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REDACTIONEEL
Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Dat lijkt, nu de herfst zijn intrede heeft gedaan,
misplaatst, maar voor onze vereniging is het nieuwe seizoen net begonnen en nu ik “de
fakkel van het voorzitterschap van de Redactie-Commissie” van Marc heb overgenomen,
zal ik op deze plek regelmatig een nieuw geluid laten horen.

In het vorige nummer hebben we Marc reeds bedankt, maar wat hij voor de RC heeft
betekend, bleek mij pas goed toen ik eens bij hem langs ging om ‘de spullen’ over te
dragen. Boven tafel kwam een doos vol met materialen en apparaten die vroeger werden
gebruikt. Veel ging toen nog met de hand: het redactiewerk bestond uit knippen en
plakken en de boekjes werden handmatig gebundeld en in elkaar geniet. Het was Marc
die onze clubblad een forse zet in de goede richting heeft gezet door het toepassen van
modernere technieken en professionele ondersteuning, zodat de RC zich meer kan
richten op de vorm en inhoud. Door dit alles is het dragen van die fakkel gelukkig geen
zware klus: het RC-team is goed op elkaar ingespeeld, zoals uit dit clublad mag blijken.

Het eerste nieuwe geluid prijkt al bovenaan deze pagina: de redactie kan nu ook per
E-mail van de gewenste kopij worden voorzien. Dat moet een heleboel gesjouw met
floppen kunnen voorkomen, maak er dus naar hartelust gebruik van. Dat kan al meteen
voor het volgende nummer, waarvan de kopijdatum is vastgesteld op 7 november.
Schroom niet, schrijf of mail!

Maar graag nodig ik u eerst uit dit blad te lezen. De schema’s voor de competitie staan
erin, zodat u weet wanneer u onze teams kunt aanmoedigen en er wordt weer genoeg
georganiseerd door de JC en TC om zelf aan het badmintonnen te slaan. We sluiten af
met een interview van een vrouw die wereldberoemd is, in ieder geval binnen OSM en
een luchtig stukje over waar we onze sport mee bedrijven.

Op het moment dat dit boekje werd gedrukt, was het bestuur nog druk bezig met het
uitwerken van het beste idee uit de begin dit jaar gehouden enquête. Het belooft iets
moois te worden, maar daarover de volgende keer meer.

Ronald Koenis
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VAN DE VOORZITTER

Na de open avond en de open morgen bij de jeugd ben ik blij weer een groot aantal
nieuwe leden te kunnen begroeten. Ik hoop dat jullie veel plezier beleven aan onze
sport en je thuis voelen bij onze vereniging.

En dan de berichten van het “huishoudelijke front”. Alexander is de nieuwe voorzitter
van de TC en Ronald is dat van de RC. Verder kunnen we Hans Bosma als nieuw lid
van de TC en Harm Tersteeg als nieuw lid van de JC begroeten. We mogen ons
verheugen dat er toch altijd weer enthousiaste leden zijn die hun steentje willen
bijdragen aan de vereniging. Zonder hen ..., je kent het riedeltje wel.

Een interessante ontwikkeling is dat sinds het begin van het seizoen het mogelijk is in
de zaal badminton-rackets via B.T.T.S. te kopen. De prijzen zijn 10% lager dan in de
winkel en voordat je besluit te kopen kun je ze uitproberen. Ernst Buijtendijk is de
contactpersoon. Bij hem kun je terecht voor een testracket.
Een van onze leden kwam met dit initiatief: Peter Anthony. We zijn hem dan ook
dankbaar voor dit idee, waar iedereen dus van kan profiteren!

Tenslotte: noteer vast de datum dinsdag16 december 1997 in de agenda. De ALV!!

Erik van Esterik
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JEUGD
HALLO  ALLEMAAL ,
Nu de vakanties zijn afgelopen en jullie hebben kunnen genieten van een mooie zomer,
zijn de trainingen voor de jeugd op de zaterdagochtend al weer begonnen. Tijdens de
eerste training was er tevens de Open Dag voor alle jeugd, die eens aan den lijve wilde
ondervinden hoe het is om bij OSM badminton te spelen. Hopelijk heeft dit weer enkele
enthousiaste nieuwe leden opgeleverd.

Zoals jullie weten heeft Krist de JC verlaten. Als nieuw lid van de JC heten wij welkom:
Harm Tersteeg.

Aangezien enkele oudere jeugdspelers uit de tweede groep zijn doorgestroomd naar de
senioren en een flink aantal spelers uit de eerste groep nu in de tweede groep traint, is de
samenstelling van de beide groepen nogal gewijzigd dit seizoen. Het gevolg is dat de
tweede groep (jeugd van 13 t/m 18 jaar) nu bijna vol zit, terwijl in de eerste groep (jeugd
t/m 12 jaar) nog plaats is voor een aantal nieuwe leden. Dus als jullie nog vriendjes of
vriendinnetjes kennen bij jouw in de buurt of op de basisschool, die het leuk vinden om te
gaan badmintonnen, laat ze dan kontakt opnemen met iemand uit de JC. De
telefoonnummers staan achterin het clubblad.

Ook dit seizoen worden de trainingen weer gegeven door Ruud Faas. Net als vorig
seizoen gaat Ruud er weer met veel enthousiasme tegenaan om jullie de techniek en
tactiek van het badminton aan te leren. Zoals jullie hebben kunnen zien op de Open Dag,
kan Ruud zelf heel goed badmintonnen en valt er dus veel van hem te leren.

Evenals vorig seizoen zullen er weer een aantal toernooien worden georganiseerd. De
eerste drie toernooien zijn:

Zaterdag 4 oktober van 8:30 tot 11:00 uur Junioren/Senioren-toernooi
Zaterdag 29 november van 8:30 tot 11:00 uur Sinterklaastoernooi
Zaterdag 3 januari van 8:30 tot 11:00 uur Oliebollentoernooi (samen met

vader of moeder)

Nieuw dit seizoen is dat er tijdens negen trainingen verspreid over het seizoen, wordt
gespeeld voor een interne laddercompetitie. Naast de training van Ruud is er dan geen vrij
spelen, maar worden in onderling overleg wedstrijden voor de laddercompetitie gespeeld.
De ladder heeft de vorm van een piramide met zes niveau’s. Op het hoogste niveau staat
slechts één speler. Op de lagere niveau’s staan steeds meer spelers per niveau met op het
laagste niveau negen spelers. De eerste speeldag voor de laddercompetitie is op zaterdag
25 oktober!

De JC hoopt dat jullie allemaal veel plezier zullen hebben en wenst jullie een sportief
seizoen toe.

Namens de JC,
Gerard Kieft en Liska Penners
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DE NIEUWE  JEUGDCOMPETITIETEAMS  - SEIZOEN 1997/1996
Dit seizoen spelen drie teams mee in de jeugdcompetitie. Dat is één team meer dan in
het afgelopen seizoen, waar de JC uiteraard heel blij mee is. Het is heel leerzaam om
in competitie verband je krachten te meten met spelers van andere verenigingen. Je
speelt dan extra wedstrijden, meestal op zondag, waarbij een hoop wedstrijdervaring
opgedaan wordt. Daarnaast is het leuk om als team samen te spelen en te proberen zo
hoog mogelijk te eindigen.
De drie teams bestaan uit twee gemengde teams, die uitkomen in de derde klasse
(minimaal één jongen of meisje in de leeftijd van 14 t/m 18 jaar), en een herenteam
dat uitkomt in klasse 4A (minimaal één jongen in de leeftijd 14 t/m 18 jaar).
Aangezien alle spelers nog erg jong zijn voor de klasse waarin ze (moeten) uitkomen,
zal het niet meevallen om andere teams te verslaan. Maar met veel inzet,
enthousiasme en goede training van Ruud moet dat toch kunnen lukken.

De teams bestaan uit de volgende spelers:

Team 1 Team 2 Team 3
Steven Velthuysen Erik Pelgrim * Ronald Kieft *
Ramon Penners Mark Pelgrim Wout Oostenbrink
Mariëlle van Velzen * Sietske Lammers Michael Louw
Emy Eykelkamp Marjolein Herweijer Jorden van Pelt

*) Teamcaptain

Het zou leuk zijn als andere (jeugd)leden de spelers tijdens de thuiswedstrijden
komen aanmoedigen. Zie elders in dit blad voor een overzicht van de
thuiswedstrijden. Voor de begeleiding en het vervoer naar de uitwedstrijden reken ik
op een aktieve medewerking van de ouders!
Ik wens de teams veel succes en een sportieve en fijne competitie toe.

Gerard Kieft
Jeugdcompetitieleider

N.B.: als er nog jeugdspelers zijn, die ook eens willen meemaken hoe het is om een
competitiewedstrijd te spelen, dan kunnen zij zich bij  mij opgeven als reservespeler.
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THUISWEDSTRIJDEN  OSM BADMINTON  JEUGD SEIZOEN  97/98
Alle wedstrijden worden gespeeld op zondag in sporthal Bisonspoor en beginnen
‘s ochtends om 9:30 uur.

Speelweek Datum Jeugdteam(s)

1 28 september 1997 Team 2

2 5 oktober 1997 Team 1  &  Team 3

3 26 oktober 1997 Team 2

4 2 november 1997 Team 1  &  Team 3

5 9 november 1997 Team 2

6 16 november 1997 Team 1

7 30 november 1997 Team 2  &  Team 3

8 7 december 1997 -----

9 14 december 1997 Team 1  &  Team 3

10 21 december 1997 Team 2

11 11 januari 1998 Team 1  &  Team 3

12 18 januari 1998 Team 2  &  Team 3

13 25 januari 1998 Team 1

14 8 februari 1998 Team 3

K   R   O   N   E   N   B   U   R   G   b.v.

E l e k t r i c i t e i t s w e r k e n

Postbus 85026, 3508 AA Utrecht
Bezoekadres:
Laagraven 45B, 3439 LK Nieuwegein
Tel: 030 - 2871766

Advies, ontwerp, aanleg en onderhoud van:

- Elektrotechnische installaties
- Draadloos Uw woning beveiligen vanaf F 1475,==
- Telecommunicatie
- Datacommunicatie
- Verlichtingsinstallaties
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OSM BADMINTON  AGENDA SEPTEMBER 1997 - DECEMBER 1997
JEUGD

Speeltijden
GROEP 1 GROEP 2

6 september 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
13 september 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
20 september 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
27 september 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00

4 oktober 08:30 - 11:00 JUNIOR/SENIOR-TOERNOOI
11 oktober 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
18 oktober HERFSTVAKANTIE
25 oktober 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00

1 november 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
8 november 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
15 november 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
22 november 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
29 november 08:30 - 11:00 SINTERKLAAS-TOERNOOI

6 december 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
13 december 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
20 december KERSTVAKANTIE
27 december KERSTVAKANTIE

Bijzonderheden
8 t/m 12 oktober Dutch open in de Maaspoort te Den Bosch

(tel: 030 - 60 47 496)
25 oktober Start laddercompetitie
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TECHNISCHE COMMISSIE

OSM BADMINTON  AGENDA SEPTEMBER 1997 - DECEMBER 1997.
SENIOREN

Speeltijden
woensdag 20:30 - 23:00 competitietraining (Fazantenkamp)
donderdag 20:30 - 24:00 vrij spelen + beginners- en gevorderden

training
vrijdag 20:30 - 23:00 vrij spelen + interne competitie
zondag 09:30 - 13:30 competitie (jeugd en senioren)

Bijzonderheden
3 september Eerste keer competitietraining
4 september Eerste keer vrijspelen op donderdagavond
5 september Eerste keer vrijspelen op vrijdagavond
11 september Kopij-datum
28 september Start competitie

4 oktober Junior/senior-toernooi
8 t/m 12 oktober Dutch Open in de Maaspoort te Den Bosch (tel: 030 - 60 47 496)
12 oktober Geen competitie
19 oktober Geen competitie

7 november Kopij-datum
22 november Districtkampioenschappen senioren en

veteranen (tel:024 - 66 31 701)
23 november Geen competitie

5 december Geen vrij spelen
16 december ALGEMENE LEDENVERGADERING
24 december Vanaf deze dag kerstvakantie
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WAT DOET DE TC?
De Technische Commissie (TC) draagt zorg voor allerlei zaken met betrekking tot de
senioren zoals de competities en toernooien. De TC bestaat momenteel uit 3 personen,
te weten:

Alexander van Leijenhorst voorzitter
Hans Bosma algemeen lid
Eduward Nieuwenhuizen competitieleider/VJK-leider

Een aantal van jullie heeft reeds kennis gemaakt met de TC middels de competitie of
een training. Naast deze activiteiten organiseert de TC het beginnerstoernooi, de
interne competitie, het champagnetoernooi, de voorjaarscompetitie voor recreanten
(VJK) en de clubkampioenschappen.

Al deze activiteiten worden in het clubblad aangekondigd of middels het
publicatiebord in de zaal. Ook als beginnende badmintonner kun je je voor alle
evenementen aanmelden daar rekening gehouden wordt met de diverse niveaus.

Normaliter bestaat de TC uit 4 personen. Dus wanneer je zin hebt om bovenstaande
activiteiten mee te organiseren, meld je aan als TC-lid.

De TC

VOORJAARSCOMPETITIE  1998 (VJK)
Ook dit jaar zal er weer een voorjaarscompetitie georganiseerd worden. Deze
competitie is een uitgelezen mogelijkheid voor beginnende spelers om speelervaring
op te doen. Ook voor de gevorderde spelers is deze competitie perfect. De teams
worden ingedeeld naar de sterkte van de spelers.

In totaal worden er acht tot tien wedstrijden gespeeld, zowel uit als thuis. De
thuiswedstrijden worden op zondagmorgen in de Bisonhal gespeeld. De competitie
start half februari en eindigt half mei. Na afloop van de VJK vindt er altijd een
slottoernooi plaats.

Een competitie-team bestaat minsten uit 2 dames en 2 heren. Opgave per team heeft
de voorkeur, individuele aanmeldingen voor de VJK kan natuurlijk ook. Verder is het
mogelijk je in te schrijven als algemene reserve voor gevallen van “nood”.

Uiterste inschrijfdatum is 1 november 1997. Kosten voor deelname (bondsbijdrage)
zijn ƒ 10,00 per deelnemer, te voldoen bij inschrijving.

Namens de TC
Eduward Nieuwenhuijzen



OSM Badminton - 9 -

AANMELDINGSFORMULIER  VOORJAARSCOMPETITIE  1998 (VJK)

* Ik geef mij op met mijn team/individueel voor deelname aan de VJK 1998

Heren

1e .......................................................................................

2e .......................................................................................

3e .......................................................................................

Dames

1e .......................................................................................

2e .......................................................................................

3e .......................................................................................

Team-captain :  ........................................................................

* Ik geef mij op als reservespeler :

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

De uiteindelijke indeling wordt bepaald door de TC.

Uiterlijke inleverdatum : 1 november 1997 bij
Eduward Nieuwenhuijzen
Rogier van Otterloolaan 4

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂
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COMPETITIETEAMS  SEIZOEN 1997 - 1998
Team 1, klasse 1, poule 4
Ruud Meijer
Bart Voncken
Ruth van de Valk
Jose Voncken * (Tel. 0346-572541)

Team 2, klasse 2, poule 6
Arthur Dres
Rob Smeets
Thea Walta * (Tel. 0346-565033)
Maria van Amstel

Team3 is er niet

Team 4, klasse 4, poule 9
Frans den Elzen
Gerben van de Bosch
Agaath den Elzen * (Tel. 0346-573710)
Yvonne Bol

Team 5, klasse 5 (herenklasse), poule 5
Sandor Musto
Gerard Kieft * (Tel. 0346-571302)
Niels Eykelkamp
Rogier de Snoo

* = Captain
Suzanne Albers staat als algemeen reserve genoteerd.

Speelweek Datum Team(s)

1 28 september 1997 1, 4, 5

2 5 oktober 1997 4

3 26 oktober 1997 2, 5

4 2 november 1997 1, 4

5 9 november 1997 2, 5

6 16 november 1997 1, 4

7 30 november 1997 2, 5

8 7 december 1997 2

9 14 december 1997 4

10 21 december 1997 2, 5

11 11 januari 1998 1, 4

12 18 januari 1998 2, 5

13 25 januari 1998 1, 4

14 8 februari 1998 2

OVERZICHT  THUISWEDSTRIJDEN  OSM BADMINTON  SEIZOEN 97/98
Alle wedstrijden worden gespeeld op zondag in sporthal Bisonspoor en beginnen
‘s ochtends om 9:30 uur.
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Naam Groep 20:30-21:45 21:45-23:00

Albers Suzanne B 3 september A en C B

Amerongen, van Martin B 10 september A en C B

Amstel, van Maria A 17 september A en C B

Bol Yvonne B 24 september B en C A

Bosch, van den Gerben B 1 oktober B en C A

Bosma Hans B 8 oktober B en C A

Buijtendijk Ernst A 15 oktober A en C B

Coenders Nel B 22 oktober A en C B

Dres Arthur A 29 oktober A en C B

Elsendoorn Wilma B 5 november B en C A

Elsendoorn Piet B 12 november B en C A

Elsendoorn Linda C 19 november B en C A

Elzen, den Frans B 26 november A en C B

Elzen, den Agaath B 3 december A en C B

Eykelkamp José B 10 december A en C B

Eykelkamp Niels A 17 december A en C B

Fluitman Geert-Jan A 7 januari 1998 B en C A

Ham Meta B 14 januari B en C A

Kieft Gerard A 21 januari B en C A

Kraan, van der Coen B 28 januari B en C A

Leijenhorst, van Alexander B 4 februari B en C A

Meijer Ruud A

Musto Sandor A

Smeets Rob A

Snoo, de Rogier A

Tengnagel Suzanne A

Tersteeg Harm B

Valk, van der Ruth A

Voncken Bart A

Voncken Jose A

Walta Thea A

Waverijn Teun C

Woerden, van Hedwig B

Zagers Cor B

COMPETITIETRAINING  1997-1998
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VARIA

KEN JE AGAATH  DEN ELZEN  AL ?
Agaath den Elzen is getrouwd met Frans. Ze hebben samen 2 kinderen te weten
dochter Marjolein en zoon Remco. Agaath is 47 jaar en lid van OSM sinds januari
1990. Agaath is werkzaam bij Trends-service in communicatie b.v.

Hoe lang speel je al badminton en is dit de enige club waar je badminton gespeeld
hebt?
Ik speel nu 7 jaar badminton. Voor mijn huwelijk heb ik in Delft gespeeld, maar dat
was maar een blauwe maandag. Hier in Maarssen ben ik begonnen met het
huisvrouwenuurtje dat was echter te weinig, ik kon mijn energie niet kwijt.

Doe je ook nog aan andere sport(en)?
Ja, in de zomer speel ik (nog wel) tennis.

Je bent dit jaar clubkampioen geworden bij de dames single B, hoe vaak en waarin
ben je al clubkampioen geweest?
Ik ben niet eerder clubkampioen geweest, maar in 1991 heb ik een tweede plaats
gehaald in de dames dubbel (c-klasse) en in het gemengd dubbel een tweede plaats.

Je bent jarenlang lid van de technische commissie geweest, zelfs voorzitter. Nu sinds
dit seizoen niet meer, merk je daar al iets van of wordt je toch nog regelmatig
ingeschakeld/lastig gevallen?
Eigenlijk heb ik het te druk om het tot nu toe te missen, mede doordat ik meer uren
ben gaan werken. Het is wel een vreemde gewaarwording om van de andere
commissieleden te horen dat ze een vergadering hebben (gehad), want daar ben ik nu
dus niet meer van op de hoogte.
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Wat is het leukste om te spelen, de single, de mix of de dames dubbel?
Ik vind de single en de dames dubbel leuk. De mix vind ik soms iets minder, namelijk
als je als dame alleen maar voor aan het net moet spelen, je hebt dan vaak weinig te
doen in een wedstrijd. De heren leveren het “ramwerk” en zelf kom je niet of
nauwelijks in het spel, dat vind ik dus minder prettig.

Heb je nog een goede tip voor de nieuwelingen?
Ja, schroom niet om af te hangen. Iedereen is ooit als leek begonnen, je groeit er
vanzelf wel in.

Kun je een leuke anekdote vertellen?
Er gebeuren genoeg leuke dingen, alleen wil me nu op dit moment niets te binnen
schieten.

Je speelt nogal intensief badminton: competitie-training, najaars-competitie, vorig
jaar ook de voorjaars-competitie, heb je daarnaast nog tijd voor andere hobby’s?
Ik ben creatief met kleien. Ik maak Fimo-poppen met fimo-klei. Het boetseren geniet
daarbij mijn voorkeur (is mijn specialiteit). Bovendien kleed ik de poppen ook zelf
aan.

Op de vraag of Agaath misschien iets kwijt zou willen aan de andere leden wat
misschien nog niet veel mensen weten, maar wat de moeite waard is om te weten,
moest Agaath na lang nadenken het antwoord schuldig blijven.

OSM BADMINTON THEORIE VOOR GEVORDERDEN
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BADMINTON -MATERIAAL  (vierde deel)
Een vrije bewerking van een onderhoudend verhaal uit de NBB-verenigingskopij door
Ronald Koenis. Dit verhaal was door Michiel de Vries ter beschikking gesteld op zijn
- helaas inmiddels opgeheven - internet homepage van de NBB.

4. Snaren
Van oudsher heerst het bijgeloof dat darmen beter spelen dan het nylon-spul. Een voor
de hand liggende oorzaak is dat zich men nu eenmaal uit traditie verzet tegen elke
verandering, ongeacht of dit een verslechtering of verbetering is. Dat herkent u bij
uzelf als u het heeft over “die goeie ouwe tijd”. De jonkies onder ons hoeven zich
alleen maar af te vragen of hun vader van house houdt....Welnu we zullen eens kijken
of het bijgeloof ook nog een objectieve achtergrond heeft:

4.1 Darmsnaren
Darmsnaren worden gemaakt van koeien of andere dieren die daar te veel op lijken. Je
zou denken dat 1 koe goed is voor wel 20 bespanningen,  maar niets is minder waar:
er zijn maarliefst twee koeien, dikbil of niet, nodig voor 1 simpele snaar! U begrijpt
dat het dan ook veel tijd en moeite kost om zo’n snaar te maken en dan moeten ze er
ook nog een coating omheen doen om het tegen de vocht te beschermen. Naar het
zich laat aanzien is een gouden snaar goedkoper.

Je moet het dus wel ècht willen, maar wat krijg je er voor terug? Een betere controle,
betere veerkracht en dus gaat het shutteltje sneller naar de plek die jij wilt.

4.2 Synthetische snaren
Er zijn twee categorieën kunst-snaren: het goedkope, maar niet lekker spelende
monofilament snaren en het betere multifilament spul.

Monofilament (ik heb de term niet bedacht) snaren bestaan uit één massieve draad
van nylon en is hard, weinig elastisch, kortom goedkope rommel. Nee, dat wilt u niet
hebben.

Multifilament (klinkt al beter hè?) snaren bestaan uit meerdere draden die in, om en
door elkaar zijn gedraaid. Je hebt ze in verschillende vormen (niet recht, krom,
spiraal, maar):
- de eendradige kern omwikkeld met nylon vezels;
- een constructie van gedraaide losse vezels;
- gebundelde vezels, die op hun beurt weer gedraaid zijn (zoals Aeroflex, u weet wel);
- als u dit leest zullen ze wel weer een nieuwe variant hebben bedacht.
Hoe meer multi er in de multifilamenten zitten des te beter het resultaat. Een echt
goede synthetische snaar komt zo akelig dicht in de buurt van de darmsnaar, maar



OSM Badminton - 15 -

volgens de kenners blijft darmsnaar toch beter. Ik ben benieuwd of dat over pakweg 5
jaar ook nog zo is, we houden u op de hoogte!

4.3 Bespanning
De kwaliteit van een bespanning is de optelsom van het soort snaren en het
spanningsgewicht. Het spanningsgewicht is het aantal pakken suiker dat wordt
gebruikt om de snaren aan te spannen als ze in de bespanning worden ingepast (klinkt
spannend). Dit gewicht ligt tussen de 6 en 11 kilo. Onder de zes kilo kan je beter gaan
vissen en boven de 11 begint het meer op een plankje te lijken.

Bij een laag bespanningsgewicht krijg je de volgende effecten:
- De shuttle wordt ‘in’ de bespanning geslagen, deze veert mee en slaat daarna terug:
de shuttle krijgt een grotere snelheid. Het lijkt op een mini-trampoline: het kost
relatief weinig energie om tot een grote snelheid te komen.
- Er is minder controle omdat de shuttle meer springt
- Hoog speelcomfort voor de gevoelsspelers onder ons.

Bij een hoog gewicht is dit andersom: er is een lagere shuttle-versnelling, maar meer
controle. Bij overgewicht springt de shuttle echter zo gek omhoog dat het fijnere werk
aan het net te wensen over laat.

De top-of-the-bill zijn de VS-snaren van Babolat. Althans dat meldt de oorspronkelijk
schrijvers dezes. De critische consument kan vermoeden dat Babolat wellicht een
prettige relatie met genoemde had onderhouden...

Volgende keer het afsluitende deel over het steeds weer afgestoten deeltje: de shuttle.

POETRY IN BADMINTON

Een shuttle, niet meer al te best,
zakte voor de shuttle-test.
Nu is dat zakken geen bezwaar,
de vraag alleen is altijd; waar?
“Waar is de shuttle?” vroeg men luid,
zij zoeken nog, hij zakt zeker even uit!

Dr. Opshot  (uit clubblad BC Castellum, september 1993)
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LIJST VAN BESTUURS- EN COMMISSIELEDEN

NAAM: ADRES: TEL: FUNCTIE:
0346-

BESTUUR
Ernst Buytendijk 2) Nic. Maesstraat 162 571119 Lid
Erik van Esterik Zebraspoor 613 571634 Voorzitter
Robert Hoogenkamp Spechtenkamp 91 560679 Secretaris (gastlabels)
Ronald Koenis Reigerskamp 320 569973 Voorzitter RC
Alexander van Leyenhorst Zwanenkamp 82 564658 Voorzitter TC
Liska Penners Boomstede 17 569097 Voorzitter JC
Eelco Weenink 1) Fazantenkamp 783 571083 Penningmeester

TECHNISCHE-COMMISSIE
Hans Bosma Reigerskamp 84/A 575652 Lid
Alexander van Leyenhorst Zwanenkamp 82 564658 Voorzitter
Eduward Nieuwenhuijzen Rogier van Otterloolaan 4 551430 Lid (Sr. comp.)

JEUGD-COMMISSIE
Ernst Buytendijk Nic. Maesstraat 162 571119 Lid
Gerard Kieft Zwanenkamp 857 571302 Lid (Jr. comp.)
Liska Penners Boomstede 17 569097 Voorzitter
Harm Tersteeg Reigerskamp 663 566430 Lid
Tessa Wempe Bloemstede 490 564056 Lid

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

KASCONTROLE-COMMISSIE
Martin van Amerongen Ranstplein 26 570409
John van Rooijen Bloemstede 271 571393

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) Graag bellen tussen 20:30 en 22:00
2) Tussenpersoon racketverkoop


