moeilijkheden bent.
- Speel veel diepe hoge slagen, afwisselend links en rechts achterin het veld.
- Speel dusdanig dat de tegenstander de shuttle niet te gemakkelijk hoog over je

heen kan spelen, waardoor je zelf de shuttle niet kunt afmaken.
- Speel weinig of geen trage dropshots. Snelle dropshots kunnen wel gespeeld

worden, zodat de tegenstander geen kans krijgt om hoog over je zelf heen te
spelen.

• De speler is snel van zijn stuk gebracht of heeft weinig zelfvertrouwen
- Laat de speler geen vat op je spel krijgen. Houdt geen bepaald stereotyp spel aan.
- Speel afwisselend snel en vertragend.
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- Probeer zo snel mogelijk in het begin van het spel punten te maken (snel een paar
punten voorstaan).

- Wees zelf rustig en onverstoorbaar.

• De speler is laconiek of probeert met andere dingen dan badmintonspel de
wedstrijd te winnen
- Blijf uiterlijk even laconiek als de tegenstander; blijf innerlijk goed

geconcentreerd.
- Maak van iedere onoplettendheid van de tegenstander gebruik om de aanval af te

ronden of een punt te scoren.
- Blijf om welke verstoring dan ook lachen of negeer je tegenstander en laat je niet

boos maken.
- Concentreer je op de zwakke punten van de tegenstander en blijf op deze punten

spelen.
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BASISSLAGEN (deel 1)
De NBB heeft de redaktiekommissie drie delen kopij over basisslagen aangeleverd.
De auteur is Paula Rip (BOS-konsulente).

De Nederlandse Badminton Bond (NBB) biedt u een beknopte uitleg aan van een
aantal basisslagen. Bij elke slag staan de belangrijkste technische aanwijzingen
vermeld; van het voetenwerk zijn alleen de laatste passen/positie tijdens de slag
aangegeven. Bij de aanwijzingen wordt uitgegaan van rechtshandige spelers.

DEEL 1: GRIP, LOBSERVICE  EN KORTE  SERVICE

De grip (shake hands grip) en vasthouden van de shuttle

Technische aanwijzingen:
- geef het racket ‘een hand’ (zie tekening);
- houd de smalle kant van de grip tussen duim en

wijsvinger vast;
- draai het racket naar rechts (rechtshandigen): je duim zit boven en het racketblad is

plat;
- houd de shuttle aan de zijkant vast met het dopje naar beneden (zie tekening).
- de backhandgrip: draai het racket in je hand iets naar rechts, en duw met je duim op

de brede kant van de grip.

De lobservice
Doel van de slag: de shuttle met een onderhandse slag hoog en diep in het achterveld
slaan, om de tegenstander zo ver mogelijk achter in het veld te krijgen.

Technische aanwijzingen:
- voetenstand links voor/rechts achter;
- zwaai de slagarm van achter het lichaam gestrekt onderhands langs de benen naar

voren;
- houd de shuttle met dopje omlaag vast voor het lichaam;
- het raakpunt voor het linkerbeen op kniehoogte (onder de heup);
- zwaai de shuttle met het racket in de goede richting na.
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De korte service
Doel van de slag: de shuttle met een onderhandse slag laag over het net en bij de
tegenstander in het service-ontvangst-vak slaan.

Voorbeeld en uitleg techniek slag (voor dubbelspel)
(zie tekening links: een goede korte service, zie tekening rechts: een foute korte
service)

Technische aanwijzingen:
- voetenstand links voor/rechts achter;
- houd slagarm gebogen van achter het lichaam en ‘duw’ naar voren;
- raakpunt is onder de heup en het racketblad is tijdens het raakpunt onder de hand

(spelregel);
- zwaai de shutlle in de goede richting, met het racket, na.
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LIJST VAN BESTUURS- EN COMMISSIELEDEN

NAAM: ADRES: TEL: FUNCTIE:
0346-

BESTUUR
Ernst Buytendijk 1) Nic. Maesstraat 162 571119 Lid
Erik van Esterik Zebraspoor 613 571634 Voorzitter
Robert Hoogenkamp 2) Spechtenkamp 91 560679 Secretaris
Ronald Koenis Reigerskamp 320 569973 Voorzitter RC
Alexander van Leijenhorst Zwanenkamp 82 564658 Voorzitter TC
Liska Penners Boomstede 17 569097 Voorzitter JC
Eelco Weenink 3) Fazantenkamp 783 571083 Penningmeester

TECHNISCHE-COMMISSIE
Hans Bosma Reigerskamp 84/A 575652 Lid
Alexander van Leijenhorst Zwanenkamp 82 564658 Voorzitter
Eduward Nieuwenhuijzen Rogier van Otterloolaan 4 551430 Lid (Sr. comp.)

JEUGD-COMMISSIE
Ernst Buytendijk Nic. Maesstraat 162 571119 Lid
Gerard Kieft Zwanenkamp 857 571302 Lid (Jr. comp.)
Liska Penners Boomstede 17 569097 Voorzitter
Harm Tersteeg Reigerskamp 663 566430 Lid

REDACTIE-COMMISSIE
Ingrid Janssen Fazantenkamp 562 550761 Lid
Monique van Leijenhorst Zwanenkamp 82 564658 Lid
Ronald Koenis Reigerskamp 320 569973 Voorzitter

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.

1) Tussenpersoon racketverkoop
2) Gastlabels
3) Graag bellen tussen 20:30 en 22:00


