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

Soms denk je: dat zal ik nooit leren. Dat is niet erg, dat denk ik soms ook, maar …
oefening baart kunst. Het is een cliché, maar behalve dat cliché’s zo cliché zijn,
hebben ze ook de neiging om waar te zijn. Bijvoorbeeld: ik zag op mijn werk drie
jongleerballetjes liggen. U kent vast wel die reclame van die man die achter zijn
computer aan het jongleren is, omdat hij telkens weer moet wachten. Welnu, ik werk
met Windows NT en moet dus regelmatig (met dank aan B. Gates) wachten als mijn
systeem weer eens opgestart moet worden. 1+1=2, dus ik aan het oefenen. En
verdraaid: na een middag lukte het me elk balletje precies één keer over te gooien.
Een collega zei dat dat me nog wel enige weken oefenen zou kosten. Kijk, dat is een
uitdaging die ik graag aan ga: ik nam de balletjes voor het weekend mee naar huis en
nog die avond haalde ik al twee rondjes. De volgende ochtend vier en ’s avonds had
ik er al 8. Aan het eind van het weekend zat ik op 17 en maandag stonden mijn
collegae versteld.

Zo kan het ook gaan met badminton. Oefenen, spelen en trainen. Het werpt zijn
vruchten af en voor je het weet, staan je medespelers versteld: dàt was een goeie
slag!

Veel plezier,
Ronald
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VAN DE VOORZITTER

De vakantie is voorbij. Het is weer tijd om al die extra kilo’s weg te werken. Het
seizoen 1999-2000 is begonnen.

Het wordt een bijzonder jaar want op 27 mei a.s. is het 25 jaar geleden dat OSM
Badminton werd opgericht. Dit heugelijk feit zal niet ongemerkt voorbij gaan. Wij
vieren ons zilveren jubileum op 18 maart 2000 met een activiteit in de Bisonhal en
een feestavond. Noteer deze datum al in jullie agenda.

Voor sommigen is het seizoen vroeg begonnen. De training is namelijk al in medio
augustus gestart om alvast wat wedstrijdritme bij de competitiespelers te kweken.
Aangezien de trainingen flink uitgebreid zijn en gelukkig nog steeds onder leiding
van Uun Santosa staan, verwacht ik weer vaak bij Valentina (onze
bloemenleverancier) te komen.
Nieuw is de extra training voor onze talentvolle jeugd.

Dit seizoen is de Sportzaak 211 laddercompetititie in een ander jasje gestoken. Ik
denk dat de TC erin geslaagd is deze ladder attractiever te maken. Kijk voor
informatie op het mededelingenbord.

Eind van het vorig seizoen namen wij afscheid van Liska Penners, een begrip bij de
ouders van onze jeugd. Ik wil haar dan ook vanaf deze plek nogmaals bedanken voor
haar jarenlange inzet.
Haar plek wordt opgevuld door Rob Smeets waardoor de familie Smeets/Janssen een
enorme bijdrage levert.

Een sportief, blessurevrij en kampioenrijk seizoen toegewenst.

Alexander van Leijenhorst
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JEUGD

OSM BADMINTON  AGENDA AUGUSTUS 1999 - DECEMBER 1999
Jeugd
Speeltijden

GROEP 1 GROEP 2
25 september 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
29 september 18:30 – 20:00 Competitietraining Jeugd

2 oktober 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
6 oktober 18:30 – 20:00 Competitietraining Jeugd
9 oktober JUNIOREN/SENIOREN TOERNOOI
13 oktober 18:30 – 20:00 Competitietraining Jeugd
16 oktober HERFSTVAKANTIE
20 oktober 18:30 – 20:00 Competitietraining Jeugd
23 oktober 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
27 oktober 18:30 – 20:00 Competitietraining Jeugd
30 oktober 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00

3 november 18:30 – 20:00 Competitietraining Jeugd
6 november 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
10 november 18:30 – 20:00 Competitietraining Jeugd
13 november 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
17 november 18:30 – 20:00 Competitietraining Jeugd
20 november GEEN TRAINING
24 november 18:30 – 20:00 Competitietraining Jeugd
27 november 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00

1 december 18:30 – 20:00 Competitietraining Jeugd
4 december 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
8 december 18:30 – 20:00 Competitietraining Jeugd
11 december 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
15 december 18:30 – 20:00 Competitietraining Jeugd
18 december 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
22 december 18:30 – 20:00 Competitietraining Jeugd
25 december KERSTVAKANTIE

Bijzonderheden
9 oktober Junioren/Senioren toernooi
16 oktober Herfstvakantie

20 november Géén training

25 december Kerstvakantie
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HALLO  ALLEMAAL

Terwijl de zomer nog voortduurde, begonnen de scholen alweer. Ondanks dat de
vakantie veel te kort was, is het toch ook wel weer leuk om te gaan badmintonnen. De
eerste trainingen zijn dan ook al geweest.

Vorig jaar hebben we een goed seizoen gehad. De trainingen, onder leiding van Uun,
zijn goed bevallen. De Jeugd Commissie heeft dan ook gemerkt dat er enthousiast
gespeeld is.

Dit heeft mede geleid tot een nieuw competitie-team in de kleinste klasse. We willen
er best nog wel meer teams bij hebben, maar voor dit seizoen gaat dat niet meer. Als
je volgend jaar ook mee wil doen, heb je nu ruim de tijd om een team bij elkaar te
zoeken. Als je dit op een zaterdag ook aan de leiding doorgeeft, dan kunnen wij
misschien wat helpen, want het is niet zo makkelijk als je denkt. Het moet een echt
team worden. Dus iedereen moet het met iedereen goed kunnen vinden. Bovendien
bestaat een team niet alleen uit spelers, maar hier horen ook ouders bij. Er zijn 14
speelweken, waarvan de helft uitwedstrijden zijn. De bedoeling is dat de ouders de
begeleiding en het vervoer naar de uitwedstrijden voor hun rekening nemen. Voor
meer informatie kun je terecht bij Gerard Kieft.
Voor de jeugdcompetitie-spelers is op de woensdagavond een extra mogelijkheid om
te trainen gekomen.

De training op de zaterdag is voor alle jeugdleden. Zoals ieder jaar komen een aantal
kinderen na de grote vakantie niet meer terug. Hier staat tegenover dat er zich al
vroeg nieuwe leden  hebben opgegeven. Hierdoor hadden we, al voor de open dag
geweest was, te maken met een wachtlijst voor de tweede groep (middelbare school).
In de eerste groep (basis school) was na de vakantie nog wel ruimte over, maar na de
succesvolle open dag, lijkt ook hier binnenkort een wachtlijst te ontstaan.

Natuurlijk gaan we ook andere leuke dingen doen op de zaterdagen dan alleen maar
trainen. Zo staat voor 18 september de eerste laddercompetitie gepland. De opzet is
hetzelfde als vorig jaar, alleen als je niet aanwezig bent tijdens de competitie, zul je
gaan zakken op de ladder. De uitslag van vorig jaar wordt gebruikt om de nieuwe
ladder op te zetten. Nieuwe leden worden door de JC ingedeeld.

Daarnaast worden de jaarlijks terugkerende toernooien georganiseerd, zoals het
junioren / senioren toernooi, en het sinterklaas- en oliebollentoernooi.

Het junioren / senioren toernooi is op zaterdag 9 oktober!

De JC is dit jaar opnieuw gewijzigd. Liska heeft inmiddels plaats gemaakt voor Rob
Smeets. Daarnaast bestaat de J.C. uit Arthur van der Heijden, Gerard Kieft en Harm
Tersteeg. Wij wensen jullie een sportief seizoen toe, maar bovenal hopen we dat jullie
veel badmintonplezier zullen beleven.

Namens de JC, Arthur van der Heijden.
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KEN JE MARJOLEIN  HERWEIJER  AL ?
Hallo, ik ben Marjolein Herweijer en ik ben 16 jaar oud. Ik woon in Maarssen en ik zit
in de vijfde klas van het VWO op Blaucapel in Utrecht.

Waarom ben je op badminton gegaan?
Mijn vader en moeder badmintonnen allebei en het leek me leuk om ook te
badmintonnen.

Hoe lang ben je al lid van OSM en waarom ben je juist op deze vereniging gegaan?
Dit is het vierde jaar dat ik lid ben. Ik ben op OSM gegaan omdat dat de enige club in
Maarssen is.

Hoe vind je de laddercompetitie?
Leuk, alhoewel je wel altijd tegen dezelfde mensen speelt.

Speel je competitie of doe je mee aan toernooien?
Ja, ik speel al twee jaar competitie en ik begin nu aan mijn derde jaar. Ook doe ik wel
eens mee aan toernooien. Laatst heb ik meegedaan aan een toernooi in Ermelo.

Wat speel je het liefst, de single, de mix of de dubbel?
Ik vind alledrie leuk. De single vind ik leuk omdat dan alles van jezelf afhangt. De mix
vind ik leuk omdat ik dan meestal vooraan het net sta. De dubbel vind ik leuk omdat het
dan meer om taktiek gaat dan om hard slaan.

Wat vind jij het leukste dat je dit seizoen hebt meegemaakt?
Het spelen van competitie vind ik, denk ik, het leukste.

Met wie speel je in het competitieteam?
Mijn team bestaat uit:
Eerste heer: Martijn van Geelen.
Tweede heer: Erik Pelgrim.
Eerste dame: ik.
Tweede dame: Sietske Lammers.

Heb je ook andere hobby’s?
Ja, ik speel viool. Ik heb dus vioolles en ik speel in een orkest. Verder heb ik een
baantje, hou ik van lezen, muziek luisteren, vakantie houden, enzovoort. Ik heb het dus
heel druk!

Is er nog iets wat je graag wilt vertellen, wat leuk is als het in het boekje komt te staan?
Ja, ik zou iedereen willen aanraden om competitie te gaan spelen. Het is leuk en
leerzaam ook al win je in het begin misschien niet veel.

Marjolein Herweijer geeft de pen door aan Sietske Lammers.
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JEUGDCOMPETITIE  - SEIZOEN 1999-2000
Op zondag 26 september 1999 is voor de jeugdcompetitieteams de eerste speeldag
van de jeugdcompetitie die duurt tot eind januari 2000. Alle drie de teams zitten een
poule van 7 teams waardoor ieder team 6 thuiswedstrijden en 6 uitwedstrijden zal
spelen. Echter, omdat Veenendaal in de poule van team 3 een z.g. zondagsvereniging
is, speelt team 3 de thuiswedstrijd tegen Veenendaal, net als de uitwedstrijd, nogmaals
op zaterdag in de sporthal in Veenendaal. In tegenstelling tot wat de naam doet
suggereert, speelt een zondagvereniging om principiële redenen juist niet op zondag.

De reisafstanden voor de uitwedstrijden vallen voor team 1 en team 2 heel erg mee. In
de klasse 2A zijn 9 poules waardoor de tegenstanders redelijk dicht in de buurt zitten,
zoals bijv. in Soest, Houten, IJsselstein, Breukelen. Bij de indeling van de
competitieteams door het district Centrum van de NBB, worden zoveel mogelijk
teams uit dezelfde omgeving in een poule bij elkaar geplaatst. Team 3 treft het wat dat
betreft iets minder doordat er in hun klasse 5D slechts 2 poules zijn, waardoor ze ook
uitwedstrijden spelen in o.a. Lelystad en Zeewolde.

Nieuw dit seizoen is dat er een extra competitietraining is voor de jeugd op
woensdagavond van 18:30 tot 20:00 uur in de sporthal in Fazantenkamp,
voorafgaande aan de competitietraining voor de senioren. Vooral op aandringen van
Uun Santosa en zijn enthousiasme om meer te trainen met de jeugd, wordt er nu in
plaats van één keer per week, twee keer per week getraind. De vaardigheden en
vooral de vastheid van de competitiespelers zal hierdoor flink toenemen wat merkbaar
moet zijn in de resultaten van de competitiewedstrijden. Ik wil Uun bedanken voor
zijn inzet en de bereidheid tijd vrij te maken voor de extra training voor de jeugd.

Het zou leuk zijn als andere (jeugd)leden de spelers tijdens de thuiswedstrijden
komen aanmoedigen. Zie de bladzijde hiernaast voor een overzicht van die
thuiswedstrijden. Voor de begeleiding en het vervoer naar de uitwedstrijden reken ik
op de actieve medewerking van de ouders. Dat zal geen probleem zijn, gezien de
altijd goed gevulde bank en de trouwe aanmoedigingen van de ouders bij de
wedstrijden van team 1 en team 2 in de voorgaande seizoenen. Bij deze mijn
complimenten voor de prima begeleiding! Ook bij team 3 maak ik me geen zorgen
gezien het enthousiasme van de ouders bij de competitietraining als voorbereiding op
de competitie. Ik wens de teams heel veel succes en een sportieve en fijne competitie
toe.

Gerard Kieft
Jeugdcompetitieleider

N.B.: als er nog jeugdspelers zijn, die ook eens willen meemaken hoe het is om een
competitiewedstrijd te spelen, dan kunnen zij zich bij mij opgeven als reservespeler.
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PLANNING  THUISWEDSTRIJDEN  OSM BADMINTON  JEUGD COMPETITIE .
Alle wedstrijden worden gespeeld op zondag en hebben als aanvangstijd 10:00
‘s ochtends. Er wordt gespeeld in:

Sporthal Bisonspoor
Bisonspoor 236
Maarssenbroek
Tel: 0346 - 565482

Team 1: Klasse: 2A Poule: 6
Team 2: Klasse: 2A Poule: 7
Team 3: Klasse: 5D Poule: 1

©
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Speelweek Datum Jeugdteam(s)

1 26 september 1999 Team 1

2 3 oktober 1999 Team 2

3 10 oktober 1999 Team 1

4 24 oktober 1999 Team 2

5 31 oktober 1999 Team 1

6 7 november 1999 Team 1

7 14 november 1999 Team 2 & 3

8 28 november 1999 Team 3

9 12 december 1999 ----

10 19 december 1999 Team 1 & 3

11 9 januari 2000 Team 2

12 16 januari 2000 Team 2 & 3

13 23 januari 2000 Team 1

14 30 januari 2000 Team 2 & 3
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SENIOREN

OSM BADMINTON  AGENDA AUGUSTUS 1999 – DECEMBER 1999
Senioren

Speeltijden
woensdag 20:00 – 23:00 competitie- en gevorderdentraining

(Fazantenkamp)
donderdag 20:30 - 24:00 vrij spelen, beginners- en

gevorderden training
vrijdag 20:30 - 23:00 vrij spelen

20:30 - 22:30 training competitiespelers (Bisonhal)
zondag 10:00 - 14:00 competitie

Bijzonderheden
18 augustus Start competitietraining Senioren

2 september Eerste keer vrij spelen op donderdag
3 september Eerste keer vrij spelen op vrijdag

tevens eerste keer training op vrijdag competitiespelers
5 september Start competitie
9 september Open avond en kopijdatum
16 september Start Beginnerstraining
28 september Holland Plaza Open ‘99
 t/m 3 oktober

9 oktober Junioren/Seniorentoernooi (8:30 - 11:00)
25 oktober Kopijdatum

12 november SMIT-toernooi
19 november Geen clubavond

14 december ALV
23 december Laatste clubavond van 1999
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VAN DE TC
Normaal wordt dit voorwoord door de voorzitter van de TC geschreven, maar hij
heeft het deze dagen erg druk vanwege de geboorte van zijn 2e zoon. Namens de TC
leden: van harte Eduward!!

De TC (Technische Commissie) draagt zorg voor allerlei zaken met betrekking tot de
senioren zoals de competities, toernooien en trainingen. Dit nieuwe seizoen heeft de
TC een nieuw lid mogen verwelkomen, namelijk Niels Eykelkamp. Momenteel
bestaat de TC uit 4 personen, helaas zullen een aantal TC leden volgend seizoen niet
meer van de partij zijn, waaronder de voorzitter. Dus voel je niet geremd om lid te
worden ! De volgende personen zijn op dit moment lid:

Eduward Nieuwenhuijzen Voorzitter
Agaath den Elzen Competitie / VJK leider
Niels Eykelkamp algemeen lid
Hans Bosma algemeen lid

Een aantal van jullie heeft al kennis gemaakt met de TC middels de competitie of
training. De TC heeft voor dit jaar weer het volgende in petto: de laddercompetitie,
beginnerstoernooi, S.M.I.T., champagne evenement, voorjaars competitie voor
recreanten en tot slot de clubkampioenschappen. Deze evenementen worden
aangekondigd in het clubblad en op het publicatiebord in de zaal, dus hou het in de
gaten en schrijf je in. Ook beginnende spelers kunnen zich voor bovenstaande
evenementen aanmelden, omdat er rekening gehouden wordt met de speelsterkten.

Een plezierig badmintontoernooi
Namens de TC, Hans Bosma

Bezoek vinden we erg gezellig,

maar laat het ons even weten.

Het allerliefste geschenk

Wij zijn erg blij en dankbaar voor onze zoon

We noemen het broertje van Luc

JONAH

Jonah is geboren op 7 september 1999 om 17.05 uur,

weegt 3110 gram en is 51 cm lang

Annemarie, Eduward & Luc Nieuwenhuijzen

Rogier van Otterloolaan 4

3604 BH Maarssen

Tel: 0346 - 551430
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S.M.I.T.
Dit jaar verzorgt de TC voor de tweede maal een familie toernooi, alleen nu heet het
anders: namelijk Senioren Mix Invitatie Toernooi. Een hele mond vol, dus afgekort
S.M.I.T. Het toernooi houdt in dat een lid van OSM - badminton een familielid,
buurman/vrouw of kennis uitnodigt om gezellig een avond te badmintonnen in
wedstrijdverband.

Deze partner mag geen lid zijn van OSM Badminton. Dit is een leuke gelegenheid
bekenden eens te laten zien dat badminton meer inhoudt dan alleen een shuttletje
overslaan (camping). Er wordt alleen MIX gespeeld, dus denk hieraan bij het
uitzoeken van een partner.

Er wordt gespeeld in verschillende speelsterkten, dus het is ook voor beginnende
spelers leuk om mee te doen.

Datum: Vrijdag 12 november 1999
Aanvang: 20:30

Reglement
• Er wordt ingedeeld in meerdere speelsterkten
• De speelsterktes worden verdeeld in poules, de TC maakt de indeling
• De indeling kan afwijken van de aangegeven speelsterkte op het

inschrijfformulier
• Er wordt alleen MIX gespeeld
• De speeltijd per wedstrijd is 15 minuten, de punten worden doorgeteld
• Bij aanvang wordt de indeling bekend gemaakt
• De deelnemers moeten zelf de stand bijhouden, en deze na elke wedstrijd

invullen op de scorelijst
• Per poule volgt 1 winnend team
• De winnaars worden direct na afloop bekend gemaakt
• De TC heeft het recht bovenstaande te wijzigen
• Kosten: geen
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INSCHRIJFFORMULIER  S.M.I.T.

Naam lid OSM:  ……………………………………… beginnend / gevorderde *
M / V *

Naam partner:  ………………………………………… beginnend / gevorderde *
M / V *

Voor 25 oktober inleveren bij een van de TC leden (zie achterin het clubblad)

* doorhalen wat niet van toepassing is

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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DE SPORTZAAK  211 LADDERCOMPETITIE

Zoals iedereen weet, was de Sportzaak 211 laddercompetitie het afgelopen seizoen
niet wat je noemt een overweldigend succes. Om dan maar meteen te zeggen “dit was
het dan” vonden we eigenlijk een beetje zwak. Om de ladder een nieuwe kans te
geven heeft de TC de reglementen een beetje aangepast. Met name het maken van een
afspraak alleen op vrijdag was een probleem, dit is nu komen te vervallen

Nieuw reglement Sportzaak 211 laddercompetitie
- Deelname geschied middels het inschrijfformulier, welke op het publicatiebord in

de zaal hangt.
- Deelnemers, welke het inschrijfformulier voor de sluitingstermijn bij de TC

hebben ingeleverd worden door de TC ingedeeld.
- Deelname nadat de inschrijftermijn gesloten is, is ook mogelijk, de deelnemer

wordt dan onderaan de ladder ingedeeld.
- Men kan alleen inschrijven als gemengd dubbel.
- De wedstrijden kunnen op alle reguliere clubavonden gespeeld worden, er wordt

20 minuten gespeeld.
- Punten worden doorgeteld, er vind dus geen wissel plaats.
- Bij gelijkspel blijven de partijen op dezelfde plaats staan.
- Een deelnemer heeft het recht een andere deelnemer uit te dagen welke 1 of 2

posities hoger staat ingedeeld, een bevroren positie telt hierbij niet mee.
- Het is niet toegestaan een uitdaging te weigeren.
- Deelnemers welke om medische redenen niet kunnen spelen, kunnen hun positie

bevriezen.
- De uitdagende partij zorgt voor registratie van de uitslag in het ladderboek, en

verwisselt de positie op de ladder (indien nodig).
- Daar waar dit reglement niet in voorziet beslist de TC.

Datum start Sportzaak 211 laddercompetitie: half oktober
Sluitingsdatum inschrijving: 1 oktober

Tenslotte
De Sportzaak 211 laddercompetitie loopt het hele seizoen door, hoe meer
inschrijvingen hoe leuker het wordt, dus schrijf je in! Uiteraard is latere inschrijving
ook mogelijk, maar dan moet je onderaan beginnen. De uitslagen zullen zo veel
mogelijk in het clubblad vermeld worden.

Veel plezier,

de TC
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INSCHRIJFFORMULIER  SPORTZAAK  211 LADDERCOMPETITIE

Naam speler 1: ……………………………………………….. M / V *

Naam speler 2: ……………………………………………….. M / V *

Voor 1 oktober inleveren bij een van de TC leden (zie achterin clubblad)

* doorhalen wat niet van toepassing is

BEGINNERS-TOERNOOI

Als afsluiting van de beginnerstraining en als voorbereiding op gevorderde training
organiseert de TC (Technische Commissie) op donderdag 11 november 1999 ten
behoeve van de nieuwe leden een beginners-toernooi. Het toernooi begint om 20.30
uur en eindigt om ca. 22.30 uur. Deelname is kosteloos.

Middels dit toernooi krijgen de nieuwe leden een voorproefje van een “echte”
wedstrijd. Dit is de perfecte gelegenheid om hetgeen jullie geleerd hebben van John
van Rooijen in de praktijk te brengen. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen
worden singles en / of dubbels c.q. mixen gespeeld.

Lever voor 5 november onderstaand strookje in bij een van de TC leden, zodat er een
indeling gemaakt kan worden! We rekenen op jullie deelname!

INSCHRIJFFORMULIER  BEGINNERS-TOERNOOI

Naam: …………………………………………………….. M / V *

Tel nummer: ……………………………………………………..

Voor 5 november inleveren bij één van de TC leden (zie achterin clubblad)

* doorhalen wat niet van toepassing is

✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂
✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂
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TEAMINDELING  COMPETITIE  1999-2000
Team 1, 2e klasse Team 3, 5e klasse
Ruud Meijer Cor Zagers   *
Eric van Dam Ronald Koenis
Ruth van der Valk Corine Anthony
José Loomans  * Yvonne Bol

Team 2, 5e klasse Team 4, 6e klasse
Peter Anthony Niels Eykelkamp
Berend Seegers   * Gerard Kieft   *
Mirjam Biezepol Sandor Musto
Cindy Galesloot Ronald Kieft

Ruud Dalhuisen
* Teamcaptain

* 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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THUISWEDSTRIJDEN  OSM BADMINTON  SEIZOEN 1999-2000
Alle wedstrijden worden gespeeld in sporthal Bisonspoor en beginnen om 10.00
uur, uitgezonderd de wedstrijd van team 4 op vrijdag 14 januari, deze begint om
20.30 uur

De thuiswedstrijd voor team 4 in speelweek 11 kan in die week niet gespeeld
worden. De tegenstander (De Meulewiek) is een zondagsvereniging en speelt
derhalve niet op zondag. Donderdag 6 januari hebben wij geen zaal ter
beschikking en op vrijdag 7 januari is het champagnetoernooi gepland. Indien
deze wedstrijd bepalend is voor promotie/degradatie, dan moet aan het eind van de
competitie alsnog een datum worden vastgesteld, waarop de wedstrijd gespeeld
kan worden.

Speelweek Datum Team(s)

1 Zondag 26-09-1999 1 , 3

2 Zondag 03-10-1999 2 , 4

3 Zondag 10-10-1999 1 , 3

4 Zondag 24-10-1999 2 , 4

5 Zondag 31-10-1999 1 , 3

6 Zondag 07-11-1999 1 , 3

7 Zondag 14-11-1999 2 , 4

8 Zondag 28-11-1999 1 , 3

9 Zondag 12-12-1999 2 , 4

10 Zondag 19-12-1999 1 , 3

11 Zondag 09-01-2000 2

12 Vrijdag 14-01-2000 4

12 Zondag 16-01-2000 2

13 Zondag 23-01-1999 1 , 3

14 Zondag 30-01-2000 2 , 4
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VOORJAARSCOMPETITIE  2000
Evenals voorgaande jaren kan men zich dit seizoen weer inschrijven voor de
voorjaarscompetitie. Met name voor beginners is dit een uitstekende gelegenheid om
wat uitgebreider met badminton kennis te maken. Door eens tegen anderen
verenigingen te spelen doe je enorm veel ervaring op. Uiteraard verwachten wij ook
weer de inschrijvingen van onze oudgedienden. Het afgelopen seizoen hadden wij
twee kampioensteams, die het komend seizoen dan ook zeer zeker hoger ingedeeld
zullen worden.

In totaal worden er 8 wedstrijden gespeeld. Vier uit en vier thuis. De thuiswedstrijden
worden in Fazantenkamp gespeeld. Een wedstrijd bestaat uit 8 partijen, twee maal een
heren enkel, twee maal een dames enkel, een herendubbel en een damesdubbel en
twee maal een gemengd dubbel. Een team bestaat uit minimaal 2 heren en 2 dames.
Opgave per team is mogelijk, evenals individueel. Met het oog op de indeling,
hetgeen door de bond wordt geregeld, is het van belang dat een team uit
gelijkwaardige spelers bestaat. Het is nl. voor de bond onmogelijk om in te schatten,
waar een “gemengd” team moet worden ingedeeld, als men de spelers niet kent. Het
moet niet zo zijn, dat men iedere wedstrijd van de baan wordt geveegd, cq. dat men
dat met de tegenstander kan doen. Hier heb je geen plezier in en je leert er niets van.
Ga dus op zoek naar spelers van je eigen niveau om een team samen te stellen.
Verder is het ook mogelijk om je als reserve aan te melden voor “nood”gevallen.

Uiterste inschrijfdatum is 14 november 1999. Kosten voor deelname (bondsbijdrage)
zijn ƒ 10,— per deelnemer, te voldoen bij inschrijving.

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



OSM Badminton - 17 -

INSCHRIJFFORMULIER  VOORJAARSCOMPETITIE  2000 (VJK )
Inleveren voor 14 november 1999 bij:

Agaath den Elzen
Spechtenkamp 182

Heren

1e…………………………………………………………………………….

2e…………………………………………………………………………….

3e…………………………………………………………………………….

Dames

1e……………………………………………………………………………

2e……………………………………………………………………………

3e……………………………………………………………………………

Teamcaptain……………………………………………………………….

Ik meld mij aan als reservespeler:

……………………………………………………………………………..

LET OP:  De sterkste heer en dame zijn 1e heer en 1e dame.

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

V J KV J KV J KV J KV J K
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Amsterdamsestraatweg 211
3551 CB UTRECHT
Tel.: 030 - 246 70 41

TENNIS SQUASH BADMINTON

12 uur bespanservice

Babolat bespanmachine met chipkaart
(het geheugen van uw racket)

Openingstijden
Maandag 13.00 - 20.00
di-wo-do-vr 9.00 - 20.00
zaterdag 9.00 - 17.00

let op: 5 koopavonden
Als u uw racket voor 12.00 brengt

kunt u het 's avonds na 19.00 ophalen

SPORTZAAK 211DE

UW RACKETSPECIALIST

Op vertoon van uw club-label krijgt u op ons gehele
assortiment 10% korting en 15% op bespanningen.

Snaren van

babolat

ashaway

Prince
Carlton

Wilson
Yonex
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VALENTINA

Nassaustraat 2
3601 BG Maarssen
Tel. 0346-550392

Voor al uw
bloemwerk

VARIA

EERSTE HULP BIJ BADMINTON  ONGEVALLEN  (EHBBO)
Tekst: Herman Ram

Gedurende het afgelopen seizoen is er veel aandacht besteed aan het voorkomen van
blessures. En voorkomen is zoals u weet veel beter dan genezen Maar toch kan het
gebeuren dat een avondje badminton uitloopt op een meer of minder ernstige blessure
bij een van uw leden. En de vraag is dan: is er iemand in uw vereniging die weet wat
hij of zij op dat moment moet doen?

Sonja van der Velde, lid van districtsbestuur Noord, heeft zich ook afgevraagd of er
binnen alle verenigingen wel voldoende kennis aanwezig is om op zo’n moment
adequaat te handelen, en de conclusie was helder: “Vaak is het zo dat als er wat
gebeurt, de mensen naar elkaar kijken van ‘Wie doet er wat?’” In overleg met het
districtsbestuur heeft Sonja van der Velde toen besloten om de verenigingen op dit
gebied een passend aanbod te doen. Niet zo heel verwonderlijk overigens: Sonja heeft
een eigen opleidingsburo dat
cursussen EHBO,
Bedrijfshulpverlening en
Reanimatie verzorgt; de
benodigde kennis is dus volop
aanwezig.

Aanleiding
Op de vraag wat de directe
aanleiding was, antwoordt
Sonja: “In district Noord was
een badmintonner op de baan
aan een hartstilstand gestorven.
Tijdens een avond brainstormen
kwamen we toen op het idee om
aan de verenigingen in Noord
een EHBO-cursus te
organiseren met hierin o.a.
opgenomen de grondbeginselen
van het reanimeren”.

Korte cursus
Het initiatief heeft geresulteerd



- 20 - OSM Badminton

in een korte cursus “Eerste Hulp Bij Badminton Ongevallen” (EHBBO, om maar
weer eens een nieuwe afkorting te introduceren). De cursus beslaat of een hele
zaterdag, of drie doordeweekse avonden van elk twee uur. Deelnemers kunnen hun
voorkeur kenbaar maken voor één van beide mogelijkheden: voor het succes van
een cursus blijkt het niet uit te maken voor welke opzet gekozen wordt.

Succes
En dat de cursus een groot succes is, is wel zeker. Binnen een jaar hebben zo’n 20
clubs één of meer van hun (bestuurs- of commissie)leden naar de cursus gestuurd
en de reacties zijn enthousiast. In het Bulletin van district Noord meldt een
bijgeschoolde badmintonner: “Terugkijkend was het een heel leuke en interessante
cursus die eigenlijk door iedere sporter, trainer en begeleider gevolgd moet
worden”.

Hoewel het natuurlijk niet mogelijk is om zo’n kort tijdsbestek een volleerd
EHBBO-er te wor den (daar is echt wel meer voor nodig) blijken de deelnemers
goed geholpen te zijn met de overgebrachte kennis: de cursus is praktisch en richt
zich op de meest voorkomende badmintonblessures. Er wordt veel gebruik
gemaakt van overheadsheets en de cursisten krijgen een reader mee naar huis.
Sonja van der Velde: “Dat deze cursus zo goed is gevallen, vind ik natuurlijk
hartstikke fijn. Tijdens de laatste DV kwamen er verschillende cursisten naar mij
toe met verhalen over het feit dat ze al een paar keer van mijn informatie gebruik
hadden moeten maken. Dus hieruit blijkt wel dat het in een behoefte voorziet.”

Uitbouw
Gezien de sterke opzet van de cursus en de positieve reactics van de deelnemers,
zou het een goede zaak zijn als deze cursus in heel Nederland beschikbaar zou
komen. Maar daarvoor zijn wel nieuwe cursusleiders nodig want ons land is toch
nog net te groot om helemaal door Sonja bestreken te worden. Met andere
woorden Wij zijn dus op zoek naar NBB-leden die, op basis van een
dagdeelvergoeding, in staat en bereid zijn om als EHBBO-docent op te treden.

Gezocht
Kennis van en ervaring met EHB(B)O is natuurlijk onontbeerlijk en ervaring met
lesgeven strekt toch wel heel erg tot aanbeveling. Het ligt in de bedoeling om alle
kandidaat-docenten voorafgaande aan de start van de cursussen eerst in een aantal
bijeenkomsten door Sonja van der Velde te laten (bij)scholen tot EHBBO-docent,
aan de hand van het al ontwikkelde cursusmateriaal. Dat tijdens die (bij)scholing
heel veel direct toepasbare EHBBO-kennis zal worden overgedragen zal duidelijk
zijn.
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Mensen die in het bezit zijn van een EHBO-diploma kunnen volgens Sonja overigens
ook als cursist baat hebben bij de cursus: “Zelfs voor deze mensen is de cursus
geschikt omdat de cursus specifiek gericht is op ongevallen die kunnen ontstaan bij
badminton, en je toch op een andere manier leert verbinden dan bij de reguliere
EHBO-cursus. En verder zit in de cursus een blok reanimeren”.

INFO?
Nadere informatie over opzet en inhoud van de cursus is te verkrijgen bij:

Sonja van der Velde
Limpe Hagingastraat 18,
9621 BS Slochteren,
tel. 0598-423138
fax 0598-421748

U kunt zich als kandidaat-docent melden bij het bondsbureau van de NBB, t.a.v. H.
Ram.

BADMINTONWINKEL

De speciaalzaak voor uw sport !!!

ruim assortiment, deskundig advies,

lage prijzen

En: 10% korting tegen inlevering van

deze ........ ADVERTENTIE.

AMSTERDAMSESTRAATWEG 38
3513 AG UTRECHT
TELEFOON: 030 - 2328686
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KEN JE NEL COENDERS AL ?
Hoe oud ben je, wat is je burgerlijke staat en waar werk  je?
Nel is 49 jaar, getrouwd met Lei en samen hebben zij 2 kinderen: zoon Miel en
dochter Ank. Nel is werkzaam bij een mailingsbedrijf en haar werkzaamheden
bestaan o.a. uit post verzamelen en inpakken, iets dat zij met zeer veel plezier doet.

Hoe lang ben je lid van de vereniging en heb je ook ergens anders gespeeld?
Nel weet niet precies hoe lang ze lid is maar ze schat zo’n jaar of 12. Ze heeft nooit
ergens anders gespeeld en heeft dus al haar badmintontalenten alleen ter beschikking
van OSM gesteld. Ze is ooit lid geworden omdat ze tijdens een schoolreisje van haar
kinderen een vriendin hoorde vertellen dat ze zou starten met badmintonnen en dat
leek Nel ook wel wat. De vriendin is al lang weer gestopt, maar Nel is een doorzetter.

Heb je ook andere hobbys/sporten?
Nel tuiniert graag en vroeger heeft ze veel gezwommen, maar dat kwam voornamelijk
door de kinderen. Tegenwoordig wil ze nog wel een heel enkele keer in het water
duiken als ze met de boot varen, maar dat gebeurt niet echt vaak meer.

Doe je mee aan de competitie of heb je dat ooit gedaan?
Nel heeft ieder seizoen met de voorjaarscompetitie meegedaan en ze heeft ook al 1
keer een handdoek gewonnen. Van de mensen waar ze toentertijd mee gestart is, is
momenteel alleen Hans Roberti nog lid. Tegenwoordig speelt ze met Piet Elzendoorn
en daar heeft ze veel plezier mee.

Ben je al eens clubkampioen geweest en zo ja wanneer?
Dit jaar heeft Nel een dubbelslag geslagen want ze is clubkampioen geworden bij
zowel de mix als de dames dubbel. Vorig jaar werd ze in beide categorieën tweede. Ze
heeft één keer met de dames enkel meegedaan maar de winst in die partij heeft haar
zoveel moeite gekost dat ze er een tennisarm aan heeft overgehouden, de dames enkel
is dus niet echt aan haar besteed.

Wat vindt je het leukst om te spelen: single, mix of dubbel en waarom?
Nel geeft de voorkeur aan de dames dubbel en de mix. Daarbij speelt ze het liefst met
dezelfde partners omdat je dan precies weet hoe je moet reageren. De single speelt ze
niet echt voor de lol, alleen in competitieverband als het echt moet.

Kun je een leuke mop of anekdote vertellen?
Het is 20 cm groot, woont in het bos en verzorgt zijn tanden heel goed?
Paulus de Floskabouter.
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OSM BADMINTON THEORIE VOOR GEVORDERDEN

Nel, hoe komt het dat we helemaal niets van je Limburgse accent horen, heb je daar
cursussen voor gevolgd? (vraag van Niels)
Nel antwoordt ad rem dat ze Nederlandse les in België heeft gehad. Ze dacht dat Niels
een grapje maakte met deze vraag, maar tijdens het vorige interview toen Niels een
vraag moest bedenken was die heel verbaasd te vernemen dat Nel uit Limburg komt.
Nel heeft zich dus blijkbaar zeer goed aangepast hier in het midden van het land.

Wil je nog iets melden wat niet gevraagd is, maar wat je wel graag kwijt wil?
Nel heeft helemaal niets te melden, ze vindt alles best en mocht er iets zijn dat haar
stoort dan meldt ze dat direct.

Wie moet er de volgende keer geinterviewd worden en wat zou je die persoon willen
vragen?
De volgende keer is Piet Elzendoorn aan de beurt en de vraag van Nel is:
Piet, vind je het nog steeds leuk om iedere week met Nel te mixen. Ze biedt wel vaker
aan dat Piet eens met de mannen kan spelen maar dat weigert hij, maar is dat ook
gemeend?
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LIJST VAN BESTUURS- EN COMMISSIELEDEN

NAAM: ADRES: TEL: FUNCTIE:
0346-

BESTUUR
Ronald Koenis 1) Reigerskamp 320 569973 Secretaris, Voorz. RC
Alexander van Leijenhorst Zwanenkamp 82 564658 Voorzitter
Eduward Nieuwenhuijzen Rogier van Otterloolaan 4 551430 Voorzitter TC
Harm Tersteeg Reigerskamp 663 566430 Voorzitter JC
Eelco Weenink 2) Boomstede 505 571083 Penningmeester

TECHNISCHE COMMISSIE
Hans Bosma Reigerskamp 84/A 575652 Lid
Agaath den Elzen Spechtenkamp 182 573710 Lid
Eduward Nieuwenhuijzen Rogier van Otterloolaan 4 551430 Voorzitter (Sr. comp.)
Niels Eykelkamp Fazantenkamp 563 560776 Lid

JEUGD-COMMISSIE
Arthur van der Heijden Zwanenkamp 795 572129 Lid
Gerard Kieft Zwanenkamp 857 571302 Lid (Jr. comp.)
Rob Smeets Boomstede 199 550761 Lid
Harm Tersteeg Reigerskamp 663 566430 Voorzitter

REDACTIE-COMMISSIE
Ingrid Janssen Boomstede 199 550761 Lid
Ronald Koenis Reigerskamp 320 569973 Voorzitter

KASCONTROLE-COMMISSIE
Ernst Buytendijk Nic. Maesstraat 162 571119
Cor Zagers Buitenweg 254 552313

TRAINERS
Uun Santosa Valkenkamp 671 554338
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) Gastlabels
2) Graag bellen tussen 20:30 en 22:00


