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Badminton ...,  meer dan een slag in de lucht !!!
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REDACTIONEEL
Het zijn spannende tijden. Het belangrijkste badmintontoernooi staat op het punt te beginnen: de
Olympische Spelen. Ter voorbereiding ben ik naar de Europa Cup voor landskampioenen (teams) in
Eindhoven geweest. De reis er naar toe gaf al de indruk van de massaliteit van de Spelen: file! Een
uur later dan gepland vond ik de sporthal waar het gebeuren al in volle gang was. Nog wat
verreisd stapte ik de deur binnen en wie schetst mijn (en zijn!) verbazing toen ik daar John van
Rooijen tegen het lijf liep. Hij was er lijnrechter en meldde dat ik nog net op tijd was voor de laatste
wedstrijd van het Nederlandse Velo tegen een Oostenrijks team. Spannend was het zeker: het stond
3-3, dus de laatste wedstrijd was beslissend. Velo had het thuispubliek mee: veel gejoel en gefluit
bij elk punt. Het hielp net genoeg, want met twee keer een nipte voorsprong haalde de
damesdubbel de games naar zich toe.

Er werd op zeven banen tegelijkertijd gespeeld door teams uit alle uithoeken van Europa:
natuurlijk uit de toplanden Denemarken en Duitsland, maar ook Slowakije, Letland en IJsland
waren vertegenwoordigd. Dat leverde soms wat bizarre partijen op: ik volgde een damessingle
Perevo (Rusland) versus Alicante (Spanje). De afgetrainde Russische deed me met haar gestalte en
bewegingen denken aan Eelco en ze had een haast militaristische no-nonsense look. De Spaanse,
wat meer vet op de botten, had juist een zeer modieuze coupe en was daar ook voortdurend mee
bezig. De Russin veegde haar genadeloos van de baan: 15-0, 15-0. Maar ach, met zoveel banen is er
altijd wel ergens een spannende wedstrijd aan de gang. Ik vermaakte me uitstekend!

Velo heeft uiteindelijk de halve finale gehaald, maar moest het afleggen tegen het Zweedse
Fyrisfjadern. Op haar beurt kon dat team het niet bolwerken tegen de favoriete Deense ploeg van
Kastrub-Magleby, die ook al in ’96 en ’98 de EuropaCup veroverde. Wel jammer dat er weinig
publiciteit aan is gegeven. Dat zal wel anders zijn met de Olympische Spelen. En let goed op onze
badmintonners, ze hebben goede kansen op medailles.

Als u daarna het badminton op hoog niveau van dichtbij wilt zien: in oktober is het Dutch Open en
omdat het Deens Open aansluitend plaats vindt, verwachten kenners dat de wereldtop (toch in de
buurt) ook op het Dutch Open af zullen komen. Ik nodig u hierbij uit om op vrijdag 20 oktober met
me mee te gaan. Vervoer is geregeld en John zal er ook weer bij zijn.
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De tijd vliegt. De vakantie is voorbij en het eerste clubblad van het seizoen 2000-2001 ligt
alweer voor jullie.

Na vorig seizoen ons 25-jarig jubileum gevierd te hebben, is het dit seizoen de beurt aan
uitbreiding van het aantal speelavonden van de club. Per 1 januari kan er op
maandagavond in de nieuwe hal van OVVO in Maarssen-dorp gespeeld worden. Er zal
een wervingsactie in het dorp plaatsvinden om daar meer leden te trekken, iets dat nu
makkelijk moet lukken.

Dit seizoen is gestart met extra trainingen voor de talentvolle jeugd. De Jeugdcommissie
timmert aardig aan de weg en ik verwacht dan ook de nodige kampioenen. Uun Santosa
zal hier weer zijn steentje aan bij dragen.

Zoals al aangekondigd in het vorige clubblad, is Eelco voornemens af te treden als
penningmeester. Ik wil Eelco bedanken voor zijn jarenlange inzet als penningmeester.
Onder zijn handen is de club financiëel zeer gezond geworden, bravo! Gelukkig hebben
wij een opvolger kunnen vinden in de persoon van Martin van Gorkom. Martin neemt al
met ingang van dit seizoen de financiële zaken waar.

Ook nieuw in het bestuur is Niels Eykelkamp. Hij zit namens de Technische Commissie in
het bestuur als opvolger van Eduward, die vorig seizoen voor het laatst meedraaide.
Niels weet inmiddels alles van badminton-technische aangelegenheden, want hij is
meervoudig clubkampioen, kampioen 5e klasse en districtskampioen. Martin en Niels
zullen door het bestuur op de eerstvolgende ALV officieel worden voorgedragen. Martin,
Niels, welkom.

Ondanks dit nieuwe bloed doe ik een oproep voor nieuwe vrijwilligers. Zowel de
Technische Commissie als het secretariaat kunnen nog wat handen gebruiken. Ook zal er
hulp nodig zijn bij het opzetten van de maandagavond in de OVVO-hal. Denk aan het
organiseren van een openingsavond, de begeleiding van de
nieuwe leden en het maken van een afhang- en een
mededelingenbord (leuk voor de donkere winteravonden).
Wees niet beschroomd en meld je zelf bij de TC, Ronald of
mijzelf.

Een sportief, blessurevrij én kampioenrijk seizoen
toegewenst.

Alexander van Leijenhorst

VAN DE VOORZITTER
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JEUGD

OSM BADMINTON AGENDA OKTOBER - DECEMBER 2000
Speeltijden

GROEP 1 GROEP 2

07 oktober 09:00 - 11:30   (3 groepen, Fazantenkamp hal)
14 oktober 09:00 - 10:15 10:15 - 11:30
21 oktober HERFSTVAKANTIE
28 oktober 09:00 - 11:30   TRIPLEXTOERNOOI

04 november 09:00 - 10:15 10:15 - 11:30
11 november 09:00 - 10:15 10:15 - 11:30
18 november 09:00 - 12:45   (3 groepen, Fazantenkamp hal)
25 november 09:00 - 10:15 10:15 - 11:30

02 december 09:00 - 11:30   SINTERKLAASTOERNOOI
09 december 09:00 - 10:15 10:15 - 11:30
16 december 09:00 - 10:15 10:15 - 11:30
23 december KERSTVAKANTIE
30 december KERSTVAKANTIE

Bijzonderheden
Voor wie op zoek is naar toernooien verwijzen we naar de volgende site op internet:
www.badmintonsport.nl/toernooi/index_toer.html.

groot gemengd dubbel
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HALLO ALLEMAAL,
’t Is weer voorbij die mooie zomer, die zomer die begon zo vroeg in mei. Met deze
woorden begint een oude Nederlandse hit uit ver vervlogen tijden. Maar deze tekst gaat
ook voor dit jaar weer op. Alleen dachten ze toen dat er geen einde aan kon komen. Nou,
dat was dit jaar wel even anders. Hij duurde tot laat in mei. Hierna volgde een hoop
herfst, met af en toe een paar aardige nazomerse dagen. En, als je naar de juiste plek op
vakantie bent geweest, had je er misschien een paar meer. We kunnen dit jaar dan ook
niet echt spreken van een zomer-stop. Het was meer een vakantie-stop. Nu weet ik dat
bij slecht weer een vakantie altijd langer duurt (is dat de reden dat er geen einde aan
lijkt te komen?) en konden we dus ook langer uitrusten ter voorbereiding van het nieuwe
seizoen. De pauze is dan gelukkig weer voorbij en de trainingen zijn alweer in volle
gang.

Een aantal jeugdleden heeft zelfs in de vakantie samen met Uun de conditietrainingen
voortgezet. Zelfs barre weersomstandigheden konden hen er niet van weerhouden aan
de looptraining mee te doen. Dit betekent dat de tegenstanders van ons eerste team nog
wat te wachten zal staan.

Ik moet zeggen dat het badminton afgelopen jaar zeer goed gedraaid heeft bij de jeugd,
terwijl dit bij de senioren wat minder was. Doordat het een paar jaar geleden wat minder
goed ging, is er nu een soort van ‘vergrijzing’ bij de jeugd opgetreden, waardoor de
doorstroom van de eerste naar de tweede groep niet makkelijk verloopt. Omdat nieuwe
leden staan te trappelen om ook te mogen badmintonnen, hebben we naar
s(ch)aalvergroting gezocht. Het is ons dan ook allemaal opgevallen dat er druk
getimmerd is in de zaal, maar hij is niet veel groter geworden. Vandaar dat wij gekozen
hebben om de eerste twee competitieteams op vrijdagavond te laten trainen, in plaats
van op de zaterdag. Zonder de bereidheid van Uun was dit natuurlijk niet mogelijk
geweest. Daarnaast zijn er dan ook de normale competitietrainingen op de
woensdagavond. Dit alles houdt in dat de jeugd aankomend jaar weer zeer actief zal zijn.

Hadden we twee jaar geleden nog slechts twee competitieteams, nu zijn het er weer vijf.
Bovendien zijn de teams dit jaar herkenbaar aan een uniform trainingspak. Ook de niet
competitie spelers hebben overigens een trainingspak gekregen. De trainingspakken zijn
door een sponsor ter beschikking gesteld (met dank aan onze voorzitter).

Naast trainen en trainen en nog eens trainen, gaan we natuurlijk ook andere leuke
dingen doen. Zo komt er wederom een laddercompetitie en zullen er in de loop van het
jaar een aantal competities gehouden worden. Hieronder vallen het Sinterklaas- en het
oliebollentoernooi. Echter, door de geringe animo van de senioren, zal er iets anders
georganiseerd worden in plaats van het junioren / senioren toernooi.
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Het staat dus weer bol van de activiteit en de activiteiten bij de jeugd. Wij zoeken dan
ook versterking bij de JC. Mensen met interesse kunnen zich melden bij een van de JC-
leden. De JC wordt dit jaar nog gevormd door Harm Tersteeg, Rob Smeets, Gerard Kieft en
Arthur van der Heijden.Wij wensen, niet alleen de jeugd, maar alle leden een sportief en
gezond badminton seizoen toe.

Namens de JC, Arthur van der Heijden.

KEN JE MARTEN VELTHUIJSEN AL?
Hallo, ik ben Marten Velthuijsen en ik ben 11 jaar. Ik zit in groep 8 van basisschool “De
Witte Roos”.

Waarom ben je op badminton gegaan?
Ik ben op badminton gegaan omdat mijn broer er ook op zat en omdat het me een leuke
sport leek.

Hoe lang ben je al lid van OSM.
Ik zit nu 1 jaar op badminton en ik vind het heel erg leuk.

Speel je competitie of doe je mee aan toernooien?
Ik speel nog geen competitie, dat vind ik nog te zwaar.

Wat speel je het liefst, de single, de mix of de dubbel?
Als ik zou moeten kiezen tussen dubbel, mixed of single zou ik mixed kiezen.

Wat vind je het leukst dat je dit seizoen hebt meegemaakt?
Het leukst vond ik afgelopen seizoen de “Shuttle-lympische” spelen.

Heb je ook andere hobby’s?
Ja, koor, scouting en school.

Marten Velthuijsen geeft de pen door aan Kasper van der Heijden.
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LADDERCOMPETITIE

De laddercompetitie van het seizoen 1999 – 2000 is ten einde. Bij de kleinen was het
spannend tot het laatste moment. Tjardi had al snel de koppositie heroverd op Rob.
Echter toen hij zijn plaats moest verdedigen tegen Joeri ging het mis. Het leek
aanvankelijk een spannende wedstrijd te worden, maar de strijd was van korte duur.
Door een blessure moest Tjardi de strijd staken, waardoor Joeri de overwinning op zijn
naam kreeg. Hierdoor werd hij de uiteindelijke winnaar van de laddercompetitie in zijn
groep.

Bij de groten der jeugd leek de strijd reeds geleverd in de voorlaatste competitiedag.
Door een geringe opkomst moest Marjolein haar koppositie tot 3 maal toe verdedigen.
Haar grootste concurrent had zij in de voorlaatste competitiedag al op slinkse wijze
verslagen en was vandaag niet aanwezig. Toch kreeg ze de overwinning niet cadeau,
maar ze hield stand. Na 3 overwinningen was Marjolein de uiteindelijke winnaar van de
laddercompetitie van het seizoen 1999 – 2000.

Marjolein en Joeri, gefeliciteerd!Marjolein en Joeri, gefeliciteerd!Marjolein en Joeri, gefeliciteerd!Marjolein en Joeri, gefeliciteerd!Marjolein en Joeri, gefeliciteerd!

De einduitslag van het seizoen 1999 – 2000 is als volgt:

Groep 1:

Groep 2:

Joeri
Gerard Tjardi Rob Priscilla Melissa Yannic
Pascal Sandra Rowin Vincent Kim Pim
Monte Laurens Stefan Joyce Kasper Eveline
Diandri Suzanne Wouter Tom Marten Jeroen
Marc Thijmen Joep

Ruben
Daisy
Clyde

Gwen
Brigitte

Florian

Marjolein
Ramon Erik Sietske Steven Bart Mark
Rick Martijn vG Peter Gill Dennis Daniël
Jeffrey Mariëlle Emy Tara Marijn Jesper
Frits Edzard Martijn vM Ramli Maarten Ellen
Mariska Ralph Alex Martine Kevin Else Jurgen
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Diegenen onder de lezers die de jeugd een beetje kennen zullen opmerken dat een aantal
mensen veel lager zijn geëindigd dan verwacht. Dit komt doordat iemand direct een trede
lager komt te staan, indien hij of zij niet aanwezig is op de competitiedag. Ook moeten we
ons realiseren dat de stand bij een laddercompetitie altijd een momentopname is. Kun je
toevallig twee keer achter elkaar niet, dan betekent dit dat je behoorlijk veel lager staat
dan je zou moeten staan. Dit houdt in dat je dan minimaal 1 competitiedag kwijt bent om
weer terug te komen. Op die ene competitie dag heb je het wel makkelijk, tenzij je tegen
iemand moet spelen die ook om deze reden lager staat dan zou moeten.

Natuurlijk gaan we ook in het nieuwe seizoen een laddercompetitie houden. Doordat het
eerste en tweede competitieteam niet meer op de zaterdag trainen (maar op
vrijdagavond) zal dit voor de tweede zaterdag ploeg veel nieuwe mogelijkheden
opleveren. Wat er met beide competitieteams van de vrijdagavond gaat gebeuren is nog
even de vraag.

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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JEUGDCOMPETITIE - SEIZOEN 2000/2001
Op zondag 1 oktober 2000 is voor alle competitieteams de jeugdcompetitie weer
begonnen. In het vorige clubblad hebben jullie kunnen lezen dat we dit seizoen met 5
jeugdteams uitkomen in de competitie en hiernaast staat nog eens de indeling van de
teams. De competitie bestaat uit maximaal 14 speelweken en duurt tot eind januari 2001.
Alle thuiswedstrijden worden op zondagochtend gespeeld in de sporthal in Bisonspoor
en beginnen om 10:00 uur.

Team 1 van teamcaptain Erik Pelgrim speelt dit seizoen in de klasse 1A. Dat is een klasse
hoger dan de klasse waarin dit team verleden jaar speelde. Maar gezien het grote gemak
waarin Erik met zijn team het vorige seizoen kampioen is geworden, zal dit team zich
beter thuis voelen in deze klasse waar op meer tegenstand en dus aantrekkelijker
wedstrijden gerekend mag worden. Helaas bestaat de poule waarin dit team uitkomt
slechts uit 6 teams zodat er maar 10 wedstrijden gespeeld zullen worden.

Team 2 van teamcaptain Mariëlle van Velzen speelt in klasse 2A en dat is het zelfde
niveau als het vorige seizoen. Ik ben erg blij dat Emy Eijkelkamp ondanks een forse
tegenslag toch kan blijven meespelen in dit team. En ook al kan Mariëlle niet meedoen
aan de competitietrainingen, er zit genoeg ervaring en routine in Team 2 om hoog te
kunnen eindigen in hun poule.

Team 3 bestaat geheel uit spelers en speelsters die voor het eerst meespelen in de
jeugdcompetitie. Het zal daarom wel even wennen zijn voor dit team van teamcaptain
Mark Eijgenstein, maar ik weet zeker dat dit team zijn mannetje zal staan en zich snel
thuis zal voelen in de competitie. Team 3 komt uit in de klasse 3A en ook hun poule
bestaat slechts uit 6 teams zodat er maar 10 wedstrijden gespeeld zullen worden.

Team 4 van teamcaptain Joeri Tersteeg bestaat voor het grootste gedeelte uit het jongste
competitieteam van het vorige seizoen. Vanwege hun leeftijd moest een aantal spelers en
speelsters over naar de klasse 4A waarin Team 4 dit seizoen uitkomt. Er zit dus al flink wat
ervaring in dit team en de overgang naar een hogere leeftijdsklasse zal naar verwachting
dan ook geen probleem opleveren.

Team 5 van teamcaptain Tjardy Esmeijer is vanwege de overgang van een aantal spelers
naar Team 4 aangevuld met nieuwe spelers uit de jongste groep van onze jeugd,
waaronder ook Kim Krommert die in het vorige clubblad nog niet vermeld stond. Het
team speelt in de “gemengde” klasse 5D wat inhoudt dat er geen onderscheid wordt
gemaakt tussen jongens en meisjes zodat die willekeurig door elkaar spelen.

Het zou leuk zijn als andere jeugdleden de competitiespelers tijdens de thuiswedstrijden
komen aanmoedigen. Dat is een steuntje in de rug voor de spelers in de verschillende
teams maar het is ook leerzaam voor andere jeugdspelers om eens te zien hoe de
competitiewedstrijden verlopen. Zie elders in dit blad voor een overzicht van de
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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
de jeugdteams in het voorgaand seizoen. Bij deze mijn complimenten voor de prima
begeleiding! 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.

Babybadminton,
je kunt niet vroeg
genoeg beginnen

COMPETITIETEAMINDELING

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 Kim Krommert *) Teamcaptain
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PLANNING THUISWEDSTRIJDEN OSM BADMINTON JEUGD COMPETITIE

Alle wedstrijden worden gespeeld op zondag, aanvangstijd is 10:00 uur ‘s ochtends.
Er wordt gespeeld in:

Sporthal BisonsportSporthal BisonsportSporthal BisonsportSporthal BisonsportSporthal Bisonsport
Bisonspoor 236
Maarssenbroek
Tel: 0346 - 565482

Gerard Kieft

SSSSppppeeeeeeeellllwwwweeeeeeeekkkk DDDDaaaa ttttuuuummmm JJJJ eeeeuuuuggggddddtttteeeeaaaa mmmm((((ssss ))))

1 1 oktober 2000 Team 1, 3

2 8 oktober 2000 Team 2, 4

3 15 oktober 2000 Team 1, 3, 5

4 29 oktober 2000 Team 2, 4

5 5 november 2000 Team 1, 5

6 12 november 2000 Team 2, 4

7 26 november 2000 Team 1, 5

8 3 december 2000 Team 3, 5

9 10 december 2000 Team 2, 4

10 17 december 2000 Team 3, 5

11 7 januari 2001 Team 2

12 14 januari 2001 Team 1, 3, 5

13 21 januari 2001 Team 2, 4

14 28 januari 2001 Team 2, 4, 5
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SENIOREN

OSM BADMINTON AGENDA OKTOBER - DECEMBER 2000
Speeltijden
woensdag 19:30 - 22:30 competitietraining (Fazantenkamp)
donderdag 20:30 - 24:00 vrij spelen
vrijdag 19:30 - 22:30 vrij spelen en competitietraining
zondag 10:00 - 14:00 competitie (jeugd en senioren)

Bijzonderheden
01 oktober Start competitie
17 t/m 22 oktober Holland Plaza open 2000
21 oktober Herfstvakantie
30 oktober Kopijdatum

16 november Clubavond en beginnerstoernooi
17 november Geen zaal
23 november Begin gevorderden training
24 november SMIT-toernooi (20:30 – 24:00)

12 december ALV (Algemene ledenvergadering)
23 december Laatste clubavond van 2000

Laddercompetitie Iedere donderdag- en vrijdagavond

Voor wie op zoek is naar toernooien verwijzen we naar de volgende site op internet:
www.badmintonsport.nl/toernooi/index_toer.html.
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VAN DE TC
Zo dit gaat mijn eerste voorwoord als voorzitter van de Technische Commissie (TC)
worden. Eduward Nieuwenhuijzen en Hans Bosma zijn dit jaar gestopt als TC-lid. Vandaar
dat ik nu de voorzitterstaak van Eduward overneem. Ik wil vanaf deze plaats Eduard en
Hans heel hartelijk bedanken voor hun inzet voor de club.

De TC draagt zorg voor allerlei zaken met betrekking tot de senioren zoals de
competities, de toernooien en de trainingen. Momenteel bestaat de TC helaas uit maar 3
personen. Dus voel je niet geremd om lid te worden! De volgende personen zijn op dit
moment lid:

Niels Eykelkamp Voorzitter
Agaath den Elzen Competitie / VJK
Steven Sinclair 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 sportzaak 211
laddercompetitie, een beginnerstoernooi, het S.M.I.T., het champagne-evenement, de
voorjaarscompetitie voor
recreanten en natuurlijk de
clubkampioenschappen. Deze
evenementen worden
aangekondigd in het clubblad en
op het publicatiebord in de zaal,
dus houdt het in de gaten en schrijf
je in. Ook beginnende spelers
kunnen zich voor bovenstaande
evenementen aanmelden, omdat er
rekening gehouden wordt met de
speelsterkte.

Een plezierig badmintonseizoen.

Namens de TC,
Niels Eijkelkamp

VALENTINA

Nassaustraat 2
3601 BG Maarssen
Tel. 0346-550392

Voor al uw
bloemwerk
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BEGINNERSTOERNOOI

Als afsluiting van de beginnerstraining en als voorbereiding op de gevorderde training
organiseert de TC op donderdag 16 november 2000donderdag 16 november 2000donderdag 16 november 2000donderdag 16 november 2000donderdag 16 november 2000 voor de nieuwe leden een
beginnerstoernooi. Het toernooi begint om 20:30 en eindigt om ca. 22:30. 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

Naam: …………………………………………………….. M / V *

Tel nummer: ……………………………………………………..

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

* doorhalen wat niet van toepassing is

✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂
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S.M.I.T.
Ook dit jaar verzorgt de TC het Senioren Mix Invitatie Toernooi (S.M.I.T.). Het toernooi
houdt in dat een senior-lid van OSM Badminton een familielid, kennis, buurman of
buurvrouw uitnodigt om gezellig een avond te badmintonnen in wedstrijdverband. Deze
partner mag geen lid zijn van OSM Badminton. Het is een leuke gelegenheid bekenden
ook eens te laten zien dat badminton meer inhoudt dan het shuttletje zo lang mogelijk
overslaan. Er wordt alleen MIX gespeeld, dus denk hieraan bij het uitzoeken van een
partner.

Er wordt gespeeld in verschillende speelsterkten, dus ook voor beginnende spelers
interessant.

Het toernooi zal alleen doorgaan als er genoeg inschrijvingen zijn, dus
SCHRIJF JE IN!!SCHRIJF JE IN!!SCHRIJF JE IN!!SCHRIJF JE IN!!SCHRIJF JE IN!!

Datum:Datum:Datum:Datum:Datum: Vrijdag 24 november 1999.Vrijdag 24 november 1999.Vrijdag 24 november 1999.Vrijdag 24 november 1999.Vrijdag 24 november 1999.
Tijdstip aanvang:Tijdstip aanvang:Tijdstip aanvang:Tijdstip aanvang:Tijdstip aanvang: 20:3020:3020:3020:3020:30

ReglementReglementReglementReglementReglement
- Er wordt ingedeeld in meerdere speelsterkten
- De speelsterkten 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 één 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 9 november  inleveren bij de TC (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

De laddercompetitie gaat binnenkort weer van start, dus er kan weer flink gestreden
worden! We hopen op een groot aantal inschrijven, want als er te weinig inschrijvingen
zijn is het niet rendabel om de laddercompetitie te houden…

Let op: vanaf begin 2001 is er ook de mogelijkheid om op de maandagavond wedstrijden
te spelen.  Het reglement is hetzelfde gebleven als vorig jaar, maar wordt hier voor de
duidelijkheid nog maar eens bekend gemaakt.

Reglement Sportzaak 211 laddercompetitieReglement Sportzaak 211 laddercompetitieReglement Sportzaak 211 laddercompetitieReglement Sportzaak 211 laddercompetitieReglement Sportzaak 211 laddercompetitie
- Deelname geschiedt middels het inschrijfformulier, ook te verkrijgen op het

publicatiebord in de zaal;
- Deelnemers die het inschrijfformulier voor de sluitingstermijn bij de TC hebben

ingeleverd, worden door de TC ingedeeld;
- Inschrijven na de sluitingsdatum is ook mogelijk, de deelnemer wordt dan onderaan

de ladder geplaatst;
- 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 vindt dus geen wissel plaats;
- Bij gelijkspel blijven de partijen op dezelfde plaats staan;
- Een deelnemend team heeft het recht een ander team uit te dagen die 1 of 2 posities

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

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

verwisselt zo nodig de positie op de ladder;
- Daar waar dit reglement niet in voorziet beslist de TC.

Datum start Sportzaak 211 laddercompetitie:Datum start Sportzaak 211 laddercompetitie:Datum start Sportzaak 211 laddercompetitie:Datum start Sportzaak 211 laddercompetitie:Datum start Sportzaak 211 laddercompetitie: eind oktobereind oktobereind oktobereind oktobereind oktober
Sluitingsdatum inschrijving:Sluitingsdatum inschrijving:Sluitingsdatum inschrijving:Sluitingsdatum inschrijving:Sluitingsdatum inschrijving: 17 oktober17 oktober17 oktober17 oktober17 oktober

TenslotteTenslotteTenslotteTenslotteTenslotte
De 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 begin je
onderaan. 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 het clubblad)

* doorhalen wat niet van toepassing is

WINNAARS SPORTZAAK 211 LADDERCOMPETITIE SEIZOEN 1999/2000
Hieronder de winnaars van de Sportzaak 211 laddercompetitie van het vorige seizoen. De
eerste plaats was voor Agaath den Elzen en Gerben van den Bosch (links op de foto),
tweede waren Nel Coenders en Piet Elsendoorn (rechts op de foto), derde werden Ineke
Spall en Adriaan Beljaars. Deze top-drie kreeg als prijs een aantal fraaie sportartikelen,
beschikbaar gesteld door de Sportzaak 211. Dus, grijp je kans en doe ook mee dit seizoen!

Bron: VAR 31 mei 2000

✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂
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TEAMINDELING COMPETITIE SEIZOEN 2000-2001
Team 1 Team 2 Team 3
Erik van Dam Niels Eykelkamp Gerard Kieft
Rob Stevens Peter Anthony Steven Sinclair
Ruud Meijer Mirjam Biezepol Francis Adema
Ruth van de Valk Cindy Galesloot Ronald Kieft
José Loomans Sandor Musto

Cor Zagers

Team 1 speelt in de tweede klasse, team 2 in 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

Eric van Dam & José Loomans
Wat kan een enkel woord toch veelzeggend zijn,
een woord met betekenis voor de lange termijn
Het is op 19 september te horen in Goudestein.

Precies om 14:00 uur als je erbij wilt zijn.
Heb je echter meer interesse in een pilsje of glaasje wijn,
dan is van vijf tot zeven bij ons thuis het speelterrein.
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SSSSppppeeeeeeeellllwwwweeeeeeeekkkk DDDDaaaa ttttuuuummmm TTTTeeeeaaaa mmmm((((ssss ))))

1 Zondag 1-10-2000 1 , 2

2 Zondag 8-10-2000 3

3 Zondag 15-10-2000 1, 2

4 Vrijdag 27-10-2000 3

4 Zondag 29-10-2000 1

5 Zondag 5-11-2000 2

6 Zondag 12-11-2000 1, 3

7 Zondag 26-11-2000 2

8 Zondag 3-12-2000 1, 2

9 Zondag 10-12-2000 3

10 Zondag 17-12-2000 2

11 Zondag 7-1-2001 1, 3

12 Zondag 14-1-2001 2

13 Vrijdag 19-1-2001 3

13 Zondag 21-1-2001 1

14 Zondag 28-01-2001 3

THUISWEDSTRIJDEN OSM BADMINTON SEIZOEN 2000-2001
Hieronder zie je een overzicht van de thuiswedstrijden van de seniorencompetitie. De
wedstrijden worden gespeeld in sporthal Bisonspoor. Altijd leuk om naar te kijken en
misschien kom je wel op het idee om het volgend seizoen ook competitie te gaan spelen.
In de Heren Hoofdklasse zijn twee zondagsverenigingen ingedeeld, die niet op zondag
spelen. Derhalve zijn deze wedstrijden op de vrijdagavond gepland, te weten op
27 oktober en op 19 januari. Omdat we op vrijdagavond de zaal slechts drie uur tot onze
beschikking hebben, zullen er voor deze wedstrijden twee banen gereserveerd worden.
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VOORJAARSCOMPETITIE 2001
Alhoewel het nog niet bekend is of er een opvolger voor Hans van Mil komt, volgt
hieronder toch een inschrijfformulier voor de VJK. De VJK is met name voor beginners 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.

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, die door de bond
wordt geregeld, is het van belang dat een team uit gelijkwaardige spelers bestaat. Het is
namelijk 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, of 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 18 november 2000. Kosten voor deelname (bondsbijdrage) zijn
ƒ10,- 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
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INSCHRIJFFORMULIER VOORJAARSCOMPETITIE 2001 (VJK)
Inleveren voor 18 november 2000 bij:

Agaath den Elzen
Spechtenkamp 182

Heren

1e…………………………………………………………………………….

2e…………………………………………………………………………….

3e…………………………………………………………………………….

Dames

1e……………………………………………………………………………

2e……………………………………………………………………………

3e……………………………………………………………………………

Teamcaptain……………………………………………………………….

Ik meld mij aan als reservespeler:

……………………………………………………………………………..

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

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

V J KV J KV J KV J KV J K



- 22 - OSM Badminton

VARIA

DUTCH OPEN

De Dutch Open badminton 2000Dutch Open badminton 2000Dutch Open badminton 2000Dutch Open badminton 2000Dutch Open badminton 2000 vindt plaats van 17 oktober t/m 22 oktober 200017 oktober t/m 22 oktober 200017 oktober t/m 22 oktober 200017 oktober t/m 22 oktober 200017 oktober t/m 22 oktober 2000. De
‘Open Internationale kampioenschappen van Nederland’ zijn populair bij topspelers
vanuit de hele wereld. De Holland Plaza Open is het enige Nederlandse badminton Grand
Prix-toernooi.

Traditiegetrouw wordt het evenement in Sportcentrum De Maaspoort (Marathonloop 1-3)
in Den Bosch gehouden. Van 20 t/m 22 oktober vindt in dezelfde Maaspoort tevens een
Pasar Malam (Oosterse markt) plaats. Ook kunt u natuurlijk in één van de vele stands van
leveranciers van badmintonmaterialen uw uitrusting moderniseren. Dat, samen met de
vele toernooi-arrangementen en opvang mogelijkheden, maken de Holland Plaza Open
tot een dagje uit voor het hele gezineen dagje uit voor het hele gezineen dagje uit voor het hele gezineen dagje uit voor het hele gezineen dagje uit voor het hele gezin.
Verwacht bezoekersaantal :Verwacht bezoekersaantal :Verwacht bezoekersaantal :Verwacht bezoekersaantal :Verwacht bezoekersaantal : 10.000 - 12.000
Media aandacht :Media aandacht :Media aandacht :Media aandacht :Media aandacht : NOS-Studio Sport verzorgt elke dag samenvattingen op TV; NOS-Langs
de Lijn doet verslag op radio 1; regionale radio- en TV-zenders zijn present; de
schrijvende pers zorgt voor verslaggeving in landelijke en regionale bladen

Telefoonnummers Holland Plaza Open 2000Telefoonnummers Holland Plaza Open 2000Telefoonnummers Holland Plaza Open 2000Telefoonnummers Holland Plaza Open 2000Telefoonnummers Holland Plaza Open 2000
Telefoon algemeen 073-6494254
Fax algemeen 073- 6494251
Transport kantoor 073-6494252
Kassa 073-6494255
Infobalie 073-6494257

Bron: www.dutch-open.html

EEN GEDICHTJE OVER ... DE

BADMINTONGANS

Een gans, zeer goed in de veren,
zat tussen politici en heren,
te kijken naar een toernooi in Wijchen,
Waar hij zijn kleding zag vliegen,
Hij werd bijkans onpasselijk,
en sprak ‘dit is toch mens onganselijk’.

Ondertekend: Dr. Opshot (uit: het clubblad van BC Castellum, september 1993).
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ALLES OVER .... LAGE RUGkLACHTEN!
Blessurepreventie! Badminton is leuk en
gezond! Meestal….want een blessure
kan veel ellende veroorzaken. Gelukkig
kunnen eenvoudige maatregelen veel
blessures voorkomen. Daarom heeft de
Nederlandse Badminton Bond, in het kader
van het landelijke programma SPORT BLESSURE
VRIJ, in samenwerking met het Nederlands Olympisch
Comité*Nederlandse Sport Federatie en de stichting Consument en Veiligheid, een serie
artikelen geschreven over de achtergrond en preventie van een aantal
badmintonblessures. Deze afleveringen gaan over lage rugklachten en
schouderblessures.

Lage rugklachten? Het kan ook u overkomen!Lage rugklachten? Het kan ook u overkomen!Lage rugklachten? Het kan ook u overkomen!Lage rugklachten? Het kan ook u overkomen!Lage rugklachten? Het kan ook u overkomen!
We hopen het niet voor u….maar ook u kunt ooit lage rugklachten krijgen. Veel
Nederlanders hebben regelmatig last van lage rugklachten. Gelukkig kunt u zelf
verschillende dingen doen om lage rugklachten te voorkomen en herstel te bevorderen.

Wat zijn lage rugklachten?Wat zijn lage rugklachten?Wat zijn lage rugklachten?Wat zijn lage rugklachten?Wat zijn lage rugklachten?
Een rug bestaat uit vele wervels. De wervels zijn met elkaar verbonden door gewrichtjes
aan de achterzijde van iedere wervel. Tussen twee wervels zit een tussenwervelschijf; de
schokdempers van de rug die enorme krachten moeten en kunnen verwerken. Alle
wervels worden bijeen gehouden door een grote hoeveelheid banden. Door diverse
oorzaken kan de beweeglijkheid van één of meerdere bovengenoemde schakels
verminderen. Dit kan leiden tot lage rugpijn.

Voorkomen is beter dan genezen!Voorkomen is beter dan genezen!Voorkomen is beter dan genezen!Voorkomen is beter dan genezen!Voorkomen is beter dan genezen!
U kunt gelukkig veel doen om de kans op lage rugklachten te verkleinen. Wat? Een
goede lichaamshouding is erg belangrijk. Houd u uw rug recht; ook bij tillen, bukken en
dragen! Voordat u gaat badmintonnen is het verstandig om een goede warming-up te
doen zodat uw spieren en rug etc. warm en soepel worden. Vergeet de rekoefeningen
van nek, romp en (boven)benen niet. Begin na de warming-up met rustig inslaan en
voer geleidelijk de intensiteit op.  Hoe beter uw techniek, hoe minder kans op lage
rugklachten en andere blessures, hoe beter uw  prestaties en hoe meer badmintonplezier!

Revalidatie is een must!Revalidatie is een must!Revalidatie is een must!Revalidatie is een must!Revalidatie is een must!
Wat kunt u doen om zo snel en verantwoord mogelijk te herstellen van lage rugklachten?
Neem het zekere voor het onzekere! Een arts/fysiotherapeut kan onderzoeken of u last
heeft van scheefstand van het bekken of wervel(s), beenlengteverschil, afwijkende
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voetenstand, etc. U kunt thuis vele oefeningen doen om rugklachten te voorkomen of te
verminderen. Met name het versterken van uw rug- en buikspieren en het uitvoeren van
oefeningen om uw lage rug en bekken soepel te houden zijn belangrijk. Uw arts/
fysiotherapeut kan u hierover informatie geven. Warmte ontspant uw spieren! Ga
regelmatig onder een infra-rode lamp of ga in een warm bad liggen. Blijf in beweging!
Bedrust en niet sporten verergeren uw lage rugklachten. Natuurlijk mag het bewegen
niet pijnlijk zijn. Badminton is een prima manier om alle schakeltjes in uw rug soepel te
houden en uw rompspieren te versterken. Hierdoor is de kans op rugklachten kleiner.

ALLES OVER ....SCHOUDERBLESSURES!
tekst Mariken Leurs

Schouderblessure? Het kan ook u overkomen!Schouderblessure? Het kan ook u overkomen!Schouderblessure? Het kan ook u overkomen!Schouderblessure? Het kan ook u overkomen!Schouderblessure? Het kan ook u overkomen!
We hopen het niet voor u … maar ook u kunt ooit een schouderblessure krijgen. Een
vervelende blessure die veel voorkomt bij badmintonners. Badminton is nu eenmaal  een
sport waarbij de arm herhaaldelijk explosief in bijna onmogelijke standen wordt
bewogen. Goed handelen bij een schouderblessure én een verantwoorde revalidatie
kunnen  veel schade voorkomen. Beter is nog om een schouderblessure helemaal te
voorkomen.

Wat is een schouderblessure?Wat is een schouderblessure?Wat is een schouderblessure?Wat is een schouderblessure?Wat is een schouderblessure?
De schouder is een complex lichaamsdeel. Diverse gewrichten worden in de
schoudergordel met elkaar verbonden, zoals het schouderblad, sleutel- en borstbeen,
bovenarm en ribben. Deze gewrichten worden bij elkaar gehouden door de banden/het
kapsel van het schoudergewricht. De zogenaamde “cuff”spieren zorgen ervoor dat de
schouderkop goed in de schouderkom blijft wanneer de arm  wordt bewogen. Wrijving
tussen de diverse botten en pezen wordt verminderd door een soort vetkussentje; de
slijmbeurs. Voor een optimaal functioneren van de  schouder is bovendien een normaal
functioneren van nek- en borstwervels en van de gewrichten tussen ruggewervels en
ribben noodzakelijk.

Door de vele slagbewegingen kunnen er bij badminton, met name na een onvoldoende
warming-up, één of meerdere verbindingen in de schouder vast gaan zitten. De
complexe bewegingsketen in de gehele schouder is dan verstoord. Hierdoor is de kans op
forceren groot. Een “vastzittende” wervel maar ook andere factoren kunnen leiden tot
overbelasting. Met name banden, slijmbeurs, spieren, pezen en/of aanhechtingen in de
schouder kunnen geïrriteerd raken. Blessures in de schouder zijn vaak complex en
worden vaak veroorzaakt door een samenloop van factoren. Veelal gaan verschillende
aandoeningen (zoals bijvoorbeeld peesblessures en slijmbeursontstekingen) samen. Zelf
voelt u pijn in uw schouder zonder precies te weten waar de oorsprong zit.
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OSM BADMINTON THEORIE VOOR GEVORDERDEN

Voorkomen is beter dan genezen!Voorkomen is beter dan genezen!Voorkomen is beter dan genezen!Voorkomen is beter dan genezen!Voorkomen is beter dan genezen!
U kunt gelukkig veel doen om de kans op een  schouderblessure te verkleinen.
Wat?
Door een goede warming-up worden spieren, banden, gewrichten etc. warm en  soepel.
Vergeet de rekoefeningen van nek, romp en schoudergordel niet. Begin na  de warming-
up met rustig inslaan en voer geleidelijk de intensiteit op. Een goede techniek kan veel
blessureleed voorkomen. Met name een teveel zijwaarts geslagen bovenhandse techniek
kan tot problemen leiden. Kies een racket dat past bij uw niveau. Een middelzwaar racket
met een normale  gewichtsverdeling en een gemiddelde flexibiliteit is voor recreatieve en
gevorderde spelers het meest geschikt. U kunt een racketspecialist vragen om  advies.

Revalidatie is een must!Revalidatie is een must!Revalidatie is een must!Revalidatie is een must!Revalidatie is een must!
Wat kunt u doen om zo snel en verantwoord mogelijk te herstellen van een
schouderblessure? U kunt de geïrriteerde plek 3 maal daags vijftien minuten koelen met
een cold-pack of met ijs. Let op! Een cold-pack of ijs mag u nooit op de blote huid
leggen. Besteed extra aandacht aan de warming-up. Rekoefeningen voor de nek, romp
en  schoudergordel zijn hierbij van groot belang. Pas uw speelintensiteit aan door
minder hard te slaan en niet te smashen. Neem het zekere voor het onzekere! Blijft u pijn
houden dan is het verstandig om  een arts/fysiotherapeut te raadplegen.

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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KEN JE MARTIN VAN GORKOM AL?
Hoe oud ben je, wat is je burgerlijke staat en waar werk je?
Martin is 40 jaar, getrouwd en samen hebben ze drie kinderen. Martin is werkzaam bij de
Fortis bank in Woerden in de IT sector.

Hoe lang ben je lid van de vereniging en heb je ook ergens anders gespeeld?
Eerst heeft Martin 3 á 4 jaar in Apeldoorn gespeeld. Als recreant en in de competitie
5e klas. Sinds 1998 is Martin lid van OSM.

Heb je ook andere hobby’s/sporten?
Naast badminton beoefent Martin op de vrijdagavond een andere sport: volleybal.

Doe je mee aan de competitie of heb je dat ooit gedaan?
In Apeldoorn heeft Martin wel competitie gespeeld. Martin heeft bij OSM tot nu toe geen
plannen in die richting maar wie weet komt het er nog wel van.

Ben je al eens clubkampioen geweest en zo ja wanneer?
Nee, Martin heeft bij OSM nooit met de clubkampioenschappen meegedaan. Martin kan
hier niet met de clubkampioenschappen meedoen omdat hij op de vrijdagavond zijn
andere sport volleybal beoefent. In Apeldoorn heeft Martin wel aan de
clubkampioenschappen deel genomen maar is daar nooit kampioen geworden.

Wat vindt je het leukst om te spelen: single, mix of dubbel en waarom?
Martin vindt de single het leukst om te spelen omdat (ondanks dat je er wel moe van
wordt) je de klus hoe dan ook in je eentje moet klaren. De dubbel vindt Martin ook wel
leuk mits je aan elkaar gewaagd bent, zodat er een goede partij ontstaat.

Kun je een leuke mop of anekdote vertellen?
Martin kan wel iets vertellen over wat hij kort geleden op zijn werk heeft meegemaakt.
Het gebeurde in de nacht van vrijdag 15 op zaterdag 16 september. Martin was nog laat
op zijn werk achter de computer bezig toen het begon te onweren. Door blikseminslag
gingen de computersystemen onderuit en tot vier uur in de ochtend zijn Martin en zijn
collega’s bezig geweest de computersystemen weer optimaal te laten functioneren. Ook
goeiemorgen Martin.
Martin weet ook nog een mop: twee mensen slaan tegelijk een shuttle en een tennisbal
omhoog de lucht in. De vraag is wie er het eerste op de aarde was?
Antwoord: Adam en Eva!

Martin, heeft het voordeel als je lang bent? (vraag van Ton)
Ja, het heeft voordeel om lang te zijn want ze slaan niet zomaar over mij heen. Een nadeel
is dat het wat langer duurt voordat mijn armen en handen weten wat ze moeten doen als
reactie op een slag, het kost wat meer tijd.
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Wil je nog iets melden wat niet gevraagd is, maar wat je wel graag kwijt wil?
Martin wil wel even melden dat hij waarschijnlijk de nieuwe penningmeester van OSM
wordt.

Wie moet er de volgende keer geinterviewd worden en wat zou je die persoon willen
vragen?
Martin wil graag dat de volgende keer de voormalige penningmeester Eelco Weenink
geïnterviewd wordt. De vraag van Martin is: Eelco, is het handig dat je zowel met links
als met rechts kunt spelen?

Martin is waarschijnlijk de nieuwe penningmeester bij OSM, hij volgt Eelco Weenink op.
Martin, hoe kwam je op het idee om penningmeester te worden?
Je kletst wel eens wat op zo’n badmintonavond en dan kwam het ter sprake dat ik in
Apeldoorn secretaris van de club was en in de ouderraad van school de penningmeester
was. Zo kwam het dat ik ben gevraagd om bij OSM penningmeester te worden. Het is nog
in de overname fase en nog niet helemaal zeker want er moet in de algemene
ledenvergadering nog worden gekozen want er zijn misschien meer gegadigden.

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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LIJST VAN BESTUURS- EN COMMISSIELEDEN

NAAM:NAAM:NAAM:NAAM:NAAM: ADRES:ADRES:ADRES:ADRES:ADRES: TEL:TEL:TEL:TEL:TEL: FUNCTIE:FUNCTIE:FUNCTIE:FUNCTIE:FUNCTIE:
0346-0346-0346-0346-0346-

BESTUURBESTUURBESTUURBESTUURBESTUUR
Niels Eykelkamp Fazantenkamp 563 560776 Voorzitter TC
Ronald Koenis 1) Reigerskamp 320 569973 Secretaris, Voorz. RC
Alexander van Leijenhorst Zwanenkamp 82 283647 Voorzitter
Harm Tersteeg Reigerskamp 663 566430 Voorzitter JC
Eelco Weenink 2) Boomstede 505 571083 Penningmeester

TECHNISCHE COMMISSIETECHNISCHE COMMISSIETECHNISCHE COMMISSIETECHNISCHE COMMISSIETECHNISCHE COMMISSIE
Agaath den Elzen Spechtenkamp 182 573710 Lid (Sr. comp.)
Niels Eykelkamp Fazantenkamp 563 560776 Voorzitter
Steven Sinclair Zwanenkamp 606 590271 Lid

JEUGD-COMMISSIEJEUGD-COMMISSIEJEUGD-COMMISSIEJEUGD-COMMISSIEJEUGD-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-COMMISSIEREDACTIE-COMMISSIEREDACTIE-COMMISSIEREDACTIE-COMMISSIEREDACTIE-COMMISSIE
Fardau Breshamer Fazantenkamp 243 565809 Lid
Ingrid Janssen Boomstede 199 550761 Lid
Ronald Koenis Reigerskamp 320 569973 Voorzitter
Monique Maenen Spechtenkamp 414 564658 Lid

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

TRAINERSTRAINERSTRAINERSTRAINERSTRAINERS
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 jeAls je belt, vraag je dan even af, of het op een tijd is waarvan jeAls je belt, vraag je dan even af, of het op een tijd is waarvan jeAls je belt, vraag je dan even af, of het op een tijd is waarvan jeAls 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.verwacht dat degene die je belt, die tijd ook redelijk vindt.verwacht dat degene die je belt, die tijd ook redelijk vindt.verwacht dat degene die je belt, die tijd ook redelijk vindt.verwacht dat degene die je belt, die tijd ook redelijk vindt.

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


