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Een groot aantal nieuwe leden gaat op de open avond enthousiast aan de slag

Trainer Geert Jan begint bij de nieuwe jeugdleden bij het begin: hoe hou je een racket vast

Meer foto’s op www.osmbadminton.nl
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 Badminton ...,  meer dan een slag in de lucht !!!
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REDACTIONEEL

Badmintonnend Nederland kan tevreden terugkijken op de afgelopen zomer: Mia 
Audina won Neerlands eerste Olympische badmintonmedaille: de zilveren plak voor het 
onderdeel damesenkel. Fantastisch! Ook de andere Olympische deelnemers lieten het 
badminton van z’n goede kant zien en kwamen dicht bij de halve finales.

Na dit goede voorbeeld is het de beurt aan u. OSM stelt u in het nieuwe seizoen in de 
gelegenheid Olympische aspiraties na te streven. U kunt badmintonnen op maandag, 
woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag, onder de begeleiding van onze 
ervaren trainers (ééntje begeleidt ook de Olympische deelnemers Lotte Bruil en Yao Jie) 
...  dus aan de vereniging zal het niet liggen.

Dat veel leden er serieus werk van maken, merken we aan de trend van een toenemend 
aantal competitieteams, wat zich ook dit jaar weer door heeft gezet: 6 jeugdteams en 6 
senioren teams zullen het komende seizoen de eer van OSM verdedigen. Hierbij wordt 
u uitgenodigd om op zondagochtend deze teams te komen aanmoedigen. Hoewel 
het niveau niet zo hoog is als op de Olympische Spelen, zijn de wedstrijden wel net zo 
spannend en aantrekkelijk om te zien.

Ronald Koenis
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VAN DE VOORZITTER

Het seizoen is nog maar net begonnen en het belooft al een spannend en enerverend 
seizoen te worden. Ook dit jaar heeft het Bestuur weer getracht leden te werven. Daartoe 
waren er twee artikelen in de VAR gezet en wat advertenties. Ook werden er 4.500 fl yers 
in Maarssenbroek en Maarsendorp verspreid. Dit keer rondgebracht door leden die 
zich daarvoor op het forum op de website aangemeld hadden. Dat maakt de mede-
dorpsgenoten attent op onze sport, maar de echte ambassadeur was natuurlijk Mia 
Audina met haar zilveren medaille op de Olympische Spelen. Dat hebben veel mensen 
gezien. Ik heb in Zwanenkamp de fl yers rondgebracht (petje af voor die bezorgers!) en 
als er mensen buiten stonden, hoorde je de kreten van herkenning en viel altijd de naam 
van Mia Audina.

Op 9 september stond er een stukje in de Telegraaf over het Mia Audina-effect. Dit stond 
daar onder andere in:
“In de eerste week na haar succes in Athene hebben zich bij grote clubs als Duinwijck in 
Haarlem en BV Almere twintig nieuwe leden aangemeld. Ook kleinere verenigingen zien 
een toename. Bij SV Metoer in Muntendam kwamen er zestien leden bij. Normaal meldt 
zich slechts een enkeling bij het begin van het nieuwe seizoen.”
Twintig en tien nieuwe leden. In Maarssen wordt kennelijk beter naar de Olympische 
Spelen gekeken, want wij hebben één week na de open avonden zestig (60!) nieuwe 
leden erbij, waarvan 16 jeugdleden. Zowaar een mooi 
succes. Wij stevenen af op ons hoogste aantal leden 
ooit (voor zover het huidig Bestuur dat kan nagaan). 
Allemaal welkom bij OSM Badminton!

We zijn al enige jaren verwend met een groot aantal 
kampioenen in iedere competitie. Ik hoop dat we 
dat dit jaar weer waarmaken. De verwachtingen 
zijn hooggespannen.

En zoals ieder jaar wens ik jullie een sportief, 
blessurevrij en kampioenrijk seizoen.

Alexander van Leijenhorst
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JEUGD

OSM BADMINTON AGENDA OKTOBER - DECEMBER 2004
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
Za 9 oktober Triplextoernooi (groep 1 en 2 van 8:30 tot 11:00)

Za 16 oktober Herfstvakantie
Wo 20 oktober Herfstvakantie
Vr 22 oktober Herfstvakantie

Za 4 december Sinterklaastoernooi (groep 1 en 2 van 8:30 tot 11:00)

Wo 29 december Wel training
Za 24 december Kerstvakantie
 t/m Vr 7 januari

DRINGENDE OPROEP
Vorig seizoen was er een behoorlijk aantal enthousiaste ouders en oudere jeugdspelers 
die bereid waren naast de altijd aanwezige trainers bij toerbeurt te helpen met het 
begeleiden van de OSM Badminton trainingen op de zaterdagochtend. Helaas zijn er 
dit seizoen aanzienlijk minder mensen die wij hiervoor beschikbaar hebben. Om nu te 
voorkomen dat steeds dezelfde mensen hun zaterdagochtend hieraan op moeten offeren 
zijn wij op zoek naar 2 tot 4 enthousiastelingen (ouders of misschien weer wat oudere 
jeugdspelers) die mee willen rouleren bij deze begeleiding en 1 keer in de 3 à 4 weken 
willen helpen op de zaterdagochtend.

Zie je dit zitten neem dan even contact op met iemand van de Jeugd Commissie 
(telefoonnummers achter in de clubkrant) of spreek de aanwezige JC-vertegenwoordiger 
op de zaterdagochtend even aan.

Graag, alle hulp is welkom!!!

Jeugd Commissie OSM Badminton
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HOI ALLEMAAL

De vakanties zijn weer voorbij en de scholen zijn allang begonnen. Voor velen was het 
een vakantie met veel regen, maar na regen komt badminton. Dat maakt gelukkig een 
hoop goed. Lekker in de zaal een beetje meppen tegen een shuttletje. De open dagen 
waren fantastisch. Niet alleen bij de jeugd, maar met name bij de senioren was de 
aanloop enorm. Ik hoop dan ook dat alle nieuwkomers bij het lezen van dit stuk hun 
nieuwe racket ontvangen hebben.

Natuurlijk was het afgelopen seizoen een seizoen waar we met veel genoegen op terug 
kunnen kijken. Het aantal jeugdleden was het gehele jaar op peil, wat belangrijk is 
voor het bestuur. Wat de JC prettig vindt is dat iedereen met zoveel plezier is komen 
badmintonnen. Daarnaast vinden wij het een prima prestatie dat de competitieteams 
het zo goed hebben gedaan. Twee teams in de finale, waar zij een eerste en een tweede 
plaats behaald hebben. Klasse. De JC is er ook trots op dat er bij de jeugd wederom twee 
junior clubkampioenen zijn. Vreemd? Nou nee, even leek het erop dat het er 4 zouden 
worden, maar gelukkig kon, na een verwoede strijd, toch een oplossing gevonden 
worden.

De Jeugd Commissie is blij met de versterking die zij heeft gekregen. Sietske Lammers was 
altijd al als actief speelster bij de JC bekend, maar nu ze de senioren status heeft bereikt, 
heeft zij direct zitting genomen in de JC. Uiteraard weet zij als geen ander wat zij al die 
jaren heeft moeten missen qua organisatie. Zij moet de huidige jeugd behoeden voor de 
problemen waar zij nog mee te maken had. Zo gaat zij zich al direct inzetten om voor de 
jeugd wat aparts te doen op de website. Ook zijn wij blij te kunnen melden dat OSM één 
nieuwe bondstrainer in huis heeft. Eigenlijk zijn het twee halve, maar dat is volgens mij 
samen één. Rob Smeets en Geert Jan Fluitman zijn beide geslaagd voor het eerste deel 
van de cursus. Rob, die met name bezig is met de competitie spelers, gaat gelijk door 
voor het tweede deel, Geert Jan moet helaas nog even wachten. Het is de bedoeling dat 
ook Rowin Nieuwerth opgeleid wordt tot trainer, zodat OSM flink aan het trainen gezet 
kan worden. Geert Jan en Rowin geven beide op zaterdag de trainingen.

Het aankomend jaar gaan we uiteraard ook weer veel leuke dingen doen. De JC had 
voorgesteld om het 25 jarig jubileum weer te vieren, maar dit idee is afgekeurd, gelukkig 
blijven er voldoende leuke dingen over. Voor de jeugd op zaterdag hebben we weer 
de EDC (of wel Einde Dag Competitie). Hoewel de naam nog steeds niet leuk is, is de 
competitie zelf wel leuk. Wie een leuke naam verzint, kan dit aanmelden via de website 
www.osmbadminton.nl (op het forum bij badminton).
Ook passeren de gebruikelijke toernooien weer, echter dit keer met de volledige inzet 
van Sietske, waardoor de toernooien nog meer inhoud gaan krijgen. Ook nieuw wordt 
de opzet van de clubkampioenschappen. We gaan deze nu in één weekend afhandelen 
(alhoewel er nog steeds een heel klein voorbehoud aanwezig is). En als laatste zijn we 
aan het kijken of er misschien nog een toernooi bij kan komen.
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Uiteraard hebben we ook weer veel competitie spelers. Gezien het grote gezelschap dat 
op de vrijdagavonden traint, heeft iedereen er veel zin in. Ik hoorde Jeroen Eijgenstein 
al trappelen. Ook hij zal vanaf eind september laten zien dat hij de slag fl ink te 
pakken heeft. Uiteraard gaan alle teams dit graag laten zien en hopen zij allen op een 
eindoverwinning bij het slottoernooi in Nijmegen. Maar zover is het nog lang niet. Ik 
wens dan ook alle spelers een succesvol en uiterst sportief seizoen toe. 

Wij hebben weer veel plannen en hopen dat het een aangenaam badmintonjaar zal gaan 
worden.

Namens de JC, Arthur van der Heijden

TOERNOOIEN ZATERDAGOCHTENDJEUGD

Ook in dit nieuwe seizoen worden de inmiddels traditionele toernooien voor de 
zaterdagochtendjeugd georganiseerd. Hoor jij daar bij, zet dan de volgende dagen 
alvast met een dikke viltstift in je agenda:

 9 oktober 2004
 TRIPLEX TOERNOOI

Bij dit toernooi worden koppels gemaakt van spelers uit de eerste en tweede groep 
samen. Iedereen wordt om half negen in de zaal verwacht (jawel, groep 2 moet eerder 
zijn bed uit!!! Groep 1 komt dus later thuis, omdat het hele toernooi tot 11 uur duurt. Hou 
daar vast rekening mee). De offi ciële aankondiging wordt 2 weken van tevoren uitgereikt 
in de zaal.

 4 december 2004
 SINTERKLAASTOERNOOI

Afgelopen jaar waren er twee pieten op de baan, zullen ze er weer bij zijn?

 8 januari 2005
 OLIEBOLLENTOERNOOI

Als het Kerstdiner al bijna twee weken achter de rug is en de oliebollen alweer een week 
vergeten, kun je je opmaken voor het oliebollentoernooi. De aankondigingen volgen 
nog.

We maken er met zijn allen weer een paar gezellige ochtenden van!!!!!!

André van der Valk (JC)
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JEUGDCOMPETITIE SEIZOEN 2004/2005
Zondag 26 september begint de competitie weer. OSM heeft dit jaar weer 6 teams die 
meespelen.

Team 1, Klasse 1A Team 2, Klasse 2A Team 3, Klasse 4B
Poule 1 (t/m 19 jaar) Poule 4 (t/m 19 jaar) Poule 1 (t/m 16 jaar)
Tjardy Esmeijer Nick Carbo Nadine Hagenbeek
Yannic Smeets Vincent de Waard Cherelle Selles
Esmee de Graaf Michael Scharenberg Dominique de Vet
Whitley Vonk Cynthia de Graaf Joke Klaassen
 Esther Eijgenstein Emilie van der Blij

Team 4, Klasse 5A Team 5, Klasse 6C Team 6, Klasse 7D
Poule 1 (t/m 13 jaar) Poule 1 (t/m 13 jaar) Poule 1 (t/m 11 jaar)
Serastiano Metekohy Jelte Hoekstra Emma Rademaker 
Martijn Koenis Jeroen Eijgenstein Erik de Beurs
Kirsten van der Valk Marley Lobregt Feye Hoekstra 
Kim de Graaf Pim Versteeg Shirley den Hartog
  Tim Koenis 
  Tim Timmer

Veel spelers gaan dit jaar voor het eerst competitie spelen. Dat zal niet altijd makkelijk 
zijn, want ook de tegenstanders trainen hard en doen hun uiterste best. Ook voor de 
spelers die al vaker competitie hebben gespeeld zal het niet gemakkelijk worden omdat 
ze naar een hogere klasse zijn gegaan.

Team 1 heeft geen nieuwe spelers, maar moet het dit jaar zonder Kim Krommert doen. Dit 
team heeft niet veel ervaring met verliezen, maar nu zullen alle spelers toch alles uit de 
kast moeten halen om in de hoogste klasse goed te presteren.
Team 2 is dit jaar niet gewijzigd. Ze spelen nu wel een klasse hoger dan vorig jaar. Op de 
trainingsavonden spelen ze fanatiek en (meestal) geconcentreerd om zo goed mogelijk 
te presteren.
Team 3 is dit jaar een echte meidengroep met girl-power. De ervaren speelsters 
Nadine en Cherelle zullen de nieuwelingen Joke, Dominique en de jonge Emilie alle 
ondersteuning geven die nodig is. 
Team 4 is nog jong, maar doet toch al mee in de poule voor gevorderde spelers. 
Serastiano is nieuw in dit team. We verwachten veel van dit team.
Team 5 speelt in een jongenspoule. Jelte, Marley en Pim hebben al ervaring en dat 
aangevuld met vers bloed van Jeroen kan dit een heel leuke competitie worden.
Team 6 bestaat uit spelers die voor het eerst competitie gaan spelen. Dat dit team uit 4 
jongens en 2 meisjes bestaat is niet belangrijk omdat in deze klasse geen onderscheid 
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wordt gemaakt tussen jongens en meisjes. Het eerste jaar competitiespelen is best 
moeilijk, maar ze zullen elkaar heel goed ondersteunen.

Het is heel leuk als andere jeugdleden de competitiespelers tijdens de thuiswedstrijden 
komen aanmoedigen. Dat is een steun in de rug voor de spelers in de verschillende 
teams maar het is ook leerzaam om eens te zien hoe de competitiewedstrijden verlopen. 
Alle thuiswedstrijden worden op zondagochtend gespeeld in de sporthal Bisonsport en 
beginnen om 10:00. Het schema op bladzijde 11 geeft aan wanneer je welke teams kunt 
zien spelen.

De uitslagen, standen en de wedstrijdverslagen staan op www.osmbadminton.nl.

Voor de begeleiding en het vervoer naar de uitwedstrijden reken ik op de aktieve 
medewerking van de ouders. Dat zal geen probleem zijn, gezien de altijd goed gevulde 
tribune en de trouwe aanmoedigingen van de ouders bij de wedstrijden van de 
jeugdteams in de voorgaande seizoenen. Bij deze mijn complimenten vooor de prima 
begeleiding! Ik wens de teams heel veel succes en een sportieve en fijne competitie toe.

Rob Smeets
Jeugdcompetitieleider
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KEN JE KRISTEL VAN DER BLOM AL?
Hoe heet je, hoe oud ben je, waar woon je, waar 
zit je op school en in welke klas zit je?
Ik heet Kristel van der Blom, ik ben 12 jaar en ik 
woon in Pauwenkamp. Ik zit op het Economisch 
college in de tweede klas.

Waarom ben je op badminton gegaan?
Ik vind het wel een leuke sport en ben lekker in 
beweging.

Hoe lang ben je al lid van OSM en waarom ben je 
juist op deze vereniging gegaan?
Ik ben één jaar lid van OSM omdat het lekker 
dichtbij is.

Hoe vind je de einde dag competitie? Waarom?
Ik vind het leuk om wedstrijdjes te spelen tegen 
andere kinderen.

Speel je competitie of doe je mee aan 
toernooien?
Ik doe mee aan de toernooien van de club.

Wat speel je het liefst, de single, de mix of de 
dubbel? Waarom?
De dubbel, dat vind ik gewoon het leukst.

Wat vind jij het leukste dat je dit seizoen hebt 
meegemaakt?
De clubkampioenschappen.

Heb je ook andere hobby’s?
Ja, lekker naar buiten met vrienden en 
computeren (msn-en).

Is er nog iets wat je graag wilt vertellen, wat 
leuk is als het in het boekje komt te staan?
Haha, niks.

Kristel geeft de pen door aan Noortje Bartels
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JEUGD ÉN SENIOREN

THUISWEDSTRIJDEN OSM BADMINTON SEIZOEN 2004-2005 VOOR JEUGD EN 
SENIOREN

Hieronder zie je een overzicht van de thuiswedstrijden van de competitie voor jeugd en 
senioren. De wedstrijden worden gespeeld in sporthal Bisonsport op zondagochtend 
om 10:00. Altijd leuk om naar te kijken en misschien kom je wel op het idee om volgend 
seizoen ook competitie te gaan spelen. Trouwens, als er maar een paar teams een 
wedstrijd spelen is er altijd ruimte om zelf nog even een shuttletje te slaan.

Kijk voor verslagen van competiewedstrijden op www.osmbadminton.nl.

Speelweek Speeldatum Seniorenteams Jeugdteams Aantal
1 26-09-2004 2, 3, 6 1, 3 4

2 03-10-2004 1, 3, 5 4, 5 4

3 10-10-2004 2, 4, 6 1, 3, 6 6

4 17-10-2004 2, 3, 6 2, 4, 6 6

5 31-10-2004 1, 4, 5 1, 5 4

6 07-11-2004 1, 4, 5 2 6

7 21-11-2004 2, 3 3, 6 3

8 28-11-2004 1, 4, 5 2, 4 6

9 12-12-2004 2, 4, 6 1, 5, 6 5

10 19-12-2004 1, 3, 5 2 5

11 09-01-2005 1, 4, 5 1, 3 5

12 16-01-2005 2, 3, 6 1, 4, 5, 6 6

13 23-01-2005 1, 4, 5 2 4

14 30-01-2005 2 2, 4, 6 4
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INDELING COMPETITIE-TRAININGEN UUN SANTOSA, SEIZOEN 2004 - 2005
Woensdag, 18:00 – 20:00
Bart Lammers Joyce van Rooijen Cherelle Selles
Marida Löwik Jeffrey Schijven Nadine Hagenbeek
Edwin van Velzen Tjardy Esmijer Martijn Koenis
Jesper van Breugel Whitley Vonk Serastiano Metekohy
Frits Linden Yannic Smeets Kim de Graaf 
Rowin Niewerth 

Woensdag, 20:00 - 22:00
Martijn van Geelen Geert Jan Fluitman Mariska Tersteeg
Norman van de Brug Erik Pelgrim Ellen Lemmens
Cindy Galesloot Ton Schut Mark Eijgenstein
Ronald Kieft Mirjam Biezepol Melissa Santosa
Niels Eijkelkamp Emy Eijkelkamp Sandra van Rooijen
Sietske Lammers Gill ten Hoor

Vrijdag, 18:30 - 20:00
Esmee de Graaf Cherelle Selles Jelte Hoekstra
Tjardy Esmijer Dominique de Vet Jeroen Eijgenstein
Whitley Vonk Emilie van der Blij Pim Versteeg
Yannic Smeets Nadine Hagenbeek Erik de Beurs
Cynthia de Graaf Kim de Graaf Feye Hoekstra
Esther Eijgenstein Kirsten van der Valk Tim Koenis
Michael Scharenberg Martijn Koenis Tim Timmer
Nick Carbo Serastiano Metekohy Tymen Reinders
Vincent de Waard

Vrijdag, 20:00 – 21:30
Martijn van Geelen Edwin van Velzen Pim de Graaf
Marida Löwik Harrie Pelgrim Mariska Tersteeg
Norman van de Brug Erik Pelgrim Ellen Lemmens
Sabeth Kok Marian van Huussen Mark Eijgenstein
Gerard Kieft Rob Smeets Melissa Santosa
Ronald Kieft Rowin Niewerth Sandra van Rooijen
Niels Eijkelkamp Emy Eijkelkamp Joyce van Rooijen
Bart Lammers Gill ten Hoor Pieter van Moorselaar
Sietske Lammers Jeffrey Schijven
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SENIOREN

OSM BADMINTON AGENDA OKTOBER - DECEMBER 2004
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 (Bisonhal)

Bijzonderheden
Wo 20 oktober Herfstvakantie
Vr 22 oktober Herfstvakantie

2 november Kopijdatum
Ma 8 november Beginnerstoernooi
Do 18 november SMIT toernooi

Di 14 december Algemene Leden Vergadering
Ma 27 december Wel clubavond
Wo 29 december Wel training
Ma 3 januari Champagne-evenement
Vr 24 december kerstvakantie
 tot en met
 Vr 7 januari

Veel nieuwe leden tijdens de 
open donderdagavond.
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BEGINNERSTOERNOOI

Ook dit jaar zal als afsluiting van de beginnerstraining en als voorbereiding op de 
gevorderdentraining een beginnerstoernooi georganiseerd worden. Inschrijven kan 
dit jaar tijdens de lessen van John. Zet de datum alvast in je agenda want het wordt 
absoluut een enorm gezellig toernooi 
met zoveel nieuwe leden! Bovendien is 
dit de perfecte gelegenheid om hetgeen 
jullie geleerd hebben van trainer John 
van Rooijen in de praktijk te brengen.

Datum: Maandag 8 november 2004
Plaats: OVVO-hal
Tijdstip: 20:15 tot ongeveer 22:30

SENIOREN COMPETITIETEAMS SEIZOEN 2004-2005
Team 1 Team 2 Team 3
Klasse 2, poule 3 Klasse 2, poule 4 Klasse 4, poule 5
Niels Eijkelkamp Ronald Kieft Erik Pelgrim *
Ton Schut Martijn van Geelen Mark Eijgenstein
Mirjam Biezepol * Sietske Lammers * Mariska Tersteeg
Cindy Galesloot Emy Eijkelkamp Ellen Lemmens

Team 4 Team 5 Team 6
Klasse 4, poule 7 Klasse 4, poule 9 Herenklasse 1, poule 4
Jeffrey Schijven Martin van Gorkom Edwin van Velzen *
Rowin Niewerth Geert Jan Fluitman * Jesper van Breugel
Joyce van Rooijen Laura Eefting Frits Linden
Marida Löwik * Marian van Huussen Bart Lammers

* teamcaptain
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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, buurman/vrouw of 
kennis uitnodigt om gezellig een avond te badmintonnen in wedstrijdverband. 
Deze partner mag geen lid zijn van een badmintonvereniging of ooit lid van een 
badmintonvereniging zijn geweest. Dit is een leuke gelegenheid bekenden ook eens te 
laten zien dat badminton meer inhoudt dan alleen een shuttle overslaan op de camping. 
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. 

Datum:  Donderdag 18 november 2004
Tijdstip: 20:30 in de Bisonhal

Reglement
- Er wordt ingedeeld in meerdere speelsterktes
- De speelsterktes worden verdeeld in poules, de TC maakt de indeling
- De indeling kan afwijken van de aangegeven speelsterkte op het inschrijfformulier
- Er wordt alleen MIX gespeeld
- De speeltijd per wedstrijd is 15 minuten, de punten worden doorgeteld
- Bij aanvang wordt de indeling bekend gemaakt
- De deelnemers moeten zelf de stand bijhouden, en deze na elke wedstrijd invullen op 

de scorelijst
- Per poule volgt 1 winnend team
- De winnaars worden zo snel mogelijk na afloop bekend gemaakt
- De TC heeft het recht bovenstaande te wijzigen
- Kosten: geen

INSCHRIJFFORMULIER S.M.I.T.

Naam lid OSM  …………………………..…  Aantal jaren lid van vereniging:

Naam partner  ……………………………..

Inleveren vóór 6 november 2004 bij:
Pim de Graaf, Valkenkamp 427, 
e-mail: pim@graaf-de.demon.nl

✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂

mailto:pim@graaf-de.demon.nl
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VOORJAARSCOMPETITIE 2005
De VJK is met name voor beginners een uitstekende gelegenheid om wat uitgebreider 
met badminton kennis te maken. Door eens tegen andere 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 op maandagavond in de OVVO-hal gespeeld van 20:00 tot 24:00. 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 26 november 2004. Kosten voor deelname (bondsbijdrage) 
zijn ongeveer € 20,- per team, te voldoen bij inschrijving.
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INSCHRIJFFORMULIER VOORJAARSCOMPETITIE 2005 (VJK)
Inleveren voor 26 november 2004 bij:

Piet Elsendoorn
Zwanenkamp 373

Heren

1e…………………………………………………………………………….

2e…………………………………………………………………………….

3e…………………………………………………………………………….

Dames 

1e……………………………………………………………………………

2e……………………………………………………………………………

3e……………………………………………………………………………

Teamcaptain……………………………………………………………….

Ik meld mij aan als reservespeler:

……………………………………………………………………………..

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

✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
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VARIA

LICHAAM EN SPORT (door Niels Eijkelkamp)

Deel I: Het Hart

Ssssssssh..Kaboem!!!!! Met een ferme klap raakt het racket de shuttle. Met hoge snelheid 
vliegt de shuttle over het net, op naar de andere kant. Voordat de shuttle überhaupt de 
kans heeft af te dalen naar de grond komt het volgende ten gehore: sssssssh..plok! Een 
drop! De beelden komen aan op mijn netvlies. Onmiddellijk worden ze verwerkt. Naar 
het net zal ik moeten en snel ook! Het lichaam komt in actie. De beenspieren trekken 
zich samen en ontspannen weer, in een steeds hoger tempo. Whoep..Whoep..hijg..hijg. 
Hartslag en ademhaling schieten als gekken omhoog. In een flits schiet er nog door mijn 
hoofd: ‘zal ik het nog halen’. Langzaam richt mijn rechterarm zich op. Klaarmakend 
voor de slag die komen gaat. Dan de laatste stap, het rechter been strekt zich uit 
en komt met een harde klap neer. De bovenspieren spannen zich onmiddellijk aan. 
Een grote schok golft door het bovenbeen. Terwijl het bovenbeen met alle macht het 
lichaam staande probeert te houden maakt de rechterarm een enorme uithaal naar 
de shuttle. Op het laatste moment gaat de naar achter gespannen pols naar voren 
om maximale snelheid aan de shuttle te geven. KABOEEEM!! De drop was te hoog, dus 
een keiharde smash. En ja hoor een punt! Rustig loop ik terug, om zo weer even bij te 
komen. Op naar het volgende punt…..

Sport, badminton in dit geval. Een mooie en leuke sport en nog eens flink intensief ook. 
We kennen de verschillende slag- en looptechnieken (de uitvoering is natuurlijk weer 
een andere zaak), maar wat gebeurt er nu eigenlijk allemaal terwijl we onze technieken 
toepassen terwijl we aan het “ontspannen” zijn door een lekker shuttletje over te slaan. 
Is het eigenlijk wel ontspanning? Het hart, waar menig ingenieur jaloers op is, zo’n goed 
en efficiënt werkende pomp, moet als een gek tekeer gaan. Gewrichten krijgen enorme 
krachten te verduren. De longen verwerken zoveel lucht, dat een ventilator er trots op 
kan zijn. Kortom, er gebeuren tijdens het sporten veel dingen waar we ons misschien niet 
allemaal bewust van zijn. Vandaar deze rubriek. Het zal een rubriek zijn over sport en 
het lichaam. Leuke weetjes en feiten over het menselijk lichaam gerelateerd aan sport en 
met name aan badminton. Zodat we naderhand weten hoe trots we op ons eigen lichaam 
mogen zijn!

“Met hart en ziel gaven we ons over aan een badminton wedstrijd. Na enige tijd begon 
het hart ons in de keel te kloppen en zonk het hart ons in de schoenen omdat  we op 
flinke achterstand kwamen. Gelukkig staken onze teamgenoten ons een hart onder 
de riem, zodat we de wedstrijd wonnen en na de gewonnen wedstrijd ons hart hoog 
konden dragen”. Dit stukje zou zo een verslag van een wedstrijd kunnen zijn. Vol met het 
woord hart. Maar datzelfde woord ‘hart’ krijgt weer een hele andere betekenis tijdens 
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diezelfde wedstrijd. De motor die ons gaande houdt. De spier die voor de aanvoer van 
voedingstoffen en zuurstof zorgt. Het orgaan wat voor de spreekwoordelijke hartstocht 
zorgt. Zoals duidelijk is gaat het deze keer over het hart.

Het hart is een holle spier, die ervoor zorgt dat het bloed overal komt. Hoe werkt het 
hart nu eigenlijk? Het “gebruikte” bloed komt binnen in de rechterboezem. Van hieruit 
wordt het bloed naar de rechterkamer gepompt. Als de volgestroomde rechterkamer 
samentrekt wordt het bloed door de longen gestuwd, waar het zuurstof kan opnemen 
om vervolgens in de linkerboezem uit te komen. De rechterhartklep zorgt ervoor dat het 
bloed niet terug kan naar de rechterboezem. Vanuit de linkerboezem wordt het bloed 
naar de linkerkamer, het sterkste gedeelte van de hartspier, gepompt. Van daaruit wordt 
het bloed met grote kracht door de rest van het lichaam gestuwd om uiteindelijk weer 
in de rechterboezem uit te komen. Beide boezems slaan tegelijk om de beide kamers vol 
te krijgen, Hierna zullen de kamers slaan om het bloed in de longen en de rest van het 
lichaam te krijgen. Hierdoor bestaat één hartslag eigenlijk uit twee slagen: een zachte en 
een harde klop. 
Tijdens het lezen van dit stuk zal je hart zo’n 70 keer per minuut kloppen, of meer als je 
het echt interessant vindt. Dit komt neer op zo’n 40 miljoen keer in een jaar. Als u hard 
in een tennis bal knijpt komt dit overeen met de kracht waarmee het hart in rust klopt. 
Probeert u maar eens dag in dag uit in een tennisbal te knijpen. U zit of uitgeput of met 
RSI in uw stoel. Uw hart gelukkig niet. Eén bonk spier dat nooit moe wordt! Waren alle 
spieren in het lichaam maar zo!
Tijdens het sporten, neemt de hartslag frequentie enorm toe. Zo kan het hart wel 200x 
per minuut slaan. Deze frequentie wordt bereikt tijdens maximale inspanning. Tijdens 
een potje badminton is de frequentie wel wat lager maar zal toch nog gemiddeld 140-150 
keer per minuut zijn. Zo tikt ons hartje wel 5000 keer in een flink potje badminton: en wij 
maar zeuren dat de beentjes en armpjes zo moe zijn! 
Het hart bestaat uit een holle spier. Per slag pompt het hart zo’n 80 mililiter de 
bloedvaten in. Dat komt overeen met 5-6 liter per minuut oftewel 4,5 miljoen liter (2,5 
zwembaden vol) per jaar. Als je aan het sporten bent neemt dit wel toe tot zo’n 15 L/min.  
Als je actief aan het badmintonnen bent met zo’n 150 slagen per minuut, verplaatst het 
hart 12 liter per minuut aan bloed. Dat betekent dat je hart na tien minuten al een bad 
vol heeft gepompt. Dat doet je kraan je niet zomaar na!
Hoe zit dat nou bij een getrainde sporter? Heeft hij/zij een hogere maximale hartslag? 
Nee! De hartslag frequentie neemt zelfs alleen maar af met de leeftijd. Wat je door 
intensief trainen doet is het hartslag volume omhoog brengen. Het hart hoeft dan dus 
minder snel te kloppen bij eenzelfde inspanning. Dit betekent ook dat in rust de hartslag 
frequentie omlaag gaat. De rust hartslag frequentie geeft dus ook een beetje je conditie 
aan. Zo kunnen duurtopsporters wel een rusthartslag van 30-35 slagen per minuut 
hebben.
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Hard tikkend ben ik tot het einde gekomen van deze aflevering. Maar mijn hartje tikt nog 
vrolijk door, onvermoeibaar, vol energie. Ik heb nog één ding op mijn hart: volgende 
keer als u uitgeput naast de baan staat en amper kunt blijven staan. Houdt vol, uw hart 
tenslotte gaat ook gewoon door!
De volgende keer zal het gaan over onze adembenemende longen!

De interessante feiten over onze rikketik op een rij
- weegt 300 gram.
- slaat gemiddeld 70 keer per minuut; 40 miljoen keer per jaar.
- heeft een maximum van ongeveer 200 slagen per minuut.
- pompt 5-6 liter per minuut in rust wat overeenkomt met 2,5 zwembaden vol per jaar, 

3 supertanks in een leven.
- krijgt tijdens een flink potje badminton in 10 minuten een bad volgepompt.
- kan tijdens sport wel 3 tot 4 keer meer bloed pompen.
- bij topsporters wel 6-7 keer meer.
- gebruikt in rust zelf maar 1 glas bloed per minuut om te kunnen blijven kloppen.
- zorgt voor een druk die zo hoog is dat het water 1,6 meter de lucht in zou krijgen.
- tijdens zeer intensief sporten zelfs bijna 2,5 meter.
- wordt door veel te badmintonnen of andere sporten te beoefenen groter (echter je 

hoeft er niet perse een beter mens van te worden).
- De kracht die het het hart kost om het bloed rond te pompen komt overheen met één 

hand hard in een tennisbal knijpen.
- Het werk dat het hart zelfs in rust moet leveren komt overeen met twee keer het werk 

wat je benen moeten verrichten tijdens een sprint.
- zit eigenlijk meer in het midden dan links.
- aan het hart zijn bloedvaten verbonden met een totale lengte van wel 2,5 keer de aarde 

rond.
- Het bloed dat door het hart in beweging wordt gehouden reist zo’n 19 duizend km per 

dag.

Waar bestaat een hartslag uit?
1. De boezems (A+B) lopen vol met bloed.
2. De boezems trekken samen en persen 

het bloed naar de kamers (C+D). De 
boezemkleppen voorkomen teruglopen 
van het bloed.

3. De kamers (C+D) trekken samen. De 
hartkleppen voorkomen dat bloed de 
boezems weer in gaat.

4. De kamers ontspannen zich.

Bloed van 
het hoofd

Bloed naar 
de longen

aorta

Bloed naar 
hoofd en rest 
lichaam

Bloed naar 
de longen

Bloed van 
de longen

Bloed van 
het lichaam
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Horizontaal
4. Genante stof zorgt voor afdekking (9)
8. Met een air van Galesloot (3)
9. Schreeuw de informele aanduiding (8)
11. Koud water en dit plantje zit op het 

raam (10)
13. Creator van puzzels is bij ons onder de 

naam Janke (of Emma) bekend (9)
14. Maai ui dan door elkaar en het wint 

zilver (3,6)
17. Maatje voor de inhoud en de lengte (2)
18. Zit in de bak, die groene (3)

Verticaal
1. Aankomende verbrande turf (2)
2. De clubgenoot van de lijst zit in het 

bestuur (8)
3. Bijbelse vrouw rekent zich suf in 

Amsterdam (4)
5. In Jez’s naam na de eerste wissel speelde 

hij met het lot(te) in Athene (5,5)
6. Herensetting volgt de trend (10)
7. De graaf speelt met Pam en Pet (3)
10. Dik deel van de shuttle (4)
12. Deze eend gaat er daar over 4 jaar weer 

voor (6)
14. Mijn politieafdeling (2)
15. Latijnse voorzetsel voor de bakker (2)
16. Op noch aan (2)

CRYPTOGRAM 0405-1
1 2 3 ©RK

4 5 6 7

8

9

10

11 12

13

14 15 16

17 18

  

De oplossing vindt u elders in dit blad.
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LIJST VAN BESTUURS- EN COMMISSIELEDEN
NAAM: ADRES: TEL: FUNCTIE:
  0346- 

BESTUUR
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

TECHNISCHE COMMISSIE
Pim de Graaf Valkenkamp 427 551468
Marida Löwik Fazantenkamp 670 569210 Voorzitter, Sr. comp.
Sandor Musto Vechtoever 7, Utr. 030-2468717

VOORJAARSCOMPETITIE
Piet Elsendoorn Zwanenkamp 373 569616

JEUGD-COMMISSIE
Arthur van der Heijden Zwanenkamp 795 572129 Voorzitter
Sietske Lammers Straatweg 128b 572151
Rob Smeets Boomstede 199 550761 Jeugdcompetitie
André van der Valk Bloemstede 553 555467 

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

KASCONTROLE-COMMISSIE
Ton Schut Harmonieplein 73 562831
Eelco Weenink Boomstede 505 571083

TRAINERS
Piet Elsendoorn Zwanenkamp 373 569616
Geert Jan Fluitman Dr. Plesmanlaan 108 567104
John van Rooijen Bloemstede 271 571393
Uun Santosa Valkenkamp 671 554348
Rob Smeets Boomstede 199 550761

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

1) Gastlabels
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VALENTINA

Nassaustraat 2
3601 BG Maarssen
Tel. 0346-550392

Voor al uw 
bloemwerk

* 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 02.00 uur

Bisonspoor 1150
Maarssenbroek

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



DESPORTZAAK 211
UW RACKETSPECIALIST

Amsterdamsestraatweg 211
3551 CB UTRECHT
Tel.: 030 - 246 70 41

TENNIS SQUASH BADMINTON

12 uur bespanservice

Babolat bespanmachine met chipkaart
(het geheugen van uw racket)

Snaren van

babolat

ashaway

Carlton Wilson
Yonex

Openingstijden
Maandag 13:00 - 18:00
di-wo-do-vr 9:00 - 18:00
zaterdag 9:00 - 17:00

Als u uw racket voor 12:00 brengt
kunt u het ʻs middags na 16:00 ophalen

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


