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BBaaddmmiinnttoonn  ......,,    mmeeeerr  ddaann  eeeenn  ssllaagg  iinn  ddee  lluucchhtt  !!!!!!  

JJaaaarrggaanngg  2255  ((jjuunnii  22000033)),,  nnrr..  44

RReeddaaccttiieeaaddrreess:: RReeiiggeerrsskkaammpp  332200,,  33660077  HHSS    MMaaaarrsssseenn..
EE--mmaaiill:: RR..KKooeenniiss@@iimmnn..nnll
WWeebbssiittee:: wwwwww..oossmmbbaaddmmiinnttoonn..nnll
SSeeccrreettaarriiaaaatt:: RReeiiggeerrsskkaammpp  332200,,  33660077  HHSS    MMaaaarrsssseenn..
GGiirroonnuummmmeerr:: 33553344550022,, tt..nn..vv..  PPeennnniinnggmmeeeesstteerr  OOSSMM  BBaaddmmiinnttoonn,,  MMaaaarrsssseenn..

REDACTIONEEL
Met 25 graden en een heerlijk zonnetje valt het schrijven van dit redactioneel me niet
licht. Ik houd het daarom kort:
Behalve de kampioenen van de clubkampioenschappen, zijn er ook vier VJK-teams
kampioen geworden. Iedereen gefeliciteerd. In deze uitgave kunt u alles nalezen.

De Jeugdcommissie en de Technische commissie zijn op zoek naar helpende handen.
Denk er eens over na: de vereniging draait op de vrijwillige inzet van iedereen. Doe ook
mee. Wie u daarvoor bij de JC of TC kunt aanspreken staat achterin dit clubblad.

In de ALV zijn de nieuwe contributies vastgesteld:
€138,00 voor senioren (was €132,50) en 
€94,00 voor de jeugd (was €90,00).
Uit een rapport van de Maarssense sportraad blijkt dat OSM Badminton één van de
laagste contributies van de Maarssense sportverenigingen heeft, maar mocht het u toch
te veel zijn: in dit blad staat ook een afmeldformulier. Niet afmelden (ook als u in januari
lid bent geworden!) betekent lid blijven en dus contributie betalen.

Een tijdje geleden was de Internationale Badminton Federatie bijeen in Nederland ter
gelegenheid van de WK voor landenteams (niet gezien? U heeft wat gemist!). Evenals
vorig jaar is gesteggeld over het puntensysteem. De uitkomst is verrassend: men gaat
terug naar het aloude puntensysteem: alles tot de 15, behalve damesenkel. Bij de NBB en
ons district (en binnen ons bestuur) is nog geen formeel besluit hierover genomen, maar
de verwachting is dat zij allen het IBF-besluit zullen volgen met ingang van het nieuwe
seizoen.

Tot dan,
Ronald



DE VOORZITTER IS ... OP VAKANTIE
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AAFFMMEELLDDIINNGGSSFFOORRMMUULLIIEERR OOSSMM  BBAADDMMIINNTTOONN

Formulier opsturen naar:

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

Inzenddatum: ttuusssseenn  nnuu  eenn  3300  jjuullii  aa..ss..

Naam :

Adres :

Woonplaats :

meldt zich voor het komende seizoen af als lid van OSM badminton,

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

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Datum :

Handtekening

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂
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JEUGD

AGENDA JUNI-OKTOBER 2003
Speeltijden
Jeugd A (selectie) Woensdag 18:00-20:00 (Fazantenkamp)

Vrijdag 18:30-20:00 (Bisonhal)
Jeugd B Maandag 19:00-20:00 (OVVO-hal)

Vrijdag 18:30-20:00 (Bisonhal)
Jeugd C Maandag 19:00-20:00 (OVVO-hal)

Zaterdag 08:30-11:00 (Bisonhal)
Jeugd D Zaterdag 08:30-11:00 (Bisonhal)

Op zaterdag speelt groep 1 van 08:30 tot 09:45 en groep 2 van 09:45 tot 11:00.

Bijzonderheden
Ma 9 juni Pinksteren
Za 21 juni Laatste training van dit seizoen

juli-augustus Zomervakantie

1 september Eerste training op maandag
3 september Eerste training op woensdag
5 september Eerste training op vrijdag
6 september Eerste training op zaterdag
13 september Open ochtend

11 oktober Herfstvakantie
13 oktober Herfstvakantie
15 oktober Herfstvakantie
17 oktober Herfstvakantie

Voor wie op zoek is naar toernooien
verwijzen we naar de volgende site op
internet:
http://www.badminton.nl/. Kies dan
bovenin het scherm “competitie &
toernooien”.

- 5 -- 5 -- 5 -
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2003
De clubkampioenschappen zitten er weer op. De wisselbekers zijn in nieuwe handen
overgegaan. Bij de jeugd draait het echter niet alleen om deze fel begeerde hoofdprijs.
Bij de jeugd wordt er gestreden in verschillende klassen. Het gaat te ver om alle details te
vermelden; daarvoor hebben we tijdens de clubkampioenschappen een publieke
tribune. Toch hebben we een paar bijzondere momenten eruit gelicht.
Bij de kinderen van de basisschool leverde Elmar de Bos een felle strijd tegen Marley
Lobregt. Elmar verloor, waardoor Marley het in de finale tegen Jelte Hoekstra moest
opnemen. Of Jelte zo sterk is, of dat Marley tegen Elmar te veel gegeven heeft is niet
bekend. Wel bekend is dat Jelte er met de eerste prijs vandoor ging. Ook de andere
klassen leverde, nog voor de finale, veel interessante partijen op. Rowin Niewerth en Joeri
Tersteeg konden nauwelijks nog normaal lopen na hun slopende partij. Rowin won, maar
moest toen nog een finale spelen tegen Jeffrey Schijven. In deze laatste partij stond het 11
servicebeurten lang 8-8. Daarna was Jeffrey gebroken en werd Rowin junior
clubkampioen heren. Ook bij de dames werd er fel gestreden. In de één-na-hoogste
klasse leverde Esmee de Graaf een felle strijd tegen Whitley Vonk. Nog zo’n wedstrijd die
het hele tijdschema in de war gooit. Ruim een uur stonden zij verbeten op de baan.
Whitley werd eerste, Esmee tweede. In de hoogste klasse was de spannendste strijd die
voor de tweede plaats tussen Mariska Tersteeg en Melissa Santosa. Na 3 sets ging de eer
naar Mariska. Echter in de finale tegen Sandra van Rooijen won Sandra met ruime cijfers.
Sandra werd hierdoor junior clubkampioen dames.
Hiernaast een compleet
overzicht van alle
winnaars. Wij willen alle
deelnemers bedanken
voor hun inzet. Mede
door hen kunnen we
terugkijken op een
geslaagd toernooi.

De JC

Clubkampioenen
enkelspel
Rowin Niewerth en
Sandra van Rooijen
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DDee  uuiittssllaaggeenn

KKllaassssee eeeerrssttee ttwweeeeddee

Mix Recreant B Eveline / Marten Leonie / Daniël

Competitie A Sandra / Joeri Joyce / Rowin

Jongens dubbel Recreant B Jelte / Marley Michael / Michael

Recreant A Marijn / Ramli Dennis / Ton

Competitie A Joeri / Rowin Jeffrey / Frits

Gemengd dubbel Recreanten Kirsten / Sophie Pim / Tim

Meisjes dubbel Recreant A Marjolein / Marjolein Leonie / Rand

Competitie B Esmee / Whitley Cherelle / Nadine

Competitie A Joyce / Sandra Ellen / Mariska

Gemengd enkel Recreanten Erik de Beurs Feye Hoekstra

Meisjes enkel Recreant A Eveline Jansen Esther Eijgenstein

Competitie B Whitley Vonk Esmee de Graaf

CClluubbKKaammppiiooeenn Competitie A SSaannddrraa  vvaann  RRooooiijjeenn Mariska Tersteeg

Jongens enkel Recreant B Jelte Hoekstra Marley Lobregt

Recreant A Ramli Somers Marijn Kieft

Competitie B Vincent de Waard Nick Carbo

CClluubbKKaammppiiooeenn Competitie A RRoowwiinn  NNiieewweerrtthh Jeffrey Schijven

Gemengd enkel, eerste prijs Erik de Beurs
(rechts), tweede prijs Feye Hoekstra (links)
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Eerste prijs Mix
recreant B: Marten
Velthuijsen en
Eveline Jansen

Eerste prijs
jongens dubbel
recreant A:
Marijn Kieft en
Ramli Somers
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JEUGDTRAINING OP MAANDAG

Dit seizoen zijn we begonnen  met een extra jeugdtraining op de maandagavond. De
belangstelling hiervoor was zelfs zo groot dat we een wachtlijst hadden. De training is op
de eerste plaats bedoeld voor competitiespelers die niet op woensdag trainen. Als er nog
plaatsen over zijn worden die opgevuld met spelers die naast de standaard training op
zaterdag, graag een extra training willen volgen. Dat is bijvoorbeed een goede start om
het seizoen daarna te beginnen met competitiespelen. De kosten van deze training
bedragen ongeveer €51,-. Het precieze bedrag wordt begin volgend seizoen vastgesteld.

Voor het volgend seizoen willen we deze trainingen weer organiseren. Er is echter een
probleem, omdat Erik stopt met lesgeven. We zijn nog steeds op zoek naar iemand die
deze trainingen wil overnemen. 

Met het onderstaande briefje kun je je opgeven voor deze training.

INSCHRIJFFORMULIER RECREANTENTRAINING KLASSE C 2003-2004

Naam: ………………………………………….……………

Adres: ………………………………………….……………

Telefoon: ……………………………………………………

schrijft zich in voor Recreantentraining op maandagavond

Handtekening van een ouder:

Inschrijven kan ook via de website van OSM (kies hiervoor het menu ‘Contact’).
Inleveren vóór maandag 15 juli bij de JeugdCommissie.
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DE COMPETITIETEAMS VOOR SEIZOEN 2003-2004
De successen zijn nog niet gevierd, of de voorbereidingen voor het volgende seizoen zijn al-
weer begonnen. Dit jaar houden we de schade voor de tegenstanders beperkt door ‘slechts’
met zes teams uit te komen. De klassen voor volgend jaar zijn iets anders van opzet:

- twee klassen onder 19 jaar (geen Hoofdklasse meer)
- twee klassen voor de leeftijdsgroep ‘onder 16’ (i.p.v. onder 15)
- één klasse onder 13 jaar
- één klasse onder 11 jaar

De twee klassen zijn voor gevorderde jeugd respectievelijk beginnende/minder gevorderde
jeugd. ‘Onder de 11’ blijft één klasse behouden met (als enige) een gemengde poule. OSM
heeft dit jaar in nagenoeg elke klasse een team uitgevaardigd:

OSM1 klasse 1 (onder 19/gevorderd)
OSM2 klasse 2 (onder 19/minder gevorderd/beginnend)
OSM3 klasse 3 (onder 16/gevorderd)
OSM4 klasse 4 (onder 16/minder gevorderd/beginnend)
OSM5 klasse 6 (onder 13/minder gevorderd/beginnend)
OSM6 klasse 7 (onder 11/gemengd)

Een aantal teams is gelijk gebleven, andere teams zijn vanwege leeftijden opnieuw
ingedeeld. De teams voor het komende seizoen zien er als volgt uit:

TTeeaamm  11 TTeeaamm  22 TTeeaamm  33
Mark Eijgenstein Joeri Tersteeg Tjardy Esmeijer
Marijn Kieft Rowin Niewerth Yannic Smeets
Ramli Somers Sandra van Rooijen Kim Krommert
Mariska Tersteeg Joyce van Rooijen Esmee de Graaf
Ellen Lemmens Whitley Vonk
Melissa Santosa

TTeeaamm  44 TTeeaamm  55 TTeeaamm  66
Vincent de Waard Wouter Miltenburg Kim de Graaf
Nick Carbo Marley Lobregt Kirsten van der Valk
Michael Scharenberg Jelte Hoekstra Martijn Koenis
Cynthia de Graaf Nadine Hagenbeek Pim Versteeg
Esther Eijgenstein Cherelle Selles

Robbin Spaan

Algemeen reserve: Bas Nieraeth en Arthur van Aarssen

Harm Tersteeg
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WIE NEEMT MIJN PLEKJE OVER … 
Ik heb vijf jaar met veel plezier ‘gewerkt’ met de jeugd van OSM/Badminton. Voor mij is
een tijd aangebroken om weer eens naar school te gaan (midlife-crisis!). Hierdoor wordt
het voor mij moeilijk om tijd vrij te maken voor mijn taken in de jeugdcommissie. Veel
tijd vraagt het niet, maar als je iets doet moet je het wel goed doen… 

Door mijn vertrek valt er 25% van de JC-capaciteit weg, waardoor (als er geen hulp
bijkomt) hun werk toeneemt met 33%, dus om het ook voor de overige JC-ers leuk te
houden: wie wil een paar uurtjes per maand ‘opofferen’ voor de ontwikkeling en
begeleiding van ons jeugdig badmintontalent?

Dat het leuk is staat vast, anders deed ik het geen vijf jaar. Belangrijker is dat het
ontzettend dankbaar werk is, getuige de resultaten die de jeugd de afgelopen jaren
heeft geboekt (en waar je als JC-lid best trots op mag zijn):

- elk jaar levert OSM kampioensteams op in de competitie;
- zeven kinderen trainen bij de regionale selectie in het Nationaal trainingscentrum in

Papendal;
- ook in de landelijke toernooien nemen we prijzen mee naar huis.

Rest mij nog alle ouders te bedanken die hun kroost aan ons heeft toevertrouwd én
daarbij een handje heeft toegestoken.

Harm Tersteeg

DE JEUGDTRAINERS VAN AFGELOPEN SEIZOEN

Dit seizoen hebben Erik en Sietske de jeugdtrainingen op zaterdag en maandag
verzorgd.  Het was niet altijd gemakkelijk voor ze om dat te combineren met hun andere
activiteiten. Ze speelden competitie, moesten daarvoor ook zelf trainen en speelden
toernooien.  Maar heel belangrijk voor hen was het middelbareschool-examen. De
uitslagen zijn nog niet bekend, maar we gaan er vanuit dat ze wel zullen slagen. Voor
Erik en Sietske betekent dat ook dat ze vanaf september gaan studeren. Hierdoor hebben
ze besloten om het volgend seizoen geen trainingen meer te geven.

De JC wil Erik en Sietske hartelijk bedanken voor al hun inzet en toewijding voor de
jeugd. Wij wensen jullie allebei veel succes toe.

De JeugdCommissie



KEN JE CHERELLE SELLES AL?
Hoe heet je, hoe oud ben je, waar woon je, waar
zit je op school en in welke klas zit je?
Ik heet Cherelle Selles, ik ben 10 jaar en ik woon
op Machinekade 25 in Maarssen. Ik zit op ‘t Palet
Troelstra in groep 7.

Waarom ben je op badminton gegaan?
Ik ben op badminton gegaan omdat mijn
moeder er eerst op zat en mijn oma ook nog, dus
het leek me wel leuk.

Hoe lang ben je al lid van OSM en waarom ben je
juist bij deze vereniging gegaan?
Ik zit iets meer dan een jaar op badminton en ik ben bij deze vereniging omdat die het
dichtst bij was.

Speel je competitie of doe je mee aan toernooien?
Zo ja, met wie speel je in het
competitieteam?
Ik speel competitie en in dat team
zitten Nadine, Wouter, Michiel en ik.
En in mei ga ik mijn eerste toernooi
spelen.

Wat speel je het liefst, de single, de
mix of de dubbel? Waarom?
Single, omdat je dan het hele veld
voor je alleen hebt en dan staat er
niemand voor je voeten.

Wat vind jij het leukste dat je dit
seizoen hebt meegemaakt?
Mijn eerste single die ik heb
gewonnen in de jeugdcompetitie.

Heb je ook andere hobby’s?
Yep. Ik speel saxofoon en ik zit op
scouting. Ik zit de hele dag op de
computer te internetten en ik speel
ook vaak bij mijn klasgenootjes.

- 12 - OSM Badminton
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Is er nog iets wat je graag wilt vertellen, wat leuk is als het in het boekje komt te staan?
Nou, ik vind badminton erg leuk en ik hoop dat ik er nog lang mee door kan gaan en ik
hoop dat ik ooit net zo goed word als mijn moeder.

Cherelle geeft de pen door aan Cynthia de Graaf

Een hele fijne zomervakantie
ge

w
en

st
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OSM’ERS OP JEUGDTOERNOOIEN

Nadat de competitie is afgelopen begint de tijd van de toernooien. Ook dit jaar hebben
weer veel OSM Badminton jeugspelers op een aantal toernooien gespeeld. Dat geldt
voornamelijk voor de spelers die bij het RTC trainen. Dit jaar zijn er kinderen die voor het
eerst hebben meegedaan aan toernooien. Dat is een goede ontwikkeling. Hier bleek ook
weer dat alle begin moeilijk is.

VVlleeuutteenn,,  aapprriill  22000033
Kim Krommert heeft 2 jaar geleden al eens meegedaan met dit toernooi. Dankzij deze
ervaring wist zij samen met Tjardy Esmijer dit toernooi te winnen in de categorie U13.
Nadine Hagenbeek en Wouter Miltenburg speelden hier hun eerste toernooi. Ze moesten
spelen tegen kinderen waarvan ze in de competitie nog hadden verloren, maar nu
konden ze wel winnen. Hieruit blijkt duidelijk hun snelle vooruitgang. In de laatste
poulewedstijd ontstond er discussie of het laatste punt wel of niet binnen de speeltijd
was gemaakt. De toernooileiding besliste in hun nadeel. Nadine en Wouter waren echter
niet klein te krijgen. Ze revancheerde zich in de wedstrijd om de 5e en 6e plaats. Ze
wonnen deze wedstrijd  en dus behaalden ze een hele mooie vijfde plaats. Gefeliciteerd!
Joyce van Rooijen en Rowin Niewerth hadden de pech dat ze in dezelfde poule waren
ingedeeld als de latere winnaars Sandra van Rooijen en Joeri Tersteeg. Voor de andere
teams waren ze te sterk. Joyce en Rowin waren ook te sterk voor hun tegenstanders in de
wedstrijd om de 3e en 4e plaats. Hierdoor haalde OSM een eerste en een derde  plaats!

VVeeeenneennddaaaall,,  mmeeii  22000033
Hier speelden Kirsten van der Valk en Cherelle Selles hun eerste toernooi. Dit was een
zwaar toernooi waarin ook een groot aantal RTC-Arnhem spelers aanwezig waren.
Kirsten en Cherelle speelden heel goed in hun enkelspelen, maar de tegenstanders waren
te sterk. Ze speelden ook nog samen de meisjesdubbel. Hier wisten ze zelfs een set te
winnen. Dat was helaas niet genoeg voor een overwinning, maar als ze wat meer
ervaring krijgen moeten de tegenstanders echt gaan oppassen.
In de mix van de U15 zorgden Joyce van Rooijen en Rowin Niewerth voor een grote
verrassing. In de halve finale wonnen ze in 2 spannende sets van het RTC-duo Sandra van
Rooijen en Joeri Tersteeg. In de finale verloren ze echter. Toch een hele mooie tweede
plaats.
Bij de meisjes dubbel  speelden Joyce en Sandra van Rooijen weer samen. Ze wilden
natuurlijk de titel van 2002 verdedigen. Dit duo is echt op elkaar ingespeeld. Ook dit jaar
waren ze te sterk voor iedereen. In de finale wonnen ze van het RTC-duo Pauline en Iris. 

AArrnnhheemm,,  1177  eenn  1188  mmeeii  22000033
Dit is een heel sterk internationaal toernooi. Joyce kon geen rol van betekenis spelen in
haar poule. Samen met Sandra verloor ze ook hun eerste wedstrijd in het meisjesdubbel.
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Dat was echter geen schande, want de aanwezige speelsters uit Duitsland waren ook voor
de Nederlanse selectiespeelsters veel te sterk.
Esmee de Graaf speelde samen met haar RTC-partner Carola. Beide speelsters trainen pas
een paar maanden bij het RTC en toch wisten ze al de halve finale te bereiken.  Hierin
moesten ze tegen de latere winnaars spelen. Na de verloren halve finale ging Esmee weer
snel terug naar Maarssen om de clubkampioenschappen te spelen. Dat tekent haar
wilskracht en enthousiasme.

Rob Smeets

Kirsten van der Valk en Cherelle Selles in Veenendaal in
het meisjes dubbel
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INTERNE COMPETITIE

Nagenoeg iedere zaterdag doet de jeugd mee aan de interne competitie. De beide
groepen worden hiervoor in 2 x 5 poules verdeeld, die, indien mogelijk, allemaal tegen
elkaar spelen. Dat dit niet helemaal zo lukt komt doordat soms iemand niet kan komen.
Na iedere ronde gaat de beste speler een poule hoger spelen en de minst goede een
poule lager. Dit jaar zijn er 4 rondes gespeeld, wat bekent dat je van de laagste naar de
hoogste poule zou kunnen gaan, maar dit hangt af van de resultaten. Naast de
clubkampioenschappen kunnen we aan de hand van deze competitie ook een ranglijst
opstellen. Het verschil met de clubkampioenschappen is dat deze ranglijst is gemeten
over en langere periode en dus geen momentopname is. Het nadeel van deze competitie
is echter dat er geen mooie beker te winnen is en dat de hoogst genoteerde speler zich
geen clubkampioen mag noemen. Hieronder de stand van zaken na 4 ronden:

GGrrooeepp  11 JJeellttee  HHooeekkssttrraa

Marley Lobrecht Jorik de Jong Elmar de Bos Melvin Klarenbk Bas Niereath

Patrick Swaerden Nicky Peersman Michael vd Valk Martijn Koenis Glenn Clarisse

Davy Fung Michael Scharen Sophie Weenink Erik de Beurs Tessa v Beekhuis

Pim Versteeg Michelle Beumer Feye Hoekstra Arthur v Aarsen Justin Voornev

Tim Koenis Naomi Vlaander Michel Krooder Lisa van Beek Lotte Bergerbos

Ashley Porton Rianne Knoppers Emma Rademakr Tim Timmer Jeroen Ellerman

GGrrooeepp  22 MMaarriijjnn  KKiieefftt

Frits Linden Dennis v Boglen Jari v Blom Ramli Somers Daniël vd Bildt

Ton v Geel Rick v Helder Eveline Jansen Esther Eijgensten Pim Ellerman

Stefan v Bogglen Kasper vd Heijd Marten Velthuijs Leonie Dumont Rosalieke Speel

Marjolein Bart Marjolein Winter Froukje Sierksma Charlotte Stam Michelle de Jong

Jeroen Eijgenstn Rand Dawoody Laura Peersman Susan Wolbert Daniël Tienstra

In de eerste groep zijn weinig verrassingen te zien. Jelte houdt al vanaf de tweede ronde
zijn toppositie vast. Wel wil ik nog even wijzen op de namen onderaan in deze poule. Dit
zijn allemaal nieuwelingen; twee hiervan zijn pas net een paar weken geleden begonnen.
Onthoudt deze namen want binnen de kortste keren staan zij bovenaan.
In de tweede groep was het wel wat anders. Frits Linden heeft hier tot het begin van de
vierde ronde bovenaan gestaan. In deze laatste ronde heeft Marijn hem verslagen met
slechts 1 punt.
Jelte en Marijn, gefeliciteerd met de overwinning van deze interne competitie.

Namens de JC,
Arthur van der Heijden
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SENIOREN

AGENDA JUNI-OKTOBER 2003
Speeltijden
maandag 20:00 - 23:00 vrij spelen (OVVO-hal)
woensdag 20:00 - 22:00 competitietraining (Fazantenkamp)
donderdag 20:30 - 23:00 vrij spelen (Bisonhal)
vrijdag 20:00 - 21:30 training competitie en gevorderden, tevens vrij 

spelen (Bisonhal)

Bijzonderheden
juni In juni alleen vrij spelen op maandag in de OVVO-hal
9 juni geen vrij spelen (Pinksteren)
23 juni Laatste Clubavond van dit seizoen

juli-augustus Zomervakantie

1 september Eerste keer vrij spelen op maandagavond (OVVO-hal)
3 september Start competitietraining
4 september Eerste keer vrij spelen op donderdagavond (Bisonhal)
5 september Start competitietraining (Bisonhal)
8 september Open avond OVVO-hal
11 september Open avond Bison-hal
12 september Kopijdatum

15 oktober Herfstvakantie
17 oktober Herfstvakantie
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2003
HHeerreenn  eennkkeell
PPoouullee  11 EEiinnddssttaanndd PPoouullee  22 EEiinnddssttaanndd
25. Martijn van Geelen 10-0 32. Ronald Kieft 10-0
26. Rob Smeets 5-6 33. Frans den Elzen 4-6
28. Hans Eijkelkamp 0-10 34. Arthur van der Heijden 2-8
29. Joep Simons 2-8 35. Ton Schut 8-3
30. Piet Elsendoorn 6-5 37. Bart Lammers 0-10
31. Norman van de Brug 8-2 38. Edwin Renckens 7-4

PPoouullee  33 EEiinnddssttaanndd PPoouullee  44 EEiinnddssttaanndd
39. Steven Velthuijsen 10-0 45. Gerben van de Bosch 8-0
40. Rolf Wolzak 3-8 46. Henny Hilhorst 0-8
41. Robert Pastoor 4-8 47. Hans Niekerk 2-6
42. Sandor Musto 7-5 49. Wouter Tengeler 6-2
43. Martin van Gorkom 8-4 50. Pim de Graaf 4-4
44. Jur Weber 4-7

HHaallvvee  ffiinnaalleess  vvrriijjddaagg  2233  mmeeii
Martijn van Geelen tegen Steven Velthuijsen: 12-15, 15-3, 15-4
Ronald Kieft tegen Gerben van de Bosch: 15-3, 15-9

FFiinnaallee  vvrriijjddaagg  2233  mmeeii::  Martijn van Geelen tegen Ronald Kieft.
En alweer een “thriller-wedstrijd”! Toeschouwers van de clubkampioenschappen 2003
werden wel verwend! De eerste set werd gewonnen door Ronald met 15-6. Daarna begon
Martijn echt in zijn spel te komen en begon Ronald wat foutjes te maken. De tweede set
werd dan ook gewonnen door Martijn. Een derde set moest dus de clubkampioen heren
enkelspel aan gaan wijzen! Na veel service-wisselingen en prachtige rally’s won Martijn
uiteindelijk ook de derde set met 15-9. Onder luid applaus van de toeschouwers nam hij
de felicitaties van zijn tegenspeler in ontvangst. 

CClluubbkkaammppiiooeenn  hheerreenn  eennkkeellssppeell  22000033::  MMaarrttiijjnn  vvaann  GGeeeelleenn..

DDaammeess  eennkkeell
PPoouullee EEiinnddssttaanndd
1. Ingrid Janssen 7-4
2. Josephine Bart 2-8
3. Linda Elsendoorn 10-0
4. Marida Löwik 8-3
5. Lilian Lazet 0-10
6. Laura Eefting 4-6
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FFiinnaallee  vvrriijjddaagg  2233  mmeeii::  Linda Elsendoorn tegen Marida Löwik
Een leuke wedstrijd met veel servicewisselingen. Marida kon echter niet veel uithalen
tegen een ijzersterke en zeer stabiel spelende Linda. Linda won deze finale vrij
gemakkelijk in twee sets: 11-4 en 11-6.

CClluubbkkaammppiiooeennee  ddaammeess  eennkkeellssppeell  22000033::  LLiinnddaa  EEllsseennddoooorrnn

HHeerreenn  dduubbbbeell
PPoouullee  11 EEiinnddssttaanndd PPoouullee  22 EEiinnddssttaanndd
51. Martijn van Geelen, Ronald Kieft 8-0 56. Ron Thijssing, Pim de Graaf 1-8
52. Arthur van der Heijden, Bart Lammers 0-8 57. Wim en Peter Wieland 2-7
53. Hans Eijkelkamp, Joep Simons 3-6 58. Frans den Elzen, Piet Elsendoorn 6-3
54. Sandor Musto, Gerben van de Bosch 6-2 59. Steven Velthuysen, Erik Pelgrim 8-0
55. Martin van Gorkom, Jur Weber 4-5 60. Wouter Tengeler, Cor Zagers 5-4

PPoouullee  33 EEiinnddssttaanndd
61. Robert Pastoor, Norman van de Brug 8-3
62. Gijs Eijgenstein, Dick Veer 5-5
63. Henny Hilhorst, Ton Schut 7-2
64. Ronald Koenis, Willem Bosch 4-6
65. Ad de Bakker, Harrie Pelgrim 0-8

HHaallvvee  ffiinnaalleess  vvrriijjddaagg  2233  mmeeii, door middel van loting:
Martijn van Geelen en Ronald Kieft tegen Steven Velthuysen en Erik Pelgrim : 15-13, 16-17,
15-10
Frans den Elzen en Piet Elsendoorn tegen Henny Hilhorst en Ton Schut: 15-7, 15-3

Clubkampioenen
enkelspel:
Linda Elsendoorn en
Marijn van Geelen
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Toelichting: de nummer 1 van poule 3 was uitgevallen. De beste nummer 3 kon ook niet
invallen. Daarom speelt de beste nummer 4 (Frans en Piet) de halve finale!

FFiinnaallee  vvrriijjddaagg  2233  mmeeii:: Steven Velthuysen en Erik Pelgrim tegen Frans den Elzen en Piet
Elsendoorn.
De finale heren dubbel was de laatste wedstrijd van de avond. De heren hadden dan ook
over publiek niets te klagen, alle aandacht was op hen gevestigd. Het publiek werd
beloond met een leuke wedstrijd. Piet en Frans weerden zich kranig tegen het jonge
smash- en cleargeweld. Maar verloren de finale toch in twee sets: 15-7 en 15-3. Iedereen
was het er naderhand wel over eens dat de werkelijke finale door de loting een wedstrijd
te vroeg was gespeeld. De cclluubbkkaammppiiooeenneenn  hheerreenn  dduubbbbeell  22000033  waren, daar viel absoluut
niet over te twisten, overduidelijk EErriikk  PPeellggrriimm  eenn  SStteevveenn  VVeelltthhuuiijjsseenn!

DDaammeess  dduubbbbeell
PPoouullee EEiinnddssttaanndd
7. Fardau Breshamer en Marida Löwik 5-6
8. José Eijkelkamp en Agaath den Elzen 6-5
9. Josephine Bart en Noëlle Veldhuizen 2-8
10. Wilma en Linda Elsendoorn 10-1
11. Wilna en Nicky Rosier 0-10
12. Willemien Schuppen en Nel Coenders 9-2

FFiinnaallee  vvrriijjddaagg  2233  mmeeii::  Wilma en Linda Elsendoorn tegen Willemien Schuppen en Nel
Coenders.
De finale was een buitengewoon spannende wedstrijd die uiteindelijk gewonnen werd

Erik Pelgrim en
Steven Velthuijsen
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door Wilma en Linda Elsendoorn. De eerste set
werd door moeder en dochter gewonnen met 11-9.
In de tweede set herpakten Willemien en Nel zich
uitstekend, zij wonnen die set met 11-2! Een derde
set moest dus uitkomst bieden. Die derde set
mocht met recht een thriller genoemd worden.
Willemien en Nel stonden op een gegeven
moment een aardig eindje voor op Wilma en
Linda. Deze twee bleken echter over ijzeren
zenuwen te beschikken, daardoor wonnen zij
uiteindelijk in de verlening met 13-10. Willemien
en Nel zeiden achteraf zeer tevreden te zijn met
hun tweede plek aangezien ze een geweldig leuke

partij hadden gespeeld en daardoor ook met een tweede plek een voldaan gevoel
hadden.

CClluubbkkaammppiiooeenneenn  ddaammeess  dduubbbbeell  22000033::  WWiillmmaa  eenn  LLiinnddaa  EEllsseennddoooorrnn

GGeemmeennggdd  dduubbbbeell
PPoouullee  11 EEiinnddssttaanndd PPoouullee  22 EEiinnddssttaanndd
14. José Eijkelkamp, Joep Simons 2-4 17. Nel Coenders, Piet Elsendoorn 4-0
15. Marida Löwik, Martin van Gorkom 4-2 18. Fardau Breshamer, GeertJan Fluitman 2-2
16. Willemien Schuppen, Willem Bosch 3-3 20. Lilian Lazet, Marcel de Groot 0-4

PPoouullee  33 EEiinnddssttaanndd
21. Linda Elsendoorn, Gijs Eijgenstein 2-4
22. Josephine Bart, Eelco Weenink 0-6
23. Wilma Elsendoorn,n Frans den Elzen 4-2
24. Agaath den Elzen, Gerben v.d. Bosch 6-0

HHaallvvee  ffiinnaalleess  vvrriijjddaagg  2233  mmeeii, na loting:
Martin van Gorkom en Marida Löwik
tegen Piet Elsendoorn en Nel Coenders: 
8-11, 5-11
Frans den Elzen en Wilma Elsendoorn
tegen Gerben van de Bosch en Agaath den
Elzen : 6-11, 9-11

FFiinnaallee  vvrriijjddaagg  2233  mmeeii: Piet Elsendoorn en
Nel Coenders tegen Gerben van de Bosch
en Agaath den Elzen: 11-9, 11-7
CClluubbkkaammppiiooeenneenn  ggeemmeennggdd  dduubbbbeell  22000033::  PPiieett  EEllsseennddoooorrnn  eenn  NNeell  CCooeennddeerrss
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COMPETITIETRAINING VOOR SENIOREN 2003-2004
De competitietrainingen zullen gegeven worden op woensdag- en vrijdagavond door
Uun Santosa. Deze trainingen zullen intensief zijn. Van de spelers wordt wel verwacht dat
ze proberen altijd aanwezig te zijn. Mocht men niet kunnen dan is men verplicht zich af
te melden, dit om onverwacht lege banen te voorkomen. De competitietrainingen zijn
bedoeld voor de competitiespelers en voor de zeer gemotiveerde en gevorderde
badmintonspelers. Mocht het aantal inschrijvingen de limiet overschrijden, dan hebben
de competitiespelers gegarandeerd een plek. Daarna maakt de TC - in samenspraak met
Uun - een selectie uit de overige inschrijvingen. Het is mogelijk om alleen op woensdag-
of vrijdagavond te trainen; echter beide avonden kan ook. Als u zich inschrijft voor beide
avonden, dan heeft u voorrang t.o.v. de mensen die zich voor één avond inschrijven.

Hieronder staat kort samengevat informatie over de verschillende trainingen.

Competitietraining woensdagavond
Voor wie Competitiespelers en gemotiveerde gevorderden
Starttijd 20:00
Duur 2 uur
Periode training 3-9-2003 t/m 26-5-2004
Aantal trainingen 33
Kosten*) € 99,-
Maximaal aantal deelnemers 16
Waar Sporthal Fazantenkamp

Competitietraining vrijdagavond
Voor wie Competitiespelers en gemotiveerde gevorderden
Starttijd 20:00
Duur 1,5 uur
Periode training 5-9-2003 t/m 2-4-2004
Aantal trainingen 29
Kosten*) € 68,-
Maximaal aantal deelnemers 12
Waar Bisonhal

*) De kosten zijn indicatief en worden begin volgend seizoen definitief vastgesteld.

COMPETITIE TEAMS 2003-2004
De competitieteams voor het volgend seizoen zijn nog niet precies bekend. Meer hierover
in het eerste clubblad van het volgend seizoen.
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INSCHRIJFFORMULIER TRAINING 2003-2004
IInnsscchhrriijjvveenn  ooookk  vviiaa  iinntteerrnneett  ((wwwwww..oossmmbbaaddmmiinnttoonn..nnll))  mmooggeelliijjkk!!!!!!

Naam: ………………………………………….

Adres: ………………………………………….

Telefoon: ………………………………………

schrijft zich in voor:

O Competitietraining op woensdagavond

O Competitietraining op vrijdagavond

Handtekening

Inleveren voor maandag 28 juli bij: Marida Löwik
Fazantenkamp 670
3607 DN Maarssen

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂
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VJK 2003
Deze VJK heeft maar liefst 4 kampioenen (van 6 deelnemende teams) opgeleverd, een
prachtig resultaat! Hieronder de verslagen van de kampioenswedstrijden.

TTeeaamm  11
Optimistisch over een goede afloop togen we voor de laatste wedstrijd naar Culemborg.
Helaas kwamen we van een koude kermis thuis daar de tegenstander het nodig had
gevonden om een tweetal reserves op te roepen die in het bezit waren van zoveel klasse
waar we niet tegen opgewassen waren. Tevens liet men deze twee invallers als
respectievelijk 1e heer en 1e dame spelen wat volgens de regelementen niet is toegestaan.
Hiertegen heeft onze aanvoerder dan ook protest aangetekend middels een schrijven
naar de bond. 

De eerste single van Piet tegen de “reserve” van Culemborg was een makkelijke prooi
voor de tegenstander, evenals de single van Laura tegen de “invalster” van de
tegenpartij. De single van Hans was een kopie van de thuiswedstrijd en ging eveneens
vrij eenvoudig naar de tegenstander. 

Onze tweede dame Wilma, die op het laatste moment als invalster bereid was mee te
gaan, kon het helaas ook niet bolwerken en moest na goede tegenstand de eer aan haar
tegenstandster laten. Dit betekende dus een 4-0 achterstand! 

Team 1: Saskia, Piet, Nel, Hans, Laura
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Na veel heen en weer gepraat betreffende het naleven van de regelementen begonnen
we aan de dubbels. De heren Piet en Hans konden na een spannende driesetter eindelijk
het zoet van de overwinning smaken hetgeen gelukkig ook onze dames Laura en Wilma
in twee sets konden. 

De afsluitende mix van het gelegenheid koppel Piet & Wilma was wederom, na veel
gepraat, een prooi voor ons. Ook Hans & Laura wisten vrij simpel hun afsluitende mix te
winnen wat een einduitslag op het bord bracht van 4-4. 

Toch nog enigszins voldaan over de laatste partijen vertrokken we weer huiswaarts. Het
wachten is nu op het antwoord van de bond betreffende het, eventuele, kampioenschap. 

PPrrootteesstt  --  AAnnttwwoooorrdd  vvaann  ddee  bboonndd
Het antwoord van Hans van Mill, namens de bond, luidt alsvolgt: 

Met het protest ben ik snel klaar en verklaar deze wedstrijd met 8 - 0 voor jullie
gewonnen. Ter onderbouwing:
De 2e heer heeft nog als vaste speler gespeeld in de afgelopen wintercompetitie en is
volgens artikel 5c als zodanig niet gerechtigd te spelen. De 2e dame stond te boek als 1e

dame en had dus als zodanig moeten spelen. Hierop zal de wedstrijdleider van
Culemborg worden aangesproken. 

Dit betekent dus dat we deze competitie als kampioenen hebben afgesloten! Allen van
harte gefeliciteerd met dit resultaat en laat die handdoeken maar komen.

TTeeaamm  22
De laatste poulewedstrijd tegen het zeer sportieve en gezellige Inside 1 uit Baarn is een
prooi voor OSM 2 geworden. Verloor OSM thuis nog met 5-3, nu konden de Maarssenaren
na een 7-1 overwinning in Baarn met een goed gevoel de VJK 2003 afsluiten. Een behaald
kampioenschap is nog niet zeker, hierover zal nog moeten worden geïnformeerd worden
bij de VJK-leider. 

Gerben kwam goed uit de startblokken, de eerste set won hij maar liefst met 15-0 en de
tweede set werd met 15-6 gewonnen. Frans, die tegelijk met Gerben was begonnen met
zijn enkelspel, stond in zijn eerste set nog op 1-1 toen Gerben zijn eerste set al had
afgerond. Ofwel hij had het duidelijk minder makkelijk. In twee sets (11-15 en 5-15) moest
hij uiteindelijk (net als in de thuiswedstrijd) de winst aan de tegenstander laten. 

Eerste dame Wilma was nog herstellende van een griep en voor haar viel Willemien van
Schuppen in. Desondanks kwam Wilma met haar dochter Linda haar team steunen en zat
ze (regelmatig flink hoestend) als toeschouwer op de bank. Agaath speelde hierdoor als
1e dame en had het in de 1e set van haar partij erg moeilijk en verloor deze met 3-11, maar
toen kwam de diesel op gang en won ze met respectievelijk 11-6 en 11-3 de andere 2 sets.
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Invalster Willemien, die nog wel eens onzeker van start gaat in haar enkelspel, leek geen
problemen te hebben met haar tegenstander. Ze won met 11-2 en 11-1 vrij gemakkelijk
haar partij. 

Het heren- en damesdubbel werden net als de beide mixen niet al te zware
overwinningen voor OSM. Allemaal werden ze in twee sets gewonnen. Zo stond de 7-1
overwinning voor OSM op het scorebord. 

Zijn we nu kampioen of niet? We zullen op deze uitkomst nog even moeten wachten. Hoe
dan ook hebben we een geslaagd seizoen gehad met eigenlijk allemaal gezellige teams,
goede invallers, verrassende uitslagen en nog een spannende ontknoping. 

TTeeaamm  44  
Dit was dé cruciale wedstrijd. Als we deze wedstrijd zouden winnen, waren we zeker van
het kampioenschap en natuurlijk de bijbehorende handdoek. Het was onze derde
uitwedstrijd in en tegen Leerdam. 

In een erg benauwde zaal begon Hans Roberti, de eerste heer, aan zijn single. We konden
goed zien dat Hans erg veel last had van de warmte, want in de eerste set had Hans het al
erg zwaar. Ook in de tweede set bleef het zo. Hij verloor z’n single dan ook met 15-6 / 15-
11. Maar zijn teamleden vonden wel dat Hans erg goed had geknokt voor de punten. Hij
was echt uit op een 3-setter. Gijs Eijgenstein kon tegelijk met Hans de baan op, maar

Team 2: Gerben, Agaath, Wilma, Frans
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heeft z’n single bewust laten lopen in verband met zijn opspelende, oude knieblessure.
Met een 2-0 achterstand moesten de dames flink aan de bak om de score weer gelijk te
trekken. Linda Elsendoorn kende nauwelijks problemen met haar tegenstandster en won,
evenals José Eijkelkamp, vrij gemakkelijk haar single. 

De herendubbel was weer een zeer leuke en toch ook wel spannende partij die helaas
voor OSM verloren ging. Daarentegen hadden de dames van OSM meer succes. Hierdoor
werden de mixen ineens erg spannend, aangezien de stand op dat moment 3-3 was en
OSM erg gebrand was op de winst die avond. 

Hans en José begonnen met de mix. De eerste set ging erg snel verloren, maar ineens
werd het een hele aangename partij om naar te kijken. Ze gingen erg gelijk op en
wonnen de tweede set met 11-9, de derde set wilde ze absoluut niet uit handen geven en
daar hebben ze echt voor moeten vechten. Maar dat was niet voor niets geweest. De
derde set werd gewonnen met 11-7. 

Gijs en Linda begonnen hun partij ook erg slecht. De eerste set hadden ze niks in te
brengen en werden verslagen met 11-3, maar ook toen gebeurde er iets waardoor de
rollen werden omgekeerd. De tweede en derde set gingen naar OSM, waardoor de
einduitslag duidelijk was. 

OSM heeft met 5-3 van Leerdam gewonnen, wat inhoudt dat ze KAMPIOEN VJK 2003 zijn!
Teamcaptain Linda Elsendoorn zal op 24 mei de handdoeken voor haar team in ontvangst

Team 4: Hans, Jossé, Linda, Gijs
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nemen en ze zijn volgend jaar
absoluut weer van de partij.
Hopelijk hebben ze volgend
jaar wel iets meer tegenstand
van andere teams.

TTeeaamm  55
Op donderdag 27 maart
hadden wij de
kampioenswedstrijd in
Nieuwegein. Onze
tegenstanders waren ‘t Gein
5. 

De heren hadden
traditiegetrouw geen moeite
met hun tegenstanders. De
eerste dame dit keer ook niet.
Maar onze tweede dame had
een zeer pittige en gelijkopgaande strijd. De eerste game was met 11-4 voor de
tegenpartij, in de tweede game werd het weer gelijk getrokken door de stand 11-4 voor
ons. De derde beslissende game was heel spannend; de stand bleef gelijk opgaan en in
de verlenging ging deze helaas net verloren met 13-11.
Bij de heren dubbel stonden onze heren ineens met 5-0 achter. De dames riepen “Hé
worden jullie eens wakker!!!”, waarna het beter ging. De stand werd met 15-12 en 15-2
door onze heren beslist. Op dat moment waren wij al kampioen! 
De dames dubbel en de eerste mix werden makkelijk gewonnen. De tweede mix was nog
even spannend in de tweede game, maar werd toch met 13-11 gewonnen.
We hebben op 7 april nog een thuiswedstrijd tegen Bereshuttle 3 en dan nog het
slottoernooi in Barneveld waar wij onze handdoeken gaan ophalen!!

Team 5: Cor, Josephine, fardau, Geert Jan
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VARIA

CRYPTOGRAM 0203-4

Horizontaal
6. Trendgevoelige wet
8. Deze trainer zet anders maitresses

klem!
10. Niet over na de eerste dienst
13. Uienring als dameskleding?
14. Badmintonfamilie met een Duitse

steen van henzelf
15. Niet negatief, deze ruzie
17. “Niet in !!” schreeuwen de

lijnrechters
18. Gematigd tussen twee werelden

Verticaal
1. Baken houdt vast
2. Vastpakken bij de neus
3. Jeugdtrainer brengt een religieus

bezoek
4. Hardlopers op een rad?
5. Badminton- of regeringsploeg...
7. ‘Daar’-wetenschap geeft status
9. Vijfde legperiode
10. Desert eten geeft groei
11. Sudhirmancup
12. Grips begrijpen
16. Als badmintonner heeft deze

buitenlander een streepje voor
17. Nu u anders traint...

Oplossing elders in dit blad, net als
die van de vorige keer die u vast al
gemist had.
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KEN JE PIM DE GRAAF AL?
Hoe oud ben je, wat is je burgerlijke staat en waar werk je?
Ik ben 35 jaar, getrouwd met Alida, en vader van Esmee en Lars. Ik werk bij Knauf en doe
daar de logistieke afhandeling van alle transporten in Europa met de daarbij behorende
financiële bijkomstigheden.

Hoe lang ben je al lid van de vereniging en heb je ook ergens anders gespeeld?
Ik ben lid sinds de januari 2002 en dus aan mijn tweede seizoen bezig. Hiervoor heb ik
nooit eerder badminton gespeeld.

Waarom ben je aan badminton begonnen? Wat is je motivatie?
Het is begonnen toen Esmee ging spelen, je gaat mee om te kijken en voor je het weet sta
je op de baan. En als er dan een oneven aantal spelers is speel ik soms mee en kan Uun
zijn aandacht verdelen over de hele groep. Niet lang daarna heb ik mijn squashpartner
over kunnen halen ook eens mee te gaan: met resultaat. Het voordeel van badminton ten

opzichte van squash is dat je met veel
meer verschillende mensen speelt.

Heb je ook andere hobby’s/sporten?
Bij lekker weer een stuk skeeleren, in de
zomermaanden een paar keer per week
hardlopen met de OSM-jeugd in het
park bij gebrek aan training. Verder
ontbreekt het me aan tijd voor andere
sporten/hobby’s dan badminton.

Doe je mee aan de competitie of heb je
dat ooit gedaan?
Vorig jaar heb ik met Martin, Arthur,
Marida en Laura voor het eerst mee
gedaan aan de najaarscompetitie.
Gelukkig was er één team nog minder
dan OSM 3, zonder onaardig te zijn
tegen mijn teamgenoten. Hier komt ook
de vraag van Laura naar boven:
Waarom ik zo beroerd speel tijdens
competitiewedstrijden en niet tijdens
het vrijspelen? Het zal wel te maken
hebben met die priemende ogen in
mijn rug en het gezucht op de
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achtergrond! Nee, het zal toch te maken
hebben met een bepaalde druk die er
toch is, hoewel het plezier voor mij
zwaarder weegt dan het resultaat bij het
meedoen in de competitie. Volgend
seizoen beter hoop ik, al doet Laura dan
helaas niet meer met ons mee.

Ben je al eens clubkampioen geweest en
zo ja wanneer?
Nee, vorig jaar was ik op één na laatste bij
de single en zevende bij de dubbel
dankzij mijn partner. Dat hoop ik wel te
kunnen verbeteren dit jaar.

Wat vindt je het leukst om te spelen:
single, mix of dubbel en waarom?
Het liefst een singlepartij, jezelf helemaal stuk spelen. Misschien ook omdat je relatief
weinig singlepartijen speelt op de vrije speelavonden.

Kun je een leuke mop of anekdote vertellen!
Een leuke mop of anekdote: moeilijk, kunnen we dit wegens ruimtegebrek niet
overslaan?

Wie moet er de volgen de keer geinterviewd worden?
Op goed geluk heb ik een naam gekozen uit de inschrijvingen voor de
Clubkampioenschappen, veel namen zeggen me helemaal niets al zal ik een aantal
mensen van gezicht wel kennen. Het is Cor Bras geworden. Lastig om een vraag te stellen
aan iemand die je niet kent, dus een algemene vraag: Cor, ben je tevreden met de
huidige speel- en trainingsmogelijkheden of zou je hierin iets willen veranderen als dat
binnen de mogelijkheden zou liggen?
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EEN MARATHON OP KLOMPEN?
WWiiee  lleekkkkeerr  wwiill  ssppoorrtteenn,,  kkiieesstt  vvoooorr  ddee  jjuuiissttee  sscchhooeenneenn..  AAlllleess  kkaann  nnaattuuuurrlliijjkk..  ZZeellffss  oopp
kklloommppeenn  kkuunn  jjee  ddee  4422  kkiilloommeetteerr  vvaann  eeeenn  mmaarraatthhoonn  aafflleeggggeenn..  EEnn  zzoonnddeerr  nnooppppeenn  kkuunn  jjee
bbeesstt  eeeenn  ppaarrttiijjttjjee  vvooeettbbaalllleenn..  MMaaaarr  hheett  iiss  wwééll  zzoo  ffiijjnn  aallss  jjee  ddaaaarrnnaa  wweeeerr  nnoorrmmaaaall  rroonndd  kkuunntt
llooppeenn..  VVoooorrkkoomm  oonnnnooddiiggee  bblleessssuurreess  eenn  kkiieess  ddee  sscchhooeenneenn  ddiiee  bbiijj  jjóóuu  ppaasssseenn..
In vrijwel alle takken van sport hebben knieën, enkels en voeten het zwaar te verduren.
Bij hardlopen bijvoorbeeld krijgen de voeten tijdens de landing een dreun te verwerken
van twee tot drie keer het lichaamsgewicht. Bij springen is dat zelfs 5 keer! Bij het
opvangen van dit soort krachten spelen sportschoenen een belangrijke rol. De één heeft
schoenen met veel schokdemping nodig, de ander een stevige, beschermende hielkap.
Maar voor iedereen geldt: goed schoeisel is noodzakelijk! Afgetrapte, oude schoenen
kunnen funest zijn.
HHeellpp  jjeezzeellff  bbiijj  hheett  kkiieezzeenn
Om de keuze voor goede schoenen eenvoudiger te maken, is het handig om nu vast een
paar vragen te beantwoorden.
• Wat is in je trainingen en wedstrijden belangrijk: wenden en keren, springen, lopen?

Dat bepaalt namelijk aan welke eisen de schoen moet voldoen: zoals steun, stabiliteit
en/of schokdemping.

• Op welke ondergrond sport je meestal: op straat (asfalt, beton), op (kunst-)gras, in een
sportzaal of op een atletiekbaan? Dat zegt veel over de zool van de schoen.

• Kijk eens naar je voeten: 70% van de
mensen heeft wel een of andere
voetafwijking: platvoeten, holle voeten,
naar binnen geknikte voeten. Beter
gezegd: normale voeten bestaan niet.

• Bekijk je oude sportschoenen: aan welke
kant zijn ze het meest gesleten? Zijn de
zolen naar binnen of naar buiten
doorgezakt?

• Ga eens op de weegschaal staan, maar
beoordeel ook je loopstijl. Beide
kenmerken bepalen of je een schoen
moet hebben met meer of minder
schokdemping in de tussenzool. 

Ook als je deze vragen kunt
beantwoorden, sta je in de sportzaak nog
voor rekken vol verschillende modellen en
merken. Kies voor een zaak waar de
verkopers verstand hebben van hun vak.
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Je kunt ook advies vragen aan een
sportfysiotherapeut of andere deskundige.
NNoogg  eeeenn  ppaaaarr  ttiippss  vvoooorr  aallss  jjee  nnaaaarr  ddee  wwiinnkkeell  ggaaaatt::  
• Neem je oude schoenen mee, zodat ook de

verkoper ze kan beoordelen.
• Pas de schoenen met de sportsokken die je

normaal ook draagt. 
• Koop je schoenen in de middag, omdat voeten

in de loop van de dag een beetje zwellen. Koop ze niet te klein, want tijdens het sporten
gebeurt hetzelfde.

BBeenn  jjee  wweell  hheelleemmaaaall  bbiijj??
Ieder jaar komen er nieuwe sportschoenen op de markt, met steeds hippere designs.
Trends wisselen sneller dan schoenen verslijten. Met je dagelijkse schoenen moet je het
natuurlijk zelf weten, maar bij de keuze van sportschoenen is design niet het
belangrijkste! Het gaat erom dat je sportschoenen kiest die blessures helpen voorkomen.

DDee  ccaammppaaggnnee  mmaaaakktt  ddeeeell  uuiitt  vvaann  hheett  aaccttiieepprrooggrraammmmaa  SSppoorrtt  BBlleessssuurree  VVrriijj,,  eeeenn  iinniittiiaattiieeff
vvaann  NNOOCC**NNSSFF  eenn  CCoonnssuummeenntt  eenn  VVeeiilliigghheeiidd,,  oonnddeerrsstteeuunndd  ddoooorr  hheett  MMiinniisstteerriiee  vvaann  VVWWSS,,  DDee
LLoottttoo  eenn  ZZoorrggOOnnddeerrzzooeekk  NNeeddeerrllaanndd..

3x15
3x11

5x7
DE TELLING, ... A CONTINUING STORY ...
22/03/2003: Tijdens een Extraordinary General Meeting (EGM) van de IBF in
Eindhoven is besloten terug te keren naar de “traditionele” telling. De
Engelsen hebben hiervoor campagne gevoerd, zij vonden onder andere dat de
huidige telling discriminerend is voor vrouwen. Ze hebben voor elkaar
gekregen dat de beslissing voor het huidige systeem ongedaan gemaakt werd
waarna het oude systeem van puntentelling weer ingevoerd zal worden. Dit
gaat in per 14 april 2003 maar de Bondscommissie Wedstrijdwezen (BCW) van
de Nederlandse Badminton Bond heeft besloten dit in Nederland per 1
augustus 2003 in te voeren omdat er nog competities en toernooien lopen.
Wordt vervolgd?
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LIJST VAN BESTUURS- EN COMMISSIELEDEN
NNAAAAMM:: AADDRREESS:: TTEELL:: FFUUNNCCTTIIEE::

00334466--
BBEESSTTUUUURR
Martin van Gorkom Boomstede 122 576079 Penningmeester
Arthur van der Heijden Zwanenkamp 795 572129 Voorzitter JC
Ronald Koenis 1) Reigerskamp 320 569973 Secretaris, Voorz. RC
Alexander van Leijenhorst Zwanenkamp 82 283647 Voorzitter
Marida Löwik Fazantenkamp 670 569210 Voorzitter TC

TTEECCHHNNIISSCCHHEE  CCOOMMMMIISSSSIIEE
Pim de Graaf Valkenkamp 427 551468
Marida Löwik Fazantenkamp 670 569210 Voorzitter
Sandor Musto Vechtoever 7, Utr. 030-2468717
COMPETITIE
Vacature
VOORJAARS COMPETITIE
Piet Elsendoorn Zwanenkamp 373 569616

JJEEUUGGDD--CCOOMMMMIISSSSIIEE
Ronald Boshuis Reigerskamp 41 554847 Lid
Arthur van der Heijden Zwanenkamp 795 572129 Voorzitter
Rob Smeets Boomstede 199 550761 Lid
Harm Tersteeg Reigerskamp 663 566430 Lid

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

KKAASSCCOONNTTRROOLLEE--CCOOMMMMIISSSSIIEE
Eric van Dam Boomstede 152 572541
Eelco Weenink Boomstede 505 571083

TTRRAAIINNEERRSS
Piet Elsendoorn Zwanenkamp 373 569616
Sietske Lammers Straatweg 128b 572151
Erik Pelgrim Duivenkamp 59 578424
John van Rooijen Bloemstede 271 571393
Uun Santosa Valkenkamp 671 554348
Rob Smeets Boomstede 199 550761

AAllss  jjee  bbeelltt,,  vvrraaaagg  jjee  ddaann  eevveenn  aaff,,  ooff  hheett  oopp  eeeenn  ttiijjdd  iiss  wwaaaarrvvaann  jjee
vveerrwwaacchhtt  ddaatt  ddeeggeennee  ddiiee  jjee  bbeelltt,,  ddiiee  ttiijjdd  ooookk  rreeddeelliijjkk  vviinnddtt..

1) Gastlabels



* Bezorgservice tot 22.00 uur

* Wij bezorgen voor slechts €2,-
desgewenst alle menu's bij u thuis

* Bestellingen vanaf €15,- worden
gratis bij u thuis bezorgd

* Bij bestellingen vanaf €25,- 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

Voor al uw
bloemwerk

VALENTINA

Nassaustraat 2
3601 BG Maarssen
Tel. 0346-550392



DESPORTZAAK 211
UW RACKETSPECIALIST

Amsterdamsestraatweg 21 1
3551 CB UTRECHT
Tel.: 030 - 246 70 41

TENNIS SQUASH BADMINT ON

Babolat bespanmachine met chipkaart
(het geheugen van uw racket)

12uur bespanservice

Snaren van

babolat

ashaway

Openingstijden

Maandag 13:00 - 20:00
di-wo-do-vr 9:00 - 20:00
zaterdag 9:00 - 17:00

let op: 5 koopavonden

Als u uw racket voor 12:00 brengt 
kunt u het 's avonds na 19:00 ophalen

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

Carlton Wilson
Yonex


