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Badminton ...,  meer dan een slag in de lucht !!!
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E-mail: R.Koenis@imn.nl
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Maarssen.

REDACTIONEEL

Nog maar net bekomen van de inspanningen rond het jubileumfeest en de
volgende grote gebeurtenis in onze vereniging kondigt zich aan: uitbreiding
van onze speeltijden. Het bestuur is voornemens op de maandagavonden de
nu in aanbouw zijnde sporthal van OVVO te huren.

De hal komt in Maarssen-Dorp, bij de hockeyvelden (het bruggetje in de
straatweg over en dan links bij de stoplichten). De eerste paal is al de grond in
en rond 1 november levert de aannemer de hal op. De hal zal 7 badminton-
velden bevatten en krijgt aangrenzend een gezellige kantine. Zowel zaal als
kantine worden bemand door OVVO-leden.

Zowel de financiële risico’s als de organisatorische activiteiten baren het
bestuur zorgen. Het welslagen van deze uitbreiding zal afhangen van de inzet
van u. Wij hebben uw hulp hard nodig om deze ‘dependance’ goed op de rit te
krijgen. Maar durft u de uitdaging aan?

Ik wel,
Ronald Koenis
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VAN DE VOORZITTER

Dit is alweer het laatste clubblad van dit seizoen. Het was een prachtig seizoen met
vele kampioenen en een mooie jubileumdag.

De post bloemen is duidelijk te laag begroot. Ik weet niet hoe vaak ik naar Valentina
gereden ben. Als dat volgend seizoen zo doorgaat dan moet ik maar eens gaan praten
over een vaste parkeerplek daar voor de deur. En dat kan gebeuren want Uun Santosa
heeft besloten OSM ook volgend jaar te trainen en er komen zelfs extra trainingen
voor de talentvolle jeugd.
Over trainingen gesproken. Het is gelukt de kosten van de trainingen op het peil van
vorig jaar te houden. Voor meer informatie over de trainingen verwijs ik je naar elders
in dit blad.

De jubileumdag was op 18 maart. In de ochtend was er een leuk gevarieerd pro-
gramma voor de jeugd. Er was enorm veel animo. In de middag werd aan de senioren
gedemonstreerd hoe je nou badminton moet spelen. Verslagen hierover vind je
verderop. De dag werd afgesloten met een feest. Er was een goede band en lekker
eten. Helaas viel de opkomst mij wat tegen. Maar in de kleine uurtjes na veel drank is
het beregezellig geweest.

De clubkampioenschappen zijn prima verlopen ondanks de vele uitvallers. Dit
veroorzaakte nogal wat kopzorgen voor de organisatie. Maar de TC heeft de klus toch
geklaard. Proficiat aan alle clubkampioenen.

Helaas gaan wij afscheid nemen van een aantal vrijwilligers en wel van Hans Bosma
(TC) en Eduward Nieuwenhuizen (TC en Bestuur). Gelukkig is de TC al ietwat
versterkt, maar ze kunnen nog een paar handjes gebruiken. Ook gaan wij in de loop
van volgend seizoen afscheid nemen van penningmeester Eelco Weenink. Aangezien
Ronald Koenis heeft aangegeven penningmeester te willen worden, zoekt het Bestuur
een secretaris. Kijk eens of een vrijwilligersfunctie iets voor je is en praat eens met
andere vrijwilligers over dit mooie werk.

Ik hoop jullie volgend jaar weer allemaal te mogen
begroeten en laten we hopen dat we volgend jaar weer
zo’n mooi seizoen hebben.

Prettige vakantie.

Alexander van Leijenhorst
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AFMELDINGSFORMULIER  OSM BADMINTON.

Voor het seizoen 2000/2001.

Formulier opsturen naar:

R. Koenis, secr. OSM badminton,
Reigerskamp 320,
3607 HS Maarssen.

Inzenddatum: tussen nu en 30 juni a.s.

Naam :

Adres :

Woonplaats :

meldt zich voor het seizoen 2000/2001 af als lid van OSM badminton,

omdat......................................................................................................

Datum :

Handtekening
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➞

JEUGD

OSM BADMINTON  AGENDA JUNI - OKTOBER  1998
Speeltijden

GROEP 1 GROEP 2
03 juni 09:30 - 10:45 10:45 - 12:00
10 juni PINKSTERVAKANTIE
17 juni GEEN ZAAL
24 juni 09:30 - 10:45 10:45 - 12:00

juli & augustus ZOMERVAKANTIE

09 september 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
16 september 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00     Open ochtend
23 september 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
30 september 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00

07 oktober 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
14 oktober 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
21 oktober 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
28 oktober HERFSTVAKANTIE

Bijzonderheden
24 juni Laatste speeldag van het seizoen jeugd

08 september Start seizoen jeugd

Voor wie op zoek is naar toernooien verwijzen we naar de volgende site op internet:
http://www.nbb-nl.com.

C O M P E T I T I E
V K H M N Z L W M W
E I A O A A O A K F
S I Z M D R R M S C
T B T D P J T H E D
E I E N O I U I A R
V R V L A T O P J A
E B E U T K Z E D N
N I O L U L A J N N

N V E R N N U V H Q

COMPETITIE
KAMPIOEN
LADDER
MARJOLEIN
MARTIJN
ROB

SHUTTLE
STEVEN
UUN
VAKANTIE
ZOMER
ZON

ZOMERPUZZEL
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➞
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN  JEUGD

Ook dit jaar was de eerste dag van de clubkampioenschappen apart van de senioren.
Het grote verschil met vorig jaar was het publiek dat in grote getale aanwezig was.
Het programma was zo druk bezet dat niet een volledig programma gespeeld kon
worden. Bovendien moesten de gemengd dubbels naar de tweede dag verschoven
worden.  De oorzaak was een grotere deelname, waarbij de meesten zich voor zo veel
mogelijk onderdelen hadden opgegeven. Het is een hele prestatie om de wedstrijden
in te delen. Ik wil hierbij ook de senioren organisatie een pluim geven.

Van het begin af aan werden er bij de jeugd veel 3-setters gespeeld. Er moest door
iedereen flink geknokt worden om zo hoog mogelijk te eindigen. Een enkeling had
een mascotte meegenomen. Er was zelfs iemand die dacht dat de schoenen van zijn
vader geluk zouden brengen. Hieruit blijkt wel wat voor een trucs gebruikt werden
om de overwinning in de wacht te slepen. Er waren dan ook veel prijzen te verdienen.

Vooral de senioren zijn nog wel eens jaloers op het grote aantal prijzen bij de jeugd,
maar dit komt doordat er zoveel klassen zijn bij de jeugd. Uiteraard is de hoogste eer
die je kunt behalen kampioen worden in de hoogste klasse bij de dames en de heren.
Hiervoor werd een pittige strijd geleverd, waar menig senior jaloers op kan zijn.
Uiteraard waren de andere finales ook spannend, maar de dames enkel tussen Mariëlle
en Marjolein en de heren enkel tussen Martijn en Steven waren toch de hoogtepunten.
Uiteindelijk zullen de namen van Marjolein en Martijn straks op de wisselbeker
sieren.

Om te zien hoe zeer de teams aan elkaar gewaagd zijn had u naar de finale dames
dubbel kunnen gaan kijken; bij de jeugd de langste wedstrijd. Iedere set werd
verlengd. En dan die laatste puntjes. Het is dat een gelijk spel niet bestaat. Minuten
lang werd er niet gescoord. Rally’s waar geen eind aan leek te komen. En uiteindelijk
viel die laatst klap. Door die ene klap werden Emy en Mariëlle tweede en gingen
Marjolein en Sietske met de eer strijken.

Daarna om vijf uur de prijsuitreiking en de foto. Helaas was het zo druk op de foto,
dat de krant heeft besloten een uitgedunde foto te plaatsen, waardoor de jeugdleden
niet meer zichtbaar zijn.

Arthur van der Heijden.

Zoek de woorden horizontaal, verticaal,

diagonaal en achterstevoren
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TERUGBLIK  OP DE SHUTTLE -LYMPICS

Nu is het bij OSM natuurlijk altijd feest, maar het was nu een extra groot feest. We
hadden wat te vieren. Het is al 25 jaar feest en dat heet dan een jubileum (laten we
eerlijk zijn, 25 jaar misère vier je niet).

Bij zo een jubileum hoort een spektakel. En een spektakel was het. Na maanden van
voorbereiding was de feestcommissie van de JC er in geslaagd om alle woorden in
daden om te zetten. De feestcommissie, onder leiding van Harm en aangevuld met
vrijwilligers uit OSM en ouders, had alles prima georganiseerd. De problemen rond
de plotselinge verbouwing van de sporthal en de onzekerheid rond het al dan niet
open zijn tijdens het jubileum waren geen redenen voor de commissie om bij de
pakken neer te gaan zitten. We hadden geluk; de zaal was weer tijdig beschikbaar en
de plannen waren op de beschikbare ruimten aangepast.

Op zaterdag 18 maart stonden de jeugdleden al vroeg te dringen voor de zaaldeuren.
Om 9 uur precies (klokje van Harm) drong de meute door de geopende deuren de
feestelijk ingerichte zaal binnen. Daarnaast was de zaal ingedeeld in een 10-tal banen
waar de shuttle-lympics gehouden zouden worden. Terwijl achter de schermen de
teams ingedeeld werden, kregen de deelnemers de spelregels uitgelegd. Uiteraard gaat
het weer om het winnen; welk team wordt shuttle-lympics kampioen? De ronde van
OSM zal uitwijzen wie deze tienkamp gaat winnen.

Natuurlijk was het geen badminton; in ieder geval geen gewoon badminton dan.
Hiervoor zijn de clubkampioenschappen. Nee, de teams moesten zich bewijzen in 10
verschillende disciplines, in te delen naar kennis, behendigheid, snelheid, kracht en
humeur. Hierdoor is een team in staat zijn zwakke kant te compenseren met zijn
sterke kant. Wie niet slim is moet dan maar sterk zijn. Na veel puzzelen waren er 10
min of meer gelijkwaardige teams samengesteld. 10 teams waarin alle disciplines
vertegenwoordigd waren. Omdat er ook toevallig 10 onderdelen waren konden alle
teams gelijktijdig op een verschillend onderdeel van start gaan. Bij ieder onderdeel
was een baaninstructeur aanwezig om alles nog eens uit te leggen. Dit was ook wel
nodig, want geen van de onderdelen was normaal.

Ik mocht zelf het kegelen begeleiden, waarbij het probleem was dat de bal wat lomper
was. Bovendien moest een ieder eerst alle kegels omgegooid hebben, voordat de
volgende mocht beginnen. Zo was er ook blind badminton waarbij shuttles in een tas
gevangen moesten worden; een variant op tafeltennis, waarbij een speler steeds van
kant wisselt; een sportquiz, torens bouwen met blokken, hoepel estafette, doel
schieten, touw slingeren en ga maar door. Al deze onderdelen werden volgens een
strak schema afgehandeld. Na ieder kwartier moest aan het volgende onderdeel
begonnen worden.
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Na vijf ronden werd de tussenstand bekend gemaakt. Bij een fris drankje en een Mars
voor nieuwe energie, bleek dat 6 teams zo dicht bij elkaar stonden, dat allen nog ruim
zicht hadden om shuttle-lympics kampioen te worden. Bij de overige 4 teams bleek
het goede humeur sterker dan de overige kwaliteiten.

Nadat alle rondes gespeeld waren, hadden we precies 15 minuten de tijd om bij
McDonald’s te komen. Bij deze sponsor konden we allemaal nog een frietje krijgen.
In no-time was de glijbaan verstopt met kinderen. Nadat iedereen de frieten op had,
konden we weer terug naar de hal voor de prijsuitreiking. Dit keer had iedereen een
prijs, alleen het beste team kreeg wat meer. Al met al een zeer geslaagd evenement om
op terug te kijken.

Arthur van der Heijden

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 NIEUWE  JEUGDCOMPETITIETEAMS  VOOR HET SEIZOEN 2000/2001
Het gaat heel goed met de belangstelling voor de jeugdcompetitie van het volgende
seizoen. Er zijn maar liefst 5 teams aangemeld voor de aankomende competitie en dat
zijn 2 teams meer dan meegespeeld hebben in de afgelopen competitie. Wat dit betreft
kunnen de senioren nog een voorbeeld nemen aan de jeugd, want bij de senioren loopt
het aantal teams voor de wintercompetitie terug. Het is heel leerzaam om in
competitieverband je krachten te meten met spelers van andere verenigingen. Je speelt
dan extra wedstrijden, meestal op zondag, waarbij een hoop wedstrijdervaring
opgedaan wordt. Daarnaast is het leuk om als team samen te spelen en te proberen zo
hoog mogelijk te eindigen.

De spelers van de competitieteams zijn:

Team 1 - klasse 1A Team 2 - klasse 2A Team 3 - klasse 3A
Martijn van Geelen Steven Velthuijsen Gill ten Hoor
Erik Pelgrim * Ramon Penners Mark Eijgenstein *
Marjolein Herweijer Mariëlle van Velzen * Kevin Raaphorst
Sietske Lammers Emy Eijkelkamp Mariska Tersteeg

Ellen Lemmens
Tara Terra

Team 4 - klasse 4A Team 5 - klasse 5D
Joeri Tersteeg * Tjardy Esmeijer *
Rowin Niewerth Laurens Schreurs
Sandra van Rooijen Yannic Smeets
Joyce van Rooijen Melissa Santosa
Priscilla van Wakeren

*) Teamcaptain

In de categorie ‘onder 19 jaar’ komen volgend seizoen opnieuw 2 mixed teams uit.
Dit zijn Team 1 en Team 2 van de afgelopen competitie, die al jaren in dezelfde
samenstelling spelen. Er is wel een wijziging in de teamnummers en de klasse
indeling. Team 1 van teamcaptain Mariëlle wordt Team 2 en blijft in de klasse 2A
spelen. Team 2 van teamcaptain Erik wordt Team 1 en speelt volgend seizoen op een
wat hoger niveau in de klasse 1A. De reden hiervoor is dat Team 2 het afgelopen
seizoen zeer overtuigend kampioen is geworden zonder echt serieuze tegenstand.
Daarnaast kunnen Mariëlle en Emy helaas niet extra trainen op woensdagavond
waardoor Team 2 langzamerhand toch iets sterker is geworden dan Team 1. Het was
nog even spannend of er wel genoeg meisjes zouden zijn voor 2 teams, maar gelukkig
heeft niemand afgehaakt.
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In de categorie ‘onder 15 jaar’ is er een heel nieuw mixed team dat uit zes spelers
bestaat. Voor alle spelers is het de eerste keer dat ze in de competitie zullen uitkomen.
Voor Tara en Kevin geldt dat ze niet alle wedstrijden kunnen meespelen en zij zijn
daarom als vaste reservespelers bij dit team ingedeeld.  De eerste wedstrijden zullen
wel even wennen zijn voor dit nieuwe team, maar ik ben er van overtuigd dat ze snel
ervaring zullen opdoen, mede dankzij de extra training van Uun voor de
competitiespelers.

In de categorie ‘onder 13 jaar’ speelt een mixed team, waarin een aantal spelers uit
Team 3 van de vorige competitie spelen. Net als iedereen zijn ook Joeri, Joyce,
Sandra en Priscilla een jaartje ouder geworden waardoor ze niet meer in de categorie
‘onder 11 jaar’ mogen spelen. Daardoor zijn ze een leeftijdscategorie opgeschoven.
Met Rowin als versterking, kon er een extra team worden gevormd waarvan de
meeste spelers dus al over enige competitie ervaring beschikken. Ongetwijfeld zal de
opgaande lijn in hun spel nog verder omhoog gaan door de extra competitie
wedstrijden. Voor Rowin zal het even wennen zijn, maar hij zal zich vast snel
aanpassen.

Net als in de vorige competitie is er weer een gemengd team in de categorie ‘onder
11 jaar’. Bij gemengde teams spelen jongens en meisjes willekeurig door elkaar heen,
dus ook een jongen tegen een meisje in de single of 2 jongens tegen 2 meisjes in de
dubbel is mogelijk. Tjardy en Laurens zijn overgebleven uit Team 3 van de vorige
competitie en dankzij de aanvulling met Melissa en Yannic is er ook volgend seizoen
weer een team in deze leeftijdscategorie. Het is verheugend dat ook onze jongste
jeugdspelers opnieuw in de competitie meespelen. Hoe vroeger begonnen wordt met
spelen in de competitie, hoe sneller het spelniveau omhoog zal gaan. Dankzij de
ervaring van Tjardy en Laurens zullen Melissa en Yannic zich vast snel thuis voelen
in dit team. Een hoge plaats in de eindstand moet dan wederom heel goed mogelijk
zijn.

Ik wens de teams alvast veel succes en een sportieve en fijne competitie toe in het
volgende seizoen!

Gerard Kieft
Jeugdcompetitieleider
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LADDERCOMPETITIE

Het begint al aardig tegen het einde van
het seizoen te lopen. Dit betekent dat
ook de laddercompetitie in de eindfase
komt. Nu kan er bij een laddercompetitie
nog van alles veranderen. De beslissing valt
altijd in de laatste wedstrijd. Alhoewel, door de vorm van de ladder die wij hanteren,
gaan er enige wedstrijden overheen voordat je weer om de koppositie kunt spelen.
Dus diegene die bovenaan staat heeft sowieso een goede uitgangspositie.

Tijdens het seizoen zijn de invloeden van de woensdagtraining steeds beter merkbaar.
Dit uit zich door de steeds groter wordende verschillen tussen de woensdagclub en de
overigen. Door het veranderde systeem kunnen de wedstrijden toch interessant
gehouden worden. Ook de krachttraining lijkt bij de woensdagclub in het voordeel
van de heren uit te vallen. Omdat wij bij de ladder geen onderscheid maken tussen
dames en heren, zou dit betekenen dat de dames geen kans meer op de eindzege
zouden hebben. Echter het tegendeel is waar. Vooralsnog heeft in groep 2 tactiek van
kracht gewonnen. De vraag rijst alleen hoe lang tactiek dit volhoudt.

De nieuwe opzet levert ook veel interessante wedstrijden op. Dit ondanks het feit dat
sommigen al klagen over het veel hogere niveau van hun tegenstander en pas willen
spelen als je zegt dat ze misschien nog wel kunnen winnen.

In de eerste groep is het de laatste paar keer een beetje een rommeltje. Spelers komen
soms op de verkeerde momenten niet opdagen, waardoor ze lager op de ladder staan
dan voor hen gebruikelijk is. Ik wil nogmaals benadrukken dat als er een
laddercompetitie wordt gespeeld, alle afwezigen een plaats op de ladder moeten
inleveren. Het zou anders ook te gemakkelijk worden om bovenaan te blijven staan.

Momenteel zijn de tussenstanden als volgt:

De tussenstand in groep 1 is:

Rob
Rowin Yannic Gerard Sandra Vincent Tjardy
Joeri Pim Stefan Laurens Priscilla Kim
Joyce Suzanne Kasper Eveline Wouter Melissa
Tom Monte Pascal Thijmen Jeroen Joep
Ruben Diandry Marc Daisy

Clyde
Gwen
Brigitte

Marten
Florian
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De tussenstand in groep 2 is:

Marjolein
Bart Erik Jeffrey Martijn v.G. Mark Daniël
Steven Sietske Gill Mariëlle Emy Rick
Dennis Jesper Edzard Peter Ramon Tara
Martijn vM Mariska Ellen Marijn Ralph Ramli
Alex Maarten Frits Martine Kevin Else Jurgen

Alhoewel dit wel het laatste clubblad van dit seizoen is, betekent dit nog niet dat dit
de einduitslag van dit seizoen is. Daar gaat nog wat strijd aan vooraf. De
ladderkampioenen van dit seizoen komen in het eerste clubblad van het volgende
seizoen.

Namens de JC, Arthur van der Heijden

* 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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KEN JE STEVEN VELTHUIJSEN  AL ?
Hallo, ik ben Steven Velthuijsen. Ik ben 15 jaar en ik zit in de vierde klas van het
Christelijk Gymnasium Utrecht.

Waarom ben je op badminton gegaan?
Ik speelde vaak op de camping en voor ons huis en toen vond ik het zo leuk dat ik
ging kijken of er een badmintonclub in Maarssen was en die was er. Toen ben ik er
meteen opgegaan.

Hoe lang ben je al lid van OSM en waarom ben je juiste op deze vereniging gegaan?
Ik zit op badminton vanaf groep 6 of 7, dat weet ik niet meer zo precies, dus zo’n 6
jaar. Ik ging op deze vereniging omdat dit de enige is in Maarssenbroek.

Hoe vind je de laddercompetitie?
Het is leuk dat er ook een soort interne competitie is maar ik denk dat het wel wat
beter geregeld zou kunnen worden want nu kun je maar heel weinig spelen.

Speel je competitie of doe je mee aan toernooien?
Ik speel al enkele jaren competitie wat ik erg leuk vind. Ook heb ik een paar
toernooien gespeeld maar ik hoop dat dat er nog veel meer worden.

Wat speel je het liefst, de single, de mix of de dubbel?
Ik denk dat ik de single het leukst vind want dan heb je het meest te doen en als je
wint of verliest weet je dat het helemaal aan jezelf ligt.

Wat vind je het leukst dat je dit seizoen hebt meegemaakt?
Dat Uun nu bij ons trainer is. Hierdoor hebben we veel
geleerd en kunnen we allerlei dingen doen die we eerst
niet konden.

Wat vind je van de woensdagavondtraining?
Ik heb het gevoel dat ik daardoor veel beter ben
geworden.

Heb je ook andere hobby’s?
Mijn enige hobby is het fantastische kaartspel Magic:
the Gathering.

Steven Velthuijsen geeft de pen door aan Marten
Velthuijsen.
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SENIOREN

OSM BADMINTON  AGENDA JUNI – OKTOBER  2000
Speeltijden
woensdag 20:00 - 23:00 competitietraining (Fazantenkamp)
donderdag 20:30 - 23:00 vrij spelen (vanaf september tot 24:00)
vrijdag 20:30 - 23:00 vrij spelen (vanaf september)
zondag 10:00 - 14:00 competitie (jeugd en senioren)

Bijzonderheden
Juni Vrij spelen alleen op donderdag en tot 23:00 i.p.v. 24:00
01 juni Geen vrij spelen (hemelvaart)
22 juni Laatste keer vrij spelen

Juli & augustus Zomervakantie

23 augustus Start van het seizoen:
competitietraining 20:00-23:00 Fazantenkamp

07 september Eerste keer vrij spelen op donderdag 20:30-24:00
08 september Eerste keer vrij spelen en begin competitie training op

vrijdag 21:00-22:30 Bisonhal
09 september Kopijdatum
14 september Clubavond/Open avond
21 september Clubavond/start beginners-training

01 oktober Start competitie
28 oktober Herfstvakantie

Laddercompetitie Iedere donderdag- en vrijdagavond

Voor wie op zoek is naar toernooien verwijzen we naar de volgende site op internet:
http://www.nbb-nl.com.
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DE CLINIC

Ronald Koenis heeft mij, als één van de clinic-gevers, gevraagd om mijn ervaringen
van de clinic op 18 maart j.l. weer te geven. Uiteraard voldoe ik met alle plezier aan
dit verzoek, te meer daar het mijn eerste clinic was. Gelukkig waren er in de persoon
van Ron Michels en Gerald Kountuls ook ervaren ‘clinicers’ aanwezig en natuurlijk
was ook jullie eigen trainer Uun Santosa van de partij. Het lijkt me voor jullie
vereniging erg prettig een trainer in huis te hebben die op het allerhoogste niveau
heeft gespeeld en zelfs meerdere keren kampioen van Nederland is geweest.

Laat ik bij het begin beginnen: op zaterdag 18 maart kwamen de trainers van de clinic
om half 12 bij  elkaar om tijdens een werklunch vast te stellen op welke gebieden we
ons zouden richten tijdens de clinic. We kwamen al gauw tot de volgende
taakverdeling: Ron zou zich richten op zijn specialiteit: de smash, terwijl Uun zou
laten zien hoe men zich hier tegen kan verdedigen. Gerald nam het slaan van de lob
voor z’n rekening en ik mocht jullie oefenen in het slaan van de dropshot. Ook werd
besloten dat we meer tijd zouden uittrekken voor de demonstratie-partijen, waardoor
het laatste programma-onderdeel enigszins moest worden ingekort.

Om half een, na een korte introductie door Ronald, volgde het eerste programma-
onderdeel: een demonstratie van de basisslagen, waarin de trainers alle slagen die in
de clinic naar voren zouden komen, de revue lieten passeren.

Nadat iedereen had kunnen zien hoe het moest (?!) kon de eerste groep aan de slag op
de zeven banen die we ter beschikking hadden. Per trainer waren er veelal acht
personen aan wie training werd gegeven. Voor elk te oefenen onderdeel was een
kwartier gereserveerd en daarna werd de trainer naar een volgende groep gedirigeerd.
Wat mij, naast een klok met een eigen interpretatie van tijd, opviel was de motivatie
en enthousiaste houding van de mensen, waardoor training krijgen én training geven
erg plezierig was.

Na een uurtje trainen was het tijd voor de demonstratie-partijen. Met veel publiek
langs de baan werd er gestart met een herendubbel. Tijdens de wedstrijd werd het spel
af en toe even stilgelegd en werd er door Uun en Ron uitleg gegeven over de tactiek
die werd gevolgd. Tijdens het spel kon worden genoten van technische hoogstandjes,
waarbij Ron het niet na kon laten de fameuze (doch niet meer toegestane) Sidek-
service te demonstreren.

Na het herendubbel mocht ik het in m’n eentje opnemen tegen Ron in een enkelspel-
partij. Tot 5-5 was het voor mij nog redelijk bij te houden, maar daarna ging het
tempo fors omhoog en was ik blij dat Gerald me kwam helpen. Maar ook hij kon niet
verhinderen dat Ron de set simpel naar zich toetrok.
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De tweede groep stond toen al te popelen om aan de slag te gaan en we volgden
hetzelfde patroon als bij de eerste groep. Ook in deze groep veel sfeer en de
bereidheid om trainingsarbeid te verrichten.

En zoals iedereen weet: time flies when you’re having fun en dus waren we al snel toe
aan het laatste programma-onderdeel, “de uitdaging”. Elke trainer moest het in z’n
eentje opnemen tegen verscheidene dubbels van jullie vereniging. In korte, maar
heftige partijtjes werden de krachten gemeten en het was niet altijd de trainer die won.

Om half 5 was de clinic ten einde en terwijl jullie je gingen voorbereiden op de
feestavond, praatten de trainers en de organisatoren nog even na. We vonden het een
bijzonder geslaagde middag, met maar één minpuntje: hij ging te snel voorbij.

Ik hoop dat jullie met even veel plezier op de clinic terugkijken als ik. Natuurlijk mag
je niet verwachten dat je meteen drie klassen beter bent gaan spelen na het volgen van
de clinic, maar wellicht dat je toch op enkele onderdelen vooruitgang hebt geboekt.

Bert Katuin.

de Racketwinkel

Amsterdamsestraatweg 38 (t.o. Aldi), 3513 AG Utrecht, tel. 030-2328686
http://tafeltenniswinkel.nl

Dé winkel van en voor actieve racketsportliefhebbers!
Ook dartartikelen!!

Dus:
• Ruime keuze: o.a. grote collectie (wel en niet verlengde) Yonex en

Carlton rackets, lichte indoorschoenen, nylon- en veren shuttles, etc.
• Deskundig advies, vriendelijke bediening
• Mogelijkheid tot kosteloos uitproberen van rackets

• 10% korting op vertoon van clubpas/-blad op toch al scherpe prijzen
• Altijd aanbiedingen

• Snelle bespanservice (ook tubingreparaties) met Ashaway-snaren
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UITSLAGEN  CLUBKAMPIOENSCHAPPEN  2000
De clubkampioenschappen liggen al weer een tijdje achter ons, de verzuurde spieren
zijn al weer soepel en de blessures zijn (hopelijk) weer hersteld. Er zijn dit seizoen
weer heel wat zware wedstrijden gespeeld en helaas zijn een aantal spelers uitgevallen
door blessures, volgend seizoen beter!

De wisselbekers voor de dames en heren zijn weer in handen gevallen van Niels en
Mirjam. Niels moest daarvoor in de halve finale nog een zware wedstrijd tegen
Gerben spelen, maar is hier toch doorheen gekomen. Mirjam heeft in een spannende
finale bijna de beker af moeten staan aan Linda.

De overige uitslagen staan hieronder vermeld.

Ik hoop dat iedereen met plezier gespeeld heeft, en volgend seizoen weer inschrijft

Hans Bosma

Heren Enkel C / ver gevorderd 1 Niels Eijkelkamp
2 Peter Anthony

Heren Dubbel C / ver gevorderd 1 Niels Eijkelkamp / Sandor Musto
2 Frans den Elzen / Piet Elsendoorn

Heren Enkel G 1 Ton Ton
2 Alexander v Leijenhorst

Heren Dubbel beginners 1 Arthur v/d Heijden / Henny Hilhorst
2 Jan Baak / Neil Baak

Dames Enkel competitie / ver gevorderd 1 Mirjam Biezepol
2 Linda Elsendoorn

Dames enkel gevorderd 1 Agaath den Elzen
2 Wilma Elsendoorn

Mix competitie / ver gevorderd 1 Hans Bosma / Willemien v Schuppen
2 Piet Elsendoorn / Nel Coenders

Mix beginners 1 Wim Wieland / Monique Wieland
2 Martin Stolwijk / Carla Stolwijk

Dames dubbel competitie / ver gevorderd 1 Mirjam Biezepol / Cindy Galesloot
2 Wilma Elsendoorn / Linda Elsendoorn

Dames Dubbel beginners 1 Karlijn Eijkelkamp / Laura Eefting
2 Yolanda Baak / Josephine Bart
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EINDSTANDEN VJK
De voorjaarscompetitie zit er weer op en OSM heeft weer goed gepresteerd. Eén
eerste plaats (team 3), drie tweede plaatsen, (team 1, 4 en 5) en één vierde plaats
(team 2). Of de VJK volgend jaar weer een vervolg krijgt, is nog een open vraag.
Hans van Mil heeft te kennen gegeven om na 15 jaar te stoppen met de organisatie en
op het moment van schrijven (15 mei) is er nog geen opvolger bekend. Jullie horen dit
te zijner tijd.

Einduitslagen
Poule 15 Poule 17 Poule 23
Apollo 6 8-13 Barneveld 1 8-16 OSM 3 7-14
OSM 1 8-12 Veenendaal 3 8-9 Amersfoort 2 7-10
Reflex 1 8-10 Irene 3 8-7 Dosc 2 7-8
Inside 2 8-5 OSM 2 8-5 Inside 4 8-4
Koto Misi 1 8-0 Leusden 4 8-3 Koto Misi 2 7-0

Poule 26 Poule 31
Leerdam 3 8-14 Eemnes 3 8-14
OSM 4 8-12 OSM 5 8-11
Irene 5 8-10 Amersfoort 5 8-9
Apollo 10 8-2 't Gein 3 8-3
Vianen 2 8-2 Inter Nos 3 8-3

Namens de TC,
Agaath den Elzen W

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



- 18 - OSM Badminton

DISTRICTKAMPIOENSCHAPPEN  TEAM  2
Zaterdagochtend 11 maart. Tjee zeg, wat is het vroeg voor een zaterdagochtend (7:45).
We (Mirjam, Cindy en ik) staan te wachten op het station op de trein en op Peter en zijn
vriendin. Want we moeten naar Arnhem. Daar zijn namelijk die dag de district-
kampioenschappen. Peter en zijn team zijn eerste geworden met de competitie en
zodoende mochten ze meedoen met de districtkampioenschappen. Mij hadden ze
gevraagd om als invaller mee te spelen, want Berend zit alweer een tijdje in het
buitenland. Ah daar komt de trein al aan en gelukkig Peter ook, verbazingwekkend dat
Peter op tijd is, nou ja net op tijd. Na de treinreis komen we niet echt op tijd aan, we
hebben nog maar 10 minuten om ons om te kleden voordat de eerste wedstrijden
beginnen.

Die dag zullen we tegen drie andere teams spelen, als voorrondes. Je speelt een
herensingle, damessingle, beide dubbels en een mix tegen een team. Je speelt maar
maximaal 2 sets, dus een wedstrijd kan ook als een gelijkspel eindigen. Voor de
wedstrijden tegen 1 team heb je 2,5 uur. Die tijd hebben we meestal ook wel volledig
benut. Degene die als winnaar van deze poule, bestaande uit 4 teams, uit de bus komt
mag door naar de halve finale en dan weer eventueel door naar de finale.

Van het eerste team hebben we met 7-3 gewonnen (de stand is in aantal gewonnen
sets). Met de herendubbel hebben we een setje verloren en de mix is door Peter en
Cindy verloren. De wedstrijden tegen het tweede team van die dag waren een tikkeltje
zwaarder, maar de overwinning hadden we wel binnengehaald: 6-4. Peter had zijn
single verloren en de herendubbel was wederom niet zo goed en die hebben we
verloren. Het derde team, de vermoeidheid begonnen we al enigszins te voelen. Maar
eenmaal weer spelende, voelden we niets meer. Van dit team hebben we gewonnen met
8-2. Het enkelspel van Mirjam was spannend, vooral de tweede set. Je zag dat Mirjam
het erg zwaar had, ze kon haast niet meer. Maar ze heeft doorgezet en met haar laatste
beetje energie de punten binnengehaald en er zo voor gezorgd dat we weer een game
bij onze score konden optellen. De herendubbel hebben we deze keer wel gewonnen,
voornamelijk dankzij het verbeterde samenspel. Helaas hadden Cindy en Peter hun mix
verloren.

Joepie, we waren door, we mochten naar de halve finale. Dit hadden we niet echt
verwacht. Dat deed ons goed. We moesten gelijk beginnen met de halve finale, het was
ondertussen alweer 17:00. De halve finale was niet zo heel zwaar. Bijna alles ging van
een leien dakje alleen de herendubbel hebben we verloren. Zo werd de stand dus 8-2.
Tenslotte kwam de finale. Onze tegenstanders waren ook niet de oudsten. Het zag er
naar uit dat het niet eenvoudig zou gaan worden. Ten eerste omdat de tegenstanders
goed zouden zijn en ten tweede vanwege het  menselijke lichaam, waarin de
vermoeidheid flink had toegeslagen. Ik begon met de single. De eerste set verloor ik,
helaas. De tweede set had ik er zin in en zette me volledig in. Het werd 1-1. Toen
mocht Mirjam. De eerste set verloor zij. De tweede set kreeg de tegenstandster van
Mirjam het zwaar. Ook Mirjam had het erg zwaar. Bij elk puntje dat ze maakte gingen
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de handen iets in de lucht, maar ver kwamen die niet. Die vermoeidheid toch!
Uiteindelijk bleek Mirjam de meeste kracht te bezitten en won de tweede set. Het was
2-2. Toen mochten Cindy en Peter de mix gaan spelen. Ze moesten minimaal 1 set
van ons winnen, ze hadden tenslotte nog geen mix gewonnen die dag! Nou ze gingen
ervoor. Voor de derde maal ging de eerste game net naar de tegenstanders. Nu gingen
Cindy en Peter er helemaal voor. Ze zouden de tweede set winnen. En dat deden ze
dan ook. De stand was nu 3-3. Toen was de herendubbel aan de beurt. Peter en ik
stonden op de baan, super geconcentreerd en elkaar oppeppend om de vermoeidheid
te vergeten. We zouden en moesten deze wedstrijd winnen. En dat deden we. 5-3.
Tenslotte de laatste wedstrijd. De damesdubbel. Een zeer spannende wedstrijd. Maar
Cindy en Mirjam waren te sterk voor de tegenstanders
en wonnen de eerste set. Helaas gaven de
tegenstanders het daarna op, want ze konden niet
meer en ze konden toch niet meer winnen.
Helaas dat het zo moest eindigen….

Kampioen zijn we dus geworden, kampioen
van de vijfde klasse. Ik moet zeggen dat geeft
een lekker gevoel, een heerlijk gevoel wel te
verstaan. Na 12,5 uur spelen waren we dan wel
kapot, maar we hadden het voor elkaar
gekregen….KAMPIOEN .

Niels Eijkelkamp

COMPETITIE  SEIZOEN 2000-2001
Voor de competitie van het nieuwe seizoen hebben zich drie teams aangemeld.

Team 1 Team 2 Team 3
Erik van Dam Niels Eykelkamp Gerard Kieft
Rob Stevens Peter Anthony Sandor Musto
Ruud Meijer Mirjam Biezepol Steve Sinclair
Ruth van de Valk Cindy Galesloot Cor Zagers
José Loomans Ronald Kieft

Francis Adema

Team 1 speelt in de tweede klasse, team 2 is gepromoveerd naar de vierde klasse en
team 3 komt in de hoofdklasse van de herencompetitie  uit. Wij wensen iedereen een
sportief en blessurevrij seizoen toe.

Namens de TC,
Agaath den Elzen
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SENIOREN TRAINING  2000-2001
Ook dit seizoen zal er weer training gegeven worden door Uun Santosa, meervoudig
Nederlands kampioen. Dus is het weer mogelijk om voor de sportievelingen en
liefhebbers intensief te gaan trainen. Dit jaar is er weer gekeken naar de trainingsduur
en de tijden waarop de trainingen zullen plaatsvinden. Er is gezocht naar een
oplossing voor de late training van de woensdagavond, maar helaas is die niet
gevonden.

De training
De trainingen zullen gegeven worden op woensdag- en vrijdagavond door Uun
Santosa. Op woensdagavond zijn er twee soorten training. Een competitietraining
voor competitiespelers en recreanten die net een stapje extra willen maken. Daarnaast
is er een minder zware gevorderde training voor recreanten, die echter nog zeker
intensief te noemen valt. Op vrijdagavond is er een extra training van 1  uur voor
competitiespelers. Ook recreanten mogen zich hiervoor inschrijven. Er is op vrijdag
plaats voor 12 personen. Mochten er meer inschrijvingen zijn dan gaan de competitie-
spelers voor en eventuele overgebleven plaatsen worden op volgorde van
binnenkomst aan de recreanten toegewezen. De vrijdagtraining kan dit jaar, in
tegenstelling tot vorig jaar, wel los van de woensdagavondtraining gevolgd worden.

De woensdagavondtraining zal al half augustus beginnen, zodat de competitieteams
reeds hun wedstrijdritme kunnen oppakken. De bondsbijdrage voor deze teams zal
afzonderlijk per team geïnd worden.

Woensdag
De trainingen op de woensdagavond worden gegeven in de sporthal Fazantenkamp
van woensdag 23 augustus 2000 tot en met woensdag 23 februari 2001. De trainingen
beginnen om 20:00 en 21:30 en duren 1,5 uur. De kosten bedragen ƒ130 per persoon,
voor 26 trainingen. Je kunt dit bedrag in twee keer betalen, ƒ80,- op de eerste
trainingsavond en ƒ50,- vóór 1 december. De betaling zal geschieden via een
acceptgiro die jullie zal worden verschaft tijdens de eerste training.

Vrijdag
De trainingen op vrijdagavond worden geven in de Bisonhal van vrijdag 8 september
2000 tot en met vrijdag 2 februari 2001. De trainingen beginnen om 21:00 en duren
1,5 uur. De kosten bedragen ƒ 90,- per persoon, voor 19 trainingen. Je kunt dit in twee
keer betalen, ƒ50,- op de eerste trainingsavond en ƒ40,- vóór 1 december. Ook deze
betaling zal via een acceptgiro geschieden.
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INSCHRIJFORMULIER  TRAINING  2000-2001

Naam: ………………………………………….

Adres: ………………………………………….

Telefoon: ………………………………………

schrijft zich in voor:

0 Gevorderde training op woensdagavond

0 Competitie training op woensdagavond

0 Training op vrijdagavond

0 Ik heb me niet ingeschreven voor de woensdag, maar als ik uitgeloot
wordt voor de vrijdag wil ik alsnog op de woensdag gaan trainen.

Ik betaal in één / twee keer.

Handtekening

Inleveren voor maandag 14 augustus bij: Niels Eijkelkamp
Fazantenkamp 563
3607 DE Maarssen

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂
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VARIA

KEN JE TON TON AL ?
Hoe oud ben je, wat is je burgerlijke staat en waar werk je?
Ton is 42 jaar, getrouwd met Ebelien en samen hebben ze 3 kinderen: Tijmen, Julia en
Thomas. Ton is eigenlijk van huis uit een historicus maar hij is nu werkzaam bij een
klein bureau waar hij cursussen maakt voor de bouw over de regelgeving, isolatie en
dergelijke.

Hoe lang ben je lid van de vereniging en heb je ook ergens anders gespeeld?
Ton heeft eerst een aantal jaren met een groepje vrienden in los verband een baan
gehuurd. Via een advertentie in de krant voor een open avond bij OSM, nu alweer
anderhalf jaar geleden, is Ton hier terecht gekomen.

Heb je ook andere hobby’s/sporten?
Ton doet veel aan sport. Op de eerste plaats komt het wielrennen. Dit doet Ton al
jaren met vrienden samen.  Ze hebben in de loop der jaren steeds betere fietsen, alleen
wordt het tempo steeds trager en doen ze veel langer over dezelfde afstand als vroeger
met hun simpele fietsjes. Ton doet ook aan hardlopen voor de conditie en af en toe in
teamverband een estafetteloop kan er ook nog wel bij. De overige sporten zijn:
skeeleren, schaatsen op natuurijs en dan van die tochten en als laatste sport doet Ton
aan squash.

Doe je mee aan de competitie of heb je dat ooit gedaan?
Nee, Ton heeft nog nooit meegedaan aan de competitie. Ton wil dit ook niet want daar
heeft hij geen tijd voor. (Wat wil je ook met al die sporten!)

Ben je al eens clubkampioen geweest en zo ja wanneer?
Ton is vorig jaar bij de beginners in de single eerste geworden. Dit jaar is Ton bij de
gevorderden single eerste geworden. Gefeliciteerd!

Wat vindt je het leukst om te spelen: single, mix of dubbel en waarom?
Ton vindt de single het leukst om te spelen omdat je dan lekker zelf achter die shuttle
aan kan rennen. Het spel gaat in een flink tempo. Met een goede conditie en snelheid
kom je een heel eind.

Kun je een leuke mop of anekdote vertellen?
Ton kan wel iets vertellen over wat hij met zijn eerste badmintonracket heeft
meegemaakt. Het eerste racket wat Ton had gekocht was f30,-. Het racket was twee
maanden oud toen Ton de shuttle een flinke mep gaf… ineens had Ton alleen het
handvat nog in zijn hand en de rest vloog met een flinke vaart de zaal in.
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Hoe kan het gezelliger worden binnen de club? (Vraag van Dik).
In Ton zijn eerste jaar bij OSM stond hij nogal eens aan de kant te wachten tot er
mensen kwamen die nog geen vaste groep hadden en waarmee hij dan kon gaan
spelen. Bij het afhangen zie je dat mensen allang groepjes hebben gevormd soms al
voor de rest van het jaar en dus niet met beginnende spelers willen of kunnen
afhangen omdat ze al een vaste partner hebben.
Nu begint Ton zich thuis te voelen bij OSM. Hij heeft bewezen dat hij al een pittig
potje badminton kan spelen ondanks dat hij nog maar anderhalf jaar lid is van OSM.
Mensen nemen vrijwel automatisch aan dat als je nieuw bent bij de club, je een
beginner bent die alleen het campingbadminton beheerst. Ze weigeren bij jou af te
hangen en zo kunnen de nieuwe leden zich dus niet echt bij de club thuis gaan voelen.
Ton zou graag willen dat er vaker een intern toernooi wordt gehouden dat voor alle
leden van de club toegankelijk is. Je wordt dan ingedeeld naar speelsterkte en je bent
met een groepje van je eigen niveau een lekker potje badminton aan het spelen. Zo
kan iedereen van beginner tot competitiespelers aan zijn of haar badmintontrekken
komen. (Uitzonderingen daargelaten.) Iedereen moet dan wel komen opdagen hè!

Wil je nog iets melden wat niet gevraagd is, maar wat je wel graag kwijt wil?
Behalve bovengenoemde wil Ton nog een ding kwijt. Er zijn mensen die sorry zeggen
als ze een lullig shuttletje slaan die
bijvoorbeeld net op de netrand
terecht komt en er aan de goede kant
weer af valt. Ton vindt dat de
grootste onzin die er maar is, dan
ben je toch blij en zeg je toch geen
sorry wat je sowieso niet echt
meent?

Wie moet er de volgende keer
geinterviewd worden en wat zou je
die persoon willen vragen?
Ton wil graag dat Martin van
Gorkom (een hele lange man) de
volgende is die geinterviewd wordt.
De vraag van Ton is: Martin, heeft
het voordeel als je lang bent?

VALENTINA

Nassaustraat 2
3601 BG Maarssen
Tel. 0346-550392

Voor al uw
bloemwerk
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ALLES OVER .… BLESSURES

VOORKOM  JE SAMEN!
Blessures? Het kan ook u overkomen!
We hopen het niet voor u....maar ook u
kunt ooit een blessure krijgen.
Ongeveer 8 miljoen Nederlanders doen
regelmatig aan sport. Naar schatting ontstaan
er per jaar 2,9 miljoen (!) blessures in Nederland. En ook
de badmintonsport draagt hieraan haar steentje bij. Over blessurepreventie heeft de
Nederlandse Badminton  Bond (NBB), samen met Nederlands Olympisch
Comité*Nederlandse Sport federatie (NOC*NSF) en stichting Consument en
Veiligheid, een serie artikelen geschreven. Dit is het eerste artikel. U hoort dus nog
van ons!

Blessurepreventie!
Badminton is leuk en gezond! Meestal….want een blessure kan veel ellende
veroorzaken. Soms is domme pech de oorzaak maar vaak kunnen eenvoudige
maatregelen veel ellende voorkomen. Vandaar dat NOC*NSF en stichting Consument
en Veiligheid al enige jaren bezig zijn met sportblessurepreventie. Ook de NBB wil
zich fanatiek inzetten voor de preventie van sportblessures. Gezamenlijk zijn deze
drie organisaties een voorlichtingsactie gestart. Het doel van deze voorlichtingsactie is
te komen tot een reductie van het aantal, de ernst en de gevolgen van
badmintonblessures. Deze voorlichtingsactie is onderdeel van een landelijk
programma. De naam van het programma? SPORT BLESSURE VRIJ.

De Blessure Preventie Planner
Gefeliciteerd! Ook uw vereniging vindt blessurepreventie belangrijk. Uw vereniging
heeft zich namelijk bij de NBB aangemeld als deelnemer aan de voorlichtingsactie
SPORT BLESSURE VRIJ-badminton. In dit kader is er, speciaal voor bestuursleden
van de badmintonverenigingen, een Blessure Preventie Planner ontwikkeld. Het
komende seizoen gaat uw vereniging aan de slag met deze planner. Deze planner staat
boordevol uitgewerkte activiteiten, checklisten en clubbladartikelen. Wat kunt u zoal
verwachten?

• Controle van de inhoud van de EHBO-koffer en de veiligheid van de
accommoatie waar u sport;

• “Maand van de warming-up!” waarin u leert hoe u een goede warming-up
uitvoert;

• plaatsing van clubbladartikelen over veel voorkomende badmintonblessures;
• een thema-avond over goed schoeisel en rackets.
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ALLES OVER .... ACHILLESPEESONTSTEKING !
De Nederlandse Badminton Bond heeft, in het kader van het
landelijke programma SPORT BLESSURE VRIJ, in
samenwerking met Nederlands Olympisch
Comité*Nederlande Sport Federatie en stichting
Consument en Veiligheid, een serie artikelen geschreven
over de achtergrond en preventie van een aantal
badmintonblessures. Deze aflevering gaat over de
achillespeesontsteking.

Achillespeesontsteking? Het kan ook u
overkomen!
We hopen het niet voor u maar ook u kunt ooit
een achillespeesontsteking krijgen. Een
vervelende blessure die veel voorkomt bij
badmintonners. Bij badminton worden
de kuitspieren, die overgaan in de
achillespezen, intensief belast door
het springen en de snelle
bewegingen. Goed handelen bij
een achillespeesontsteking én een
verantwoorde revalidatie kunnen
de schade beperken. Beter is nog
om een achillespeesontsteking
helemaal te voorkomen!

Wat is een
achillespeesontsteking?
De achillespees is één van de
sterkste pezen in het menselijk
lichaam. In de buurt van de pees
bevinden zich diverse weefsels
zoals een slijmbeurs, een
vetlichaam, botvlies en de
achterzijde van het

Als het goed is, zullen de meeste van bovengenoemde activiteiten
voor u niet onopgemerkt blijven. En mocht dat wel zo zijn; vraag
er dan naar bij uw bestuur. Want: Blessures voorkom je samen!
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enkelgewricht. Door overbelasting kunnen deze weefsels en ook de achillespees
geirriteerd raken. Men spreekt dan van een achillespeesontsteking. Wordt een
achillespeesontsteking genegeerd, dan wordt de kwaliteit van de achillespees steeds
slechter waardoor de pees kan scheuren.

Een beginnende achillespeesontsteking is te herkennen aan een doffe zeurende pijn
rond de achillespees die ‘s morgens bij het opstaan wordt gevoeld. Meestal verdwijnt
dit gevoel binnen tien minuten. De pijn kan zich ook voordoen bij het begin van een
warming-up waarbij de pijn weer verdwijnt als het lichaam en de spieren warm zijn.

Voorkomen is beter dan genezen!
U kunt gelukkig veel doen om de kans op een  achillespeesontsteking te verkleinen.
Wat?
• Draag stevige, goed passende zaalsportschoenen. De schoenen moeten de hiel als

het ware “inpakken” en niet teveel zijwaartse verschuivingen of doorzakken van
de voet toelaten. Bovendien moet er een goede vering/schokdemping in de
schoenen aanwezig zijn.

• Als uw voeten naar binnen “doorzakken”  komt de achillespees in een ongunstige
kromming te staan. Dit heeft tot gevolg dat de achillespees snel geïrriteerd raakt.
Dit probleem kunt u oplossen door een correctiezooltje te laten maken.

• Begin altijd met een warming-up. Met name de kuitspieren moeten “warm” zijn
en goed worden gerekt!

Revalidatie is een must!
Een achillespeesontsteking kan herstellen in ongeveer zes weken. Het is dan wel
belangrijk dat u zich houdt aan een aantal vuistregels.
• Als de pijn ‘s morgens lang aanhoudt of helemaal niet verdwijnt, is het verstandig

om uw racket in de kast te laten en een arts/fysiotherapeut te raadplegen. Een
achillespeesontsteking wordt vaak genegeerd en verergert hierdoor. Neem het
zekere voor het onzekere!

• Het herstel van de klacht kunt u bevorderen door de achillespees 2 à 3 keer per
dag gedurende 15 minuten te koelen met een ijsklontje of cold-pack. Let op! Leg
een cold-pack nooit op de blote huid.

• Het is belangrijk om nog meer aandacht te besteden aan de warming-up.
• Verminder of vermijd explosieve belasting zoveel mogelijk; niet springen en

shuttles die ver van u af worden gespeeld laten lopen. Kortom, rustig aan!

Wilt u meer informatie over blessurepreventie of specifieke informatie over warming-
up en cooling-down? Bel dan de Nederlandse Badminton Bond ( 030-6047496) of
NOC*NSF ( 026-4834724). We sturen u graag informatie toe!
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OSM BADMINTON THEORIE VOOR GEVORDERDEN

DE GASTLABELPROCEDURE

Gastlabels zijn labels waarmee gasten van OSM-leden een plekje kunnen reserveren
op het afhangbord. Met een gastlabel weten de andere leden dat de (meestal
onbekende) speler niet ‘zwart’ meespeelt. Een gastlabel wordt voor één speelavond
verstrekt aan OSM-leden. Hiervoor betaalt men ƒ5,- per avond. Daarnaast geldt een
borg van ƒ10,-. Als je een gastlabel wilt, kan je die afhalen bij de secretaris (Ronald
Koenis). Je moet zelf het label komen halen bij de secretaris en hem na afloop weer
terug brengen. Bel wel vooraf, want hij is nogal eens van huis!

Mensen die van onze vereniging lid willen worden, mogen één keer ‘gratis’ op een
gastlabel meespelen. Zo kunnen ze een indruk krijgen van badminton en hoe wij als
vereniging met elkaar omgaan. Dat wordt ook geregeld door de secretaris.

Het is niet de bedoeling dat iemand voortdurend op een gastlabel meespeelt en zo
misbruik maakt van deze regeling. Als je het uitrekent, is het al snel goedkoper om
steeds op een gastlabel mee te spelen. Als iedereen dat doet, zijn we binnen no-time
failliet. De kosten van de gastlabel zijn zo laag, om zo veel mogelijk mensen toegang
te geven tot onze sport. Dat is namelijk het doel van onze vereniging.

Ronald Koenis
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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 283647 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
Niels Eykelkamp Fazantenkamp 563 560776 Lid
Eduward Nieuwenhuijzen Rogier van Otterloolaan 4 551430 Voorzitter (Sr. comp.)

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
Fardau Breshamer Fazantenkamp 243 565809 Lid
Ingrid Janssen Boomstede 199 550761 Lid
Ronald Koenis Reigerskamp 320 569973 Voorzitter

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

TRAINERS
John van Rooijen Bloemstede 271 571393
Uun Santosa Valkenkamp 671 554348

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


