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Op het moment dat dit vijfde clubblad uitkomt, zijn we toe aan de laatste speeldag
van het seizoen ’95-’96. Om wat kosten te sparen wordt dit nummer door vrijwilligers
rondgebracht. Voor de Maarssense en Maarssenbroekse bestemmingen zijn
vrijwilligers gevonden die het bij je in de bus zullen stoppen. Wel betekent dit dat het
mogelijk is dat niet elk lid het clubblad op exact dezelfde dag ontvangt. Verder
besparen we flink wat porti door de acceptgirokaart voor het nieuwe seizoen
tegelijkertijd te laten bezorgen. Je ziet, we streven, daar waar maar mogelijk is, naar
kostenbesparing.

In het vorige redactioneel werd gemeld dat Remco den Elzen ging stoppen met het
RC-werk. Zoiets leidt dan onmiddellijk tot een vacature. We zijn blij dat we Monique
van Leyenhorst bereid hebben gevonden om Remco op te volgen. Monique, van harte
welkom in dit selecte gezelschap.

Wil iedereen die kopij  schrijft voor het volgende nummer van het clubblad in het
nieuwe seizoen eraan denken dat dit ingeleverd moet worden vóór 12 september
1996. Vast bedankt.

We hopen dat iedereen dit jaar lekker gespeeld heeft en ook volgend jaar weer van de
OSM-partij zal zijn. Rest ons nog iedereen een fijne vakantie toe te wensen.

De redactie

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

Jaargang 18 (juni 1996), nr. 5

Redactieadres: Fazantenkamp 571, 3607 DE  Maarssen.
Secretariaat: Spechtenkamp 91, 3607 KE  Maarssen.
Gironummer: 3534502, t.n.v. Penningmeester OSM Badminton,

Maarssen.

REDACTIONEEL
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VAN DE VOORZITTER

De vorige maal sprak ik nog de hoop uit dat de VoorjaarsKompetitie ons een aantal
kampioensteams zou brengen. En tot mijn genoegen: OSM heeft twee kampioenen in
haar gelederen (zie eindstanden VJK op pagina 10)!! Dat is toch iets om trots op te
zijn.

Bovendien deden de andere teams (bijna) niet onder voor dit resultaat. Een aantal
hoge klasseringen met een aantal tweede plaatsen mogen er ook zijn. Hopelijk spoort
dit andere leden ook aan om volgend seizoen aan de VJK deel te nemen!

Dat iedereen kompetitie kan gaan spelen heeft het zevende team bewezen. Bestaande
uit beginnende badmintonners toch tweede worden! Dat is een mooie prestatie.

John van Rooyen heeft enkele weken terug beginnerstraining gegeven aan een viertal
nieuwe leden. Op deze manier denken we voor een goede opvang te zorgen van onze
nieuwe leden.  We hopen hen dan ook volgend jaar te begroeten als lid.

Het bestuur heeft ondertussen ook een nieuwe trainer gevonden. Het is een
enthousiaste jongeman geworden, genaamd Ruud Faas. Het bestuur, de JC en de TC
denken dat hij zonder problemen een goede training kan geven.

Tenslotte wil ik iedereen namens het bestuur en de commissies alvast een prettige
vakantieperiode toewensen. Ik hoop dat iedereen inziet dat de bestuurs- en
commissieleden ook aan vakantie toe zijn. Zonder hun inzet ....

Erik van Esterik
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VAN DE PENNINGMEESTER
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AFMELDINGSFORMULIER  OSM BADMINTON .
T.a.v. seizoen 1996/1997.

Formulier opsturen naar:

R. Hoogenkamp, secr. OSM badminton,
Spechtenkamp 91,
3607 KE Maarssen.

Inzenddatum: tussen nu en 30 juni a.s.

Maarssen, ...................................... (datum)

Ondergetekende,

Naam :

Adres :

Woonplaats :

meldt zich voor het seizoen 1996/1997 af als lid van OSM
badminton.

Handtekening
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JEUGD

BESTE JONGENS EN MEISJES, PAPA’S EN MAMA ’S,
We zijn nu alweer aan het einde van dit badmintonseizoen beland. Wij, de JC-leden,
kijken terug op een leuk en gezellig seizoen met de succesvolle traditionele
toernooien. Zo hebben we afgelopen seizoen het junioren-senioren toernooi
georganiseerd, waarbij de senioren zich als gewillige slachtoffers hadden aangemeld.
Verder waren er het altijd weer gezellige Sinterklaastoernooi en het
Oliebollentoernooi, en als groot hoogtepunt de Clubkampioenschappen. Ook volgend
seizoen hopen wij deze toernooien weer te organiseren.

Aan het eind van dit seizoen komt er ook een eind aan de trainingen van Marcel, die
onze vereniging helaas gaat verlaten. Wij willen hem bedanken voor zijn inzet en
enthousiasme in het afgelopen seizoen. In het komend jaar zal onze nieuwe trainer
Ruud Faas de trainingen van Marcel overnemen. Wij wensen Ruud veel succes en
hopen dat de jeugdleden een beetje aardig voor hem zullen zijn.

Op het moment dat ik dit schrijf is de JC druk bezig met de verwerking van de
resultaten van de deeldiploma-examens. Dit ziet er veelbelovend uit en ik kan nu
alvast verklappen dat iedereen geslaagd is.

Verder zal de JC de zomerstop gebruiken om voor begin volgend seizoen een open
ochtend te organiseren voor niet-leden die het badminton wel eens willen proberen.
Deze open ochtend wordt gehouden op zaterdag 7 september van 8.30 tot en met 11
uur. Dus, mochten jullie nog vriendjes, vriendinnetjes, buurjongetjes en/of -meisjes
hebben die ook wel eens willen badmintonnen, neem ze die ochtend dan gerust mee.
Verdere informatie over deze open ochtend zal eind augustus en begin september in
de VAR worden gepubliceerd. Je kunt ook een van de JC-leden hierover bellen.

Tot slot willen wij iedereen nog een hele fijne vakantie toewensen en we hopen jullie
volgend seizoen weer gezond en wel terug te zien.

De JC
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OSM BADMINTON  AGENDA JUNI - OKTOBER  1996.
JEUGD

Speeltijden:
GROEP 1 GROEP 2

22 juni 09:30 - 10:45 10:45 - 12:00
29 juni 09:30 - 10:45 10:45 - 12:00

VAKANTIE

7 september 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
14 september 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
21 september 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
28 september 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00

5 oktober 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
12 oktober 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
19 oktober 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
26 oktober HERFSTVAKANTIE
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TECHNISCHE COMMISSIE

OSM BADMINTON  AGENDA JUNI - OKTOBER  1996.
SENIOREN

Speeltijden:
woensdag 20:30 - 23:30 competitie training
donderdag 20:30 - 24:00 vrij spelen
vrijdag 20:30 - 23:00 vrij spelen
zondag 09:30 - 13:30 competitie

Bijzonderheden:
juni Alleen op donderdag
27 juni Laatste keer op donderdag

juli Vakantie

augustus Nog steeds

4 september Start nieuwe seizoen: competitietrainingen en vrij spelen
12 september Kopijdatum
29 september Eerste competitiedag

NB: De introductie-avond is nog niet gepland. Nadere berichtgeving volgt in de VAR.

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN  SENIOREN

Het is alweer een tijdje geleden dat we voor de clubkampioenschappen gestreden
hebben. Afgezien van een paar ziekmeldingen en wat blessures, vooral bij de dames
beginnende recreanten, kon alles volgens schema worden afgewerkt. Echter de finale
Dames Dubbel C kon vanwege blessures niet gespeeld worden. Er zijn heel wat
spannende partijen gespeeld, vaak driesetters, maar ook te veel wedstrijden met een te
groot niveau-verschil. En dan heb ik het over de categorie competitie-spelers. Het is
namelijk al jaren traditie, dat alle competitie-spelers, ongeacht de klasse waarin zij
spelen bij elkaar in één poule worden ingedeeld  Dit is naar twee kanten toe geen
succes, want een vierde-klas speler heeft, zeker niet als hij of zij net begonnen is aan
de competitie, het niveau van een eerste, tweede of derde-klas speler. Gevorderde
recreanten zitten wat dat betreft meer op één lijn met de vierde klasse. De TC heeft
het voornemen om met ingang van 1997 vierde-klas competitie-spelers en gevorderde
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recreanten naar sterkte in te delen in één poule. Natuurlijk krijgen zij die dit
nadrukkelijk wensen de mogelijkheid om zich in te schrijven bij de competitie-
spelers. De TC gaat ervan uit, dat hiermee het wedstrijdniveau opgekrikt wordt. Dit
was even een korte evaluatie met betrekking tot de laatste en een vooruitblik naar de
volgende clubkampioenschappen.

Ook dit jaar waren er uiteraard winnaars, soms voorspelbaar en soms een verrassing.
Hieronder volgt een opsomming.

Heren Enkel A 1. Ernst Buytendijk
2. Bart Voncken

Dames Enkel A 1. Sandra Galesloot
2. Mirjam Biezepol

Heren Dubbel A 1. Bart Voncken/Ruud Meijer
2. Ernst Buytendijk/Stefan Noorman

Dames Dubbel A 1. Sandra Galesloot/Alice Paliama
2. Thea Walta/Maria van Amstel

Gemengd Dubbel A 1. Alice Paliama/Ernst Buytendijk
2. Ruth v.d. Valk/Ruud Meijer

Heren Enkel B 1. Martijn Overzet
2. Joep Simons

Dames Enkel B 1. Ineke Spall
2. Renske Legerstee

Heren Dubbel B 1. Gerben v.d.Bosch/Martijn Overzet
2. Hans Eykelkamp/Adriaan Beljaars

Dames Dubbel B 1. Erna Jurgens/Renske Legerstee
2. José Eykelkamp/Pia Stäbler

Gemengd Dubbel B 1. Ineke Spall/Adriaan Beljaars
2. Ria Galesloot/Dik Veer

Heren Enkel C 1. Alexander van Leyenhorst
2. Coen v.d. Kraan

Dames Enkel C 1. Wilma Elsendoorn
2. Hedwig van Woerden

Dames Dubbel C 1. Monique van Leyenhorst/Hedwig van Woerden
2. Wilma Elsendoorn/José v.d. Kraan

Gemengd Dubbel C 1. Erica van Heck/Peter Wesenaar
2. Wilma Elsendoorn/Coen v.d. Kraan



- 8 - OSM Badminton

COMPETITIE

Voor het seizoen 1996-1997 hebben zich 5 teams opgegeven en worden als volgt
ingedeeld.

2e klasse
team 1 Ruud Meijer

Bart Voncken
Ruth v.d. Valk
José Voncken

3e klasse
team 2 Norman v.d. Brug

Dennis van Thoor
Jochem Steman
Sandra Galesloot
Linda Schipper

team 3 Arthur Dres
Rob Smeets
Thea Walta
Maria van Amstel

TC-LEDEN

Mijn S.O.S. in de vorige clubkrant heeft geholpen. Binnen de vereniging bestaat toch
nog zoveel enthousiasme, dat twee mensen zich spontaan  aangemeld hebben om de
TC te versterken. Na het afscheid van Helen Dufrasnes en Dick van Dam
verwelkomen wij Alexander van Leyenhorst en Eduward Nieuwenhuizen. Wij gaan
ervan uit, dat we met deze twee mensen een prettige samenwerking tegemoet kunnen
zien. Helen en Dick, nogmaals hartelijk bedankt voor jullie inzet in de afgelopen
jaren!

Namens de TC
Agaath den Elzen

4e klasse
team 4 Gerard Kieft

Sandor Musto
Alice Paliama
Pia Stäbler

Team 5 Remco den Elzen
Frans den Elzen
Agaath den Elzen
Yvonne Bol

Als reservespelers hebben zich aangemeld José Eykelkamp en GeertJan Fluitman.
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TRAINING

Behalve voor de competitie-spelers is er dit jaar ook weer ruimte op de
woensdagavond om als recreant de competitietraining te volgen. Onze nieuwe trainer
Ruud Faas zal deze trainingen verzorgen en bij bestuur en TC heeft men er het volste
vertrouwen in, dat deze trainingen het spelniveau ten goede zullen komen.
De kosten voor deze trainingen bedragen ƒ 75,— per persoon, te voldoen op de eerste
avond. Voor de competitiespelers komt hier nog ƒ 10,— bondsbijdrage bij.
De trainingen worden gegeven in sporthal Fazantenkamp van woensdag 4 september
1996 tot en met woensdag 5 februari 1997.

INSCHRIJFFORMULIER  COMPETITIETRAINING  (ALLEEN  VOOR

RECREANTEN)

Naam: .............................................................

Adres: .............................................................

Telefoon: .............................................................

Handtekening: .............................................................

Inleveren bij: Agaath den Elzen
Spechtenkamp 182

✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂
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EINDSTANDEN VJK
Poule 6
Fortissimo 1 8-14
USS 3 8-12
OSM 1 8-7
Luck Raeck 3 8-7
Koto Misi 1 8-0

Poule 17
Apollo 5 8-13
OSM 2 8-11
Nijkerk 3 8-9
Badso 4 8-6
Inside 4 8-1

Poule 19
OSM 3 8-14
Leusden 1 8-9
Apollo 6 8-7
BC Amersfoort 4 8-6
Irene 4 8-4

VJK 1996
De balans is opgemaakt van de voorjaarskompetitie en ik denk dat we met het
eindresultaat tevreden kunnen zijn. Er zijn twee teams kampioen geworden, namelijk
team 3 (alweer, ja alweer) en team 5. Proficiat. Daarnaast zijn er drie teams tweede
geworden te weten team 2, 6, en 7. Ook een zeer goede prestatie. Team 1 heeft een
derde plaats gehaald, team 4 en 8 hadden een wat moeilijker seizoen en werden
respectievelijk voorlaatste en laatste in de poule. Dus wat mij betreft een prima
seizoen.

Tevens ben ik van mening dat de stukjes en foto’s in de VAR een positieve bijdrage
hebben geleverd (Ed bedankt).

Ik hoop dat er volgend seizoen met even zoveel plezier gespeeld zal worden, echter ik
zal daar weinig van merken want de VJK draag ik over aan Douwe v.d. Ley. Een ieder
bij OSM wens ik veel succes toe en wie weet tot ziens bij .... Iduna of zo?

Dick van Dam.

PS 1 Iedereen wil ik nog bedanken voor het speelplezier dat ik heb gehad bij OSM.

PS 2 John van Rooijen heel erg bedankt!!! Ik hoop dat door jouw trainingen weer
veel mensen net zo enthousiast worden als ik voor de badmintonsport!!

Poule 26
DSS Leerdam 2 8-15
Culemborg 1 7-11
Apollo 8 7-8
OSM 4 8-3
t Gein 1 8-1

Poule 32
OSM 5 8-16
Apollo 10 7-8
DSS 4 8-6
Houten 4 7-4
Kr Rijnstreek 4 6-2

Poule 33
Leerdam 2 8-13
OSM 6 8-12
Luck Raeck 5 8-10
t Gein 2 8-5
Apollo 11 6-0

Poule 37
Inside 5 8-15
OSM 7 8-7
Flevomeppers 8 8-7
Eemnes 8-6
Irene 6 8-5

Poule 38
DVS 2 8-15
Fortissimo 3 8-12
Witte Veder 2 8-9
Eemnes 4 8-3
OSM 8 8-1
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VARIA

VOORSTEL TOT VERHUUR NBB-LEDENBESTAND

In de Badminton Revue van 3 mei j.l. (pag. 18) lezen we dat er op 22 juni in de
jaarvergadering van de NBB een besluit genomen zal worden over het verhuren van
het ledenbestand. De NBB denkt hier flink wat geld mee binnen te halen. Als je hier,
om welke redenen dan ook bezwaar tegen hebt, dan kun je dit de NBB laten weten.
Stuur een kaartje naar: NBB-Bondsbureau, Postbus 2070, 3430 CJ  Nieuwegein. Zet
op de briefkaart: ‘nee, ik wil niet dat mijn N.A.W. gegevens worden verhuurd’
(N.A.W. = Naam, Adres, Woonplaats).

DUTCH OPEN BADMINTON  IN AANTOCHT

Eveneens lezen we in de Badminton Revue van 3 mei (pag. 24) dat de Dutch Open
van donderdag 3 tot en met zondag 6 oktober 1996 in het Sportcentrum De Maaspoort
in Den Bosch gehouden wordt. Op woensdag 2 oktober vindt er een
kwalificatietoernooi plaats. Heb je belangstelling om eens een paar topwedstrijden te
bekijken, noteer deze data dan vast in je agenda. Ga je in groepsverband (minimaal
tien personen) en reserveer je van te voren, dan zijn grote kortingen op de entree-prijs
(tot 70 %) mogelijk. Reserveringen kunnen gedaan worden bij het NBB-Bondsbureau
(adres zie boven). Tel: 030-6047496. Fax: 030-6040811.

WIST JE DAT HET AANTAL  BADMINTONNERS  IN ONS DISTRICT

CENTRUM  AL  JAREN DAALT ?
In het Districtsbulletin van mei 1996 staat vermeld dat het aantal leden binnen het
District Centrum flink daalde in de periode januari 1994 tot en met januari 1996.
Stond dit aantal begin 1994 nog op 17.715, begin 1995 was dit 16.277 en op 1 januari
1996 was dit gedaald tot 15.591. Een zorgelijke ontwikkeling.

WIST JE DAT HET AANTAL  VERENIGINGEN  EN TEAMS IN ONS

DISTRICT  CENTRUM  DAT MEEDOET  AAN DE VJK OOK DAALT ?
Ook is het aantal verenigingen en deelnemende teams aan de VJK dalend. Deden in
1992 73 verenigingen mee met in totaal 253 teams, in 1995 waren dit nog 68
verenigingen met in totaal 214 teams. Ook een wat treurig verloop dus.
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SCHOENEN EN SOKKEN

Deze kopij is afkomstig van de NBB en door Michiel de Vries beschikbaar gesteld op
het Internet.

Om badminton op een zo plezierig mogelijke wijze te kunnen beoefenen is een aantal
attributen van groot belang. Natuurlijk denkt iedereen als eerste aan het racket. En
terecht. Aan de schoenen wordt helaas te weinig gedacht. Het lijkt soms wel of de
schoenen onbelangrijk worden gezien. Helaas zijn de schoenen vaak de oorzaak van
blessures die het plezier behoorlijk kunnen verminderen.

Aangezien badminton een binnensport is, die gespeeld wordt in zalen met een
binnensportvloer, gebruiken badmintonspelers indoorschoenen. Over badminton- of
indoorschoenen bestaan in het algemeen nog al wat (voor)oordelen. Laten we ze eens
op een rijtje zetten:

- ze moeten soepel zijn
- ze moeten een draaipunt hebben
- ze moeten licht zijn
- ze moeten plat zijn.

Waar moet een goede indoorschoen aan voldoen?
Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden moeten we eerst goed naar de sport zelf
kijken:

- Wat voor bewegingen worden er tijdens een partij badminton gemaakt, hoe
beweegt een speler?

- Welke krachten komen er op de schoenen te staan?
- Op welke vloer wordt er gespeeld?

Aangezien tijdens het spelen nog al wat voor- en achterwaartse bewegingen worden
gemaakt, moet de schoen stevig zijn op de neus en de hiel. Daarnaast worden veel
zijwaartse bewegingen gemaakt, waarvoor de zijdelingse steun (van voetholte en
zijkant) zeer belangrijk is. De krachten die op de schoen komen te staan komen dus
van de voor-, achter- en zijkanten. De meeste badmintonners in Nederland spelen op
een multi-sportzaalvloer. Deze vloer is minder verend dan bijvoorbeeld een houten
vloer. Het is daarom aan te raden om demping in de voor- en achtervoet in de schoen
te hebben. Tevens maken deze stroeve vloeren het hebben van een draaipunt of
draaiprofiel (een nieuwe ontwikkeling!) van wezenlijk belang. Hiermee kan het
draaien van de knieën en andere belangrijke gewrichten en banden in de benen
ondersteund worden.
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Tips voor het kopen van een indoorschoen:
- Let op een goed beschermde neus van de schoen, op zowel de bovenkant (extra

laag suede of leer) als op de voorkant (dubbele stiksels). Dit beschermt de schoen
tegen slijtage door het slepen van de voet over de vloer.

- Let op een sterke hielkap (plastik, glasfiber). Deze zorgt ervoor dat de hiel (en de
voet) recht op de schoen blijft staan.

- Let op een voetholteversteviging. Dit voorkomt het naar binnen zakken van de
voet (over-pronatie) bij grote krachten op de voet.

- Let op enige demping in de schoen. De demping voor het neerkomen op de vloer
wordt vaak gegeven door een 2 à 3 mm dik laagje wit materiaal (EVA) tussen de
buitenzool en de schoen. Bij de wat duurdere modellen van NIKE en ASICS is de
demping in de vorm van een air- of een gel-kussentje. Vele modellen schoenen
hebben demping in zowel de voor- als de achtervoet. Sommige modellen hebben
daarnaast tevens demping onder de hak.

- Let op een kleine versteviging die loopt vanaf de kleine teen tot de middenvoet.
Dit zorgt voor steun van de voet en voorkomt scheuren van de schoen.

- Kontroleer de schoen op genoeg flexibiliteit op het buigpunt tussen de middenvoet
en de tenen. De schoen mag daarentegen niet te soepel zijn bij het maken van een
zogenaamde uit-wring-beweging (dit in verband met de zijdelingse steun).

- Let op de juiste pasvorm. Koop de schoen nooit te groot of te klein. Let niet alleen
op de lengte maar ook op de breedte van de schoen.
Te kleine schoenen = knellen (likdoorns, blauwe nagels).
Te grote schoenen = schuiven (blaren).

- Zorg voor een goed sluitende sportschoen door middel van een juiste manier van
veteren.

Enkele aanwijzingen bij het kopen van schoenen:
- Koop je schoenen op het eind van de dag. Je voeten zijn dan iets meer uitgezet en

je koopt daardoor nooit te kleine schoenen.
- Koop je schoenen bij een goede sportzaak.
- Laat je goed inlichten over de verschillende modellen.
- Neem de tijd om te passen.
- Neem liever een vertrouwd merk dan een onbekend merk.
- Goedkoop is meestal duurkoop.

Let op:
- neuskap en dubbele stiksels
- hielkap
- demping
- voorvoetversteviging
- vetering
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SOKKEN

Terwijl de fanatieke sporters onder ons zich vaak urenlang buigen over de voor- en
nadelen van een bepaalde sportschoen, vergeten ze vaak één ding. Het meest
verwaarloosde gebied is de isolerende laag tussen voet en schoen: de sok.

Nieuwe schoenen worden voorzichtig en urenlang ingelopen, maar voor een paar
nieuwe sokken gaat meestal de la even open en pakken we het eerste het beste paar.
Vaak wat versleten aan de hiel en de tenen, maar een kniesoor die daar op let.

Na het spelen zitten er ineens blaren. Die nieuwe schoenen natuurlijk! Toch is dit in
zeker de helft van alle gevallen niet het geval; vaak zijn het de sokken die plooien, en
daardoor kleine stukjes huid afknellen en blaren veroorzaken. Of verdikte teennagels
en voetschimmels. En dat allemaal door die oude katoenen sok, die zo lekker zweet
opneemt, maar waar het zweet ook zo lekker lang in blijft zitten. Het voordeel van
katoenen sokken is dat ze relatief goedkoop zijn. De gemiddelde sportbeoefenaar
besteedt immers honderden guldens aan schoeisel en veronachtzaamt de sokken, die
toch uitermate belangrijk zijn.

Sokken behoren:
- zweet te absorberen
- voldoende te ventileren
- naadloos te zijn.

Nieuw zijn tal van synthetische sokken, die speciaal zijn ontwikkeld voor loopwerk,
fietsen, balsporten, tennis enzovoorts. De deskundige adviseur in de winkel kan, naast
advies over schoenen, ook hierover raad geven. Een tientje kan veel ellende schelen.

OSM BADMINTON THEORIE VOOR GEVORDERDEN
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EEN VERHAAL  VAN EEN SHUTTLE

Als shuttle fungeer ik soms zwevend, soms pijlsnel, soms gracieus, soms fel, maar
altijd in de lucht. Daar voel ik mij het beste thuis. Zodra ik op de grond val, is er snel
een hand die mij liefdevol oppakt, op mijn kontje mept, om me daarna weer in de
lucht te slaan, waar ik mijn diensten kan bewijzen. Zonder mij is er geen badminton!
Maar dan...het spel is uit, de mensen zijn klaar, en gooien mij als oud vuil op de harde
grond. Koud, open en bloot, kwetsbaar lig ik daar, dat is laag bij de grond. Vertrapt,
verscheurd, ik ben daar kapot van, kom dus ook niet meer op mijn plekje terug, in de
vertrouwde koker. Soms ben ik een veren shuttle, kaal wordt ik dan in die vierkante
bak gesmeten, tussen papier, sinaasappelschillen, colablikjes, vroegtijdig afgedaan! Ik
hoop dat voor mijn collega’s, na dit verhaal, door iedereen gelezen natuurlijk, een
andere shuttle-toekomst is weggelegd. Een waardig bestaan; laat mij prijken op jullie
tafel, of stop mij terug in de koker, zodat ik jullie nog vele diensten kan bewijzen!!

Een kapotte shuttle  (uit: NBB Verenigingskopij najaar 1995)

HET RACKET

Als racket ben ik onmisbaar om te spelen
als ik wordt gebruikt dan hoef ik me niet te vervelen
Ik laat de shuttle op hoog- en laag niveau in het veld mijn bespanning voelen
de spelers gebruiken mij op te ‘doelen’
En als ik dan een shuttle op mijn best ‘doel’
dan geeft dat mijn gebruiker een goed gevoel
‘Mikt’ mijn gebruiker mij minder efficiënt
ik kan er niets aan doen, toch krijg ik op mijn ‘krent’
Dan ligt het aan mij en ben ik niet goed ‘snik’ en vaak onverdiend
ontvang ik een ‘tik’
(snik)
en dat terwijl mijn gebruiker toch weet dat ik in ‘zijn handen’ ben.
En om goed te plaatsen heeft hij mij
gekozen uit een brede ‘racket-rij’.
Een racket de schuld te geven
is dus niet aan echte badmintonners gegeven.

(uit: NBB Verenigingskopij najaar 1995)



- 16 - OSM Badminton

LIJST VAN BESTUURS- EN COMMISSIELEDEN

NAAM: ADRES: TEL: FUNCTIE:
0346-

BESTUUR
Ernst Buytendijk Bloemstede 589 567428 Lid
Agaath den Elzen Spechtenkamp 182 573710 Voorzitter TC (Sr. comp.)
Erik van Esterik Zebraspoor 613 571634 Voorzitter
Marc Hameleers Fazantenkamp 571 561428 Voorzitter RC
Robert Hoogenkamp Spechtenkamp 91 560679 Secretaris
Liska Penners Boomstede 17 569097 Voorzitter JC
Eelco Weenink Fazantenkamp 783 571083 Penningmeester

TECHNISCHE-COMMISSIE
Agaath den Elzen Spechtenkamp 182 573710 Voorzitter (Sr. comp.)
Douwe van der Ley Zwanenkamp 802 571679 Lid (VJK)
Alexander van Leyenhorst Zwanenkamp 82 564658 Lid
Eduward Nieuwenhuizen Kuyperstraat 106 551430 Lid

JEUGD-COMMISSIE
Ernst Buytendijk Bloemstede 589 567428 Lid
Gerard Kieft Zwanenkamp 857 571302 Lid
Liska Penners Boomstede 17 569097 Voorzitter
Krist Plaizier Troelstrastraat 48 572310 Lid (Jr.comp.)
Tessa Wempe Bloemstede 490 564056 Lid

REDACTIE-COMMISSIE
Marc Hameleers Fazantenkamp 571 561428 Voorzitter
Ingrid Janssen Fazantenkamp 562 550761 Lid
Monique van Leyenhorst Zwanenkamp 82 564658 Lid
Ronald Koenis Reigerskamp 320 569973 Lid

KASCONTROLE-COMMISSIE
Martin van Amerongen Ranstplein 26 570409
Jan Postmus Valkenkamp 215 560339

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.


