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Badminton ...,  meer dan een slag in de lucht !!!
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Redactieadres: Reigerskamp 320, 3607 HS  Maarssen.
E-mail: R.Koenis@imn.nl
Secretariaat: Spechtenkamp 91, 3607 KE  Maarssen.
Gironummer: 3534502, t.n.v. Penningmeester OSM Badminton,

Maarssen.

REDACTIONEEL

Het nieuwe seizoen is van start en ik heet alle nieuwe leden van harte welkom. De
open avond (senioren) en morgen (jeugd) waren weer zeer geslaagd en ik hoop dat
ook de rest van het seizoen de zaal zo vol zal zijn met enthousiaste en bijna
onvermoeibare spelers.

Traditiegetrouw gaat de seizoensopening gepaard met een stoelendans van
vertrekkende, verschuivende en nieuwe commissieleden. Op het eind van het vorige
seizoen leek het erop dat er twee stoelen onbezet zouden blijven: die van de voorzitter
en van de secretaris. Een noodoproep aan de leden mocht niet baten. Omdat het om
essentiële functies ging, zijn twee bestuursleden van stoel verschoven: Alexander zal
de voorzitters-hamer gaan hanteren en ikzelf heb de secretariële zaken van Robert
overgenomen.

Zoals menigeen heeft kunnen merken, hebben we ons beiden met volle inzet op de
nieuwe functies gestort. Ik moet zeggen dat het secretariaat een leuke hobby is met
maar één nadeel: het is lastig te combineren met én een drukke baan én een druk
gezin. Daarnaast doe ik ook nog het voorzitterschap van de redactiecommissie erbij.
De redactiecommissie bestaat nu uit drie personen (Monique, Ingrid en ikzelf), wat
inhoudt dat ook ik een behoorlijk steentje moet bijdragen. Een extra paar handen is
van harte welkom! Met de inzet van twee avonden per krantje zijn we weer gered.

Ondanks, of dankzij, dit alles is er een klein foutje geslopen in het jaarschema dat in
deze clubkrant is bijgevoegd: het familietoernooi wordt niet op 20 september, maar op
20 november gehouden. Het biedt me wel de gelegenheid om dit bijzondere initiatief
bij jullie aan te prijzen: nodig iemand uit en doe mee. Je zult er - zoals zo vaak bij
badminton - veel plezier aan beleven!

Ronald Koenis
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VAN DE VOORZITTER

Ernst Buytendijk heeft voor het “gewone” lid misschien onopvallend afscheid
genomen. Maar onze gedoodverfde clubkampioen is echt weg! Hij speelt nu voor een
duister clubje in Vleuten. Ernst heeft min of meer officieel afscheid genomen tijdens
het traditionele etentje voor bestuurs-, commissie en andere actieve leden. Met Ernst
raken we een stukje geschiedenis kwijt en niet te vergeten een markant persoon.
Niemand kan zoals Ernst kampioen worden en tegelijkertijd leven op patat, pizza en
chinees!

Robert Hoogenkamp heeft nog helemaal geen echt afscheid genomen, maar fysiek is
hij wel al spoorloos. Na een (geslaagde) operatie aan zijn rug, met een lange
herstelperiode, keert hij niet meer terug op de baan en achter de bestuurstafel. Robert
wordt officieel op de ALV uitgezwaaid. Dan heeft hij ongeveer 3 jaar lang het
secretariaat en daarmee onze vereniging, draaiende gehouden.

Voorzover jullie het nog niet in de wandelgangen hebben vernomen: Ronald Koenis,
onze onvolprezen voorzitter van de RC, is de nieuwe secretaris ad interim. In ieder
geval dit seizoen draagt hij twee zware lasten voor jullie: het clubblad en het
secretariaat. Een super-bestuurslid, waar menigeen een voorbeeld aan kan nemen!

Ik hoop dat iedereen het nieuwe seizoen vol frisse moed start. De laddercompetitie (je
kunt je nog steeds aanmelden) maakt het spelen gedurende het hele seizoen spannend.
Tenslotte kunnen wij een nieuwe trainer verwelkomen: Uun Santosa. Meervoudig
Nederlandskampioen en privé-trainer van Dicky Paliama (nr. 25 van de wereld). Je
kan het slechter treffen als vereniging!

Erik van Esterik



OSM Badminton - 3 -

JEUGD

HALLO  ALLEMAAL ,
De vakantie is voorbij en het badmintonseizoen voor de jeugd is al weer begonnen.
Hopelijk hebben jullie een prima vakantie gehad ondanks het niet altijd even mooie
weer in Nederland tijdens deze zomer.

Wat het badminton betreft, belooft het wel een mooi seizoen te worden. Het grootste
verschil met afgelopen seizoen is dat we een nieuwe trainer hebben. Na twee
seizoenen training aan de jeugd te hebben gegeven, heeft Ruud Faas geen tijd meer
voor het trainen van de jeugd bij OSM. Daarom is Uun Santosa als nieuwe trainer
aangetrokken, die jullie inmiddels op de eerste trainingen al gezien zullen hebben.
Van Uun kunnen jullie nog heel veel leren, want hij is zelf kampioen van Nederland
geweest en heeft training gegeven aan heel goede en bekende badmintonspelers.

Op 12 september is de Open Dag geweest voor alle jeugd die eens aan den lijve wilde
ondervinden hoe het is om bij OSM badminton te spelen. Het heeft dit keer weer
enkele enthousiaste nieuwe jeugdleden opgeleverd.

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

* Zaterdag 10 oktober van 8:30 tot 11:00 uur Junioren/Senioren-toernooi
* Zaterdag 5 december van 8:30 tot 11:00 uur Sinterklaastoernooi
* Zaterdag 9 januari van 8:30 tot 11:00 uur Oliebollentoernooi

Ook dit seizoen gaan we een laddercompetitie organiseren tijdens de trainingen op
zaterdagochtend. Er staan zes dagen gepland waarop voor de laddercompetitie
gespeeld zal worden in plaats van vrij spelen. De ladder zal dit seizoen wat de vorm
betreft, afwijken van die van het vorige seizoen. De ladder is niet meer een piramide,
maar “recht met een dakje”. Er zijn zes niveaus van 4 spelers plus een hoogste niveau
waarop maar één speler staat. De eerste speeldag voor de laddercompetitie is op 31
oktober 1998.

De JC bestaat dit jaar uit Arthur van der Heijden (welkom Arthur), Gerard Kieft,
Liska Penners en Harm Tersteeg. We hopen dat jullie allemaal veel plezier zullen
hebben en wensen jullie een sportief seizoen toe.

Namens de JC,  Gerard Kieft.
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JEUGDCOMPETITIE  - SEIZOEN 1998-1999
Dit seizoen spelen er twee teams van OSM mee in de jeugdcompetitie. Dat is (helaas)
één team minder dan tijdens het vorige seizoen. Team 1 van het vorige seizoen is
ongewijzigd gebleven en speelt nu wederom als Team 1 maar dan in de klasse 2A, dat
wil zeggen de leeftijdsklasse voor onder de 17 jaar (jeugd geboren na 31-dec-1981).
Bij Team 2 heeft Martijn van Geelen de plaats ingenomen van Mark Pelgrim. Team 2
speelt eveneens in de klasse 2A, maar dan wel in een andere poule dan Team 1. Met
ingang van dit seizoen is Team 3 van het vorig seizoen gestopt waardoor we nu geen
jongens-team meer hebben.

Het is heel leerzaam om in competitie verband je krachten te meten met spelers van
andere verenigingen. Je speelt extra wedstrijden, meestal op zondag, waarbij een veel
wedstrijdervaring opgedaan wordt. Daarnaast is het leuk om als team samen te spelen
en te proberen zo hoog mogelijk te eindigen.

De teams bestaan uit de volgende spelers:

Team 1 Team 2
Steven Velthuijsen Erik Pelgrim *
Ramon Penners Martijn van Geelen
Mariëlle van Velzen * Marjolein Herweijer
Emy Eijkelkamp Sietske Lammers

Reserve speler
Bart Lammers

*) Teamcaptain

Voor Steven, Ramon, Erik, Martijn en Sietske beloven het pittige wedstrijden te
worden. Wat leeftijd betreft vallen zij nog (ruim) in de categorie ‘onder 15 jaar’ zodat
zij behoorlijk oudere tegenstanders tegenover zich kunnen krijgen. Dat was ook het
vorige seizoen al zo en toen hebben zij bewezen desondanks hun mannetje (vrouwtje)
te staan. De competitiespelers zullen weer snel in vorm moeten zijn, want de
competitie begint dit seizoen al op 20 september. Er is dus maar 3 keer training,
voordat de eerste wedstrijd al gespeeld moet worden.

Ik moet de teamcaptains Mariëlle van Velzen, Erik Pelgrim en Ronald Kieft nog een
compliment maken voor het uitvoeren van hun taak gedurende het vorige seizoen. Er
zijn geen boetes gevallen, dus het verloop van de thuiswedstrijden en de administratie
naar de bond was prima in orde. Bravo!

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 actieve medewerking van de ouders!
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Ik wens de teams heel veel succes en een sportieve en fijne competitie toe.

Gerard Kieft
Jeugdcompetitieleider

N.B.: als er nog jeugdspelers zijn, die ook eens willen meemaken hoe het is om een
competitiewedstrijd te spelen, dan kunnen zij zich bij mij opgeven als reservespeler.

THUISWEDSTRIJDEN  OSM BADMINTON  JEUGD COMPETITIE .
Alle wedstrijden worden gespeeld op zondag en hebben als aanvangstijd 10:00 uur
‘s ochtends. Er wordt gespeeld in:

Sporthal Bisonsport
Bisonspoor 236
Maarssenbroek
Tel: 0346 - 565482

S peelweek Datum Jeugdteam(s)

1 20 september 1998 Team 2

2 27 september 1998 Team 1

3 11 oktober 1998 Team 2

4 25 oktober 1998 Team 2

5 1 november 1998 Team 1

6 8 november 1998 -----

7 15 november 1998 Team 1

8 29 november 1998 Team 2

9 13 december 1998 Team 1

10 20 december 1998 Team 1

11 10 januari 1999 Team 2

12 17 januari 1999 Team 1

13 24 januari 1999 Team 2

14 31 januari 1999 Team 1
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KEN JE MARIJN  KIEFT  AL ?
Marijn is 11 jaar en woont samen met zijn oudere broer Ronald en zijn ouders in de
wijk Zwanenkamp in Maarssenbroek. Hij zit in groep 8 van basisschool De Triangel
en speelt badminton bij OSM.

Hoe komt het dat je bent gaan badmintonnen?
Als ik met mijn familie op vakantie was, speelden wij vaak badminton. Dat vond ik
erg leuk om te doen. Maar als er dan een toernooi was, deed ik ook mee, maar dan
eindigde ik vaak bij een van de laatste en dat vond ik niet zo leuk. Omdat ik ook wel
eens wilde winnen, ben ik op badminton gegaan.

Hoe lang ben je al lid van de vereniging en waarom ben je bij OSM gaan spelen?
Ik speel nu bijna twee jaar badminton. Ik ben bij OSM gaan spelen omdat mijn vader
en Ronald daar ook spelen. Ik kan dan ook wel eens tegen mijn vader en Ronald
spelen en hoop binnenkort een keer van mijn vader te winnen.

Hoe vind je de training op zaterdagochtend?
Leuk, vooral als ik partijtjes mag spelen tegen andere kinderen of als we met zijn
allen een ‘rondje om het net’ doen. Het opvangen van shuttles in een shuttlekoker is
ook erg leuk, waarbij je in een hoepel staat die steeds verder naar achter gaat als je
een shuttle hebt opgevangen.

Hoe vond je de laddercompetitie?
Leuk, alleen is het een beetje jammer dat je dan alleen speelt tegen kinderen die vlak
boven of onder je staan. Ik moest daardoor heel vaak tegen Dennis, Bart, Daniël en
Robbin spelen.

Speel je competitie of doe je mee aan toernooien?
Ik speel geen competitie, maar dat wil ik wel gaan doen. Het lijkt me wel leuk, alleen
kan ik soms niet zo goed tegen mijn verlies. Wel doe ik altijd mee aan toernooien. Bij
de laatste clubkampioenschappen die ik gespeeld heb, ben ik twee keer eerste
geworden; met mijn enkel en met de dubbel. De dubbel speelde ik samen met Ramli
Somers.

Wat speel je het liefst, de single, de mix of de dubbel?
Ik speel het liefst de single, want met de dubbel en de mix ben je ook een beetje van
je medespeler afhankelijk en dat vind ik minder prettig. Bij de single ben ik meer
bezig omdat ik altijd zelf de shuttle moet terugslaan.

Wat is het leukste dat je dit seizoen hebt meegemaakt?
Ik vond het hele seizoen leuk, vooral de toernooien die er gespeeld werden. Het
leukste vond ik het toernooi in Breukelen, omdat ik daar ook eens tegen andere
kinderen kon spelen.
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Heb je ook andere hobby’s?
Naast badminton zit ik ook op atletiek. Vooral de werpnummers vind ik leuk zoals:
speerwerpen, discuswerpen en kogelstoten. Ook vind ik het leuk om af en toe een
stukje te fietsen. Ik doe dan ook meestal mee aan de avondfietsvierdaagse. Dat is 4
avonden achter elkaar 25 kilometer fietsen.

Is er nog iets wat je graag wilt vertellen, waarvan je denkt dat het leuk is als dat in
het boekje staat, of iets wat er niet gevraagd is?
Ik vind het net als Joeri een leuk idee als alle jeugdspelers een verhaaltje over zichzelf
schrijven.

Marijn geeft de pen daarom door aan Dennis van Boggelen.

* Bezorgservice tot 22.00 uur

* Wij bezorgen voor slechts ƒ4,-
desgewenst alle menu's bij u thuis

* Bestellingen vanaf ƒ30,- worden
gratis bij u thuis bezorgd

* Bij bestellingen vanaf ƒ50,- krijgt
u een fles wijn gratis

* Openingstijden:
Zondag t/m Donderdag:

12.00 tot 01.00 uur
Vrijdag en Zaterdag:

12.00 tot 04.00 uur

Bisonspoor 1150
Maarssenbroek

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

Los de onderstaande vragen op en schrijf het antwoord op in onderstaande
figuur. Één letter van het antwoord komt terecht in een vakje. Alle letters in de
vakjes onder elkaar vormen tezamen de naam van een bijzonder gevaarlijke
badmintonslag. Meteen bij de volgende training of wedstrijd uitproberen!

De antwoorden vind je elders in dit clubblad

VRAGEN

1. Hoe heet het paard van Lucky Luke?
2. Hoe heet de nieuwe Europese munteenheid?
3. Welke beroemde Nederlandse speler heeft Uun Santosa getraind?
4. Vijftig decigram is één ...
5. In welke plaats worden in 2000 de Olympische Spelen gehouden?
6. Hoe noem je badminton voor 6- en 7-jarigen?
7. Welke film is waar gebeurd en gaat over een passagiersschip?
8. Wat is de hoofdstad van Nederland?
9. Welke popgroep had in 1998 een hit met het nummer “Stay”?

- - - - - - - - - - -

- - - -

- - - - - - -

- - - -

- - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - -
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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)

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

SPORTZAAK 211DE

UW RACKETSPECIALIST

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

Snaren van

babolat

ashaway

Prince
Carlton

Wilson
Yonex
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OSM BADMINTON  AGENDA SEPTEMBER 1998 - DECEMBER 1998
JEUGD

Speeltijden
GROEP 1 GROEP 2

5 september 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
12 september 08:30 - 09.45 09:45 - 11:00
19 september 08:30 - 09.45 09:45 - 11:00
26 september 08:30 - 09.45 09:45 - 11:00

3 oktober 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
10 oktober 08:30 - 11:00 JUNIOR/SENIOR-TOERNOOI
17 oktober 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
24 oktober HERFSTVAKANTIE
31 oktober 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00

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

5 december 08:30 - 11:00 SINTERKLAAS-TOERNOOI
12 december 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
19 december 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
26 december KERSTVAKANTIE

Bijzonderheden
6 t/m 11 oktober Dutch open in de Maaspoort te Den Bosch

(info NBB tel: 030-60 47 496)
31 oktober Start laddercompetitie
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TECHNISCHE COMMISSIE

OSM BADMINTON  AGENDA SEPTEMBER 1998 - DECEMBER 1998
SENIOREN

Speeltijden
woensdag 20:00 - 22.30 competitie- en gevorderdentraining

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

training
vrijdag 20:30 - 23:00 vrij spelen + laddercompetitie

20:30 - 22:30 training competitiespelers
zondag 10:00 - 14:00 competitie (jeugd en senioren)

Bijzonderheden
2 september Eerste keer competitietraining
3 september Eerste keer vrij spelen op donderdagavond
4 september Eerste keer vrij spelen op vrijdagavond
9 september Kopij-datum
11 september Loting en start Laddercompetitie
18 september Geen vrij spelen
20 september Start competitie

4 oktober Geen competitie
6 t/m 11 oktober Dutch Open in de Maaspoort te Den Bosch

(info NBB tel: 030 - 60 47 496)
10 oktober Junior/senior-toernooi
18 oktober Geen competitie

1 november Kopij-datum
12 november Beginners toernooi
20 november Familietoernooi
21 november Districtkampioenschappen senioren en veteranen

(info L. Hooft, tel: 024 - 66 31 701)
22 november Geen competitie

6 december Geen competitie
17 december ALGEMENE LEDENVERGADERING
24 december Kerstvakantie
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WAT DOET DE TECHNISCHE COMMISSIE

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:

Eduward Nieuwenhuizen voorzitter/competitieleider
Hans Bosma algemeen lid
Agaath den Elzen 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
laddercompetitie, het champagne-evenement, de voorjaarscompetitie voor recreanten
(VJK) en de clubkampioenschappen. Dit seizoen is het Familie-toernooi nieuw. Meer
informatie vindt je elders in dit blad.

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, omdat er rekening gehouden wordt met de verschillende
niveaus.

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

De TC

NIEUWE  TOPTRAINER

OSM Badminton heeft een nieuwe toptrainer aangetrokken, Uun (spreek uit: oe-oen)
Santosa. Uun is twee maal Nederlands kampioen Heren Enkel geweest, 4 maal
Nederlands kampioen Heren Dubbel en
heeft10 jaar voor de nationale selectie
gespeeld. Tot voor kort was Uun de
persoonlijk trainer van de huidig Nederlands
kampioen Heren Enkel, Dicky Palyama.
Referenties die voor zich spreken.
Uun geeft op woensdagavond gevorderde en
competitie-training en op vrijdagavond traint
hij de competitie-teams twee uur extra en op
zaterdag ook nog de jeugd.
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S peelweek Datum Team(s)

1 20 september 1998 1, 3

2 27 september 1998 3

3 11 oktober 1998 1, 2

4 25 oktober 1998 3

5 1 november 1998 1, 2

6 8 november 1998 1, 3

7 15 november 1998 2

8 29 november 1998 1, 2

9 13 december 1998 3

10 20 december 1998 1, 2

11 10 januari 1999 3

12 17 januari 1999 2

13 24 januari 1999 1, 3

14 31 januari 1999

TEAMINDELING  COMPETITIE  1998-1999
Team 1 Team 2 Team 3
Ruud Meijer Peter Anthony Gerard Kieft *
Bart Voncken Cor Zagers Ronald Kieft
Jose Voncken * Mirjam Biezepol * Sandor Musto
Ruth v.d. Valk Yvonne Bol Niels Eykelkamp

* = Teamcaptain

THUISWEDSTRIJDEN  OSM BADMINTON  SEIZOEN 98/99
Alle wedstrijden worden gespeeld op zondag in sporthal Bisonsport en beginnen
‘s ochtends om 10 uur.
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FAMILIE -TOERNOOI

Dit jaar verzorgt de TC voor het eerst een familie / vrienden-toernooi. Dit houdt in dat
een lid van OSM badminton speelt met een familielid, vriend, vriendin, buurman/
vrouw, etc... Deze partner mag geen lid zijn van OSM Badminton. Het toernooi is een
goede gelegenheid om bekenden ook eens te laten ‘proeven’ van badminton. Er wordt
alleen mix gespeeld.

Er wordt ingedeeld op speelsterkten, dus voor zowel beginnende als gevorderde
spelers is het toernooi interessant.

We rekenen op jullie komst!!

Datum: 20 november 1998
Aanvang: 20.45 uur (verzamelen om 20.30 uur)

Reglement
- Er wordt gespeeld in 2 speelsterktes: gevorderden en beginners
- De 2 speelsterktes worden verdeeld in poules, afhankelijk van aantal inschrijvingen
- Er wordt alleen mix gespeeld
- De speeltijd per wedstrijd is 15 minuten, de punten worden doorgeteld
- De indeling wordt bij aanvang bekend gemaakt
- De deelnemer houden zelf de stand bij en vullen dit in op de wedstrijdformulieren,

na de wedstrijd in te leveren bij de TC
- Per poule volgt een winnend team
- De TC heeft het recht bovenstaande te wijzigen
- Kosten: gratis

INSCHRIJFFORMULIER

Naam lid OSM: ................................................................ M / V *

speelsterkte: beginnend / gevorderde *

Naam partner: ................................................................ M / V *

speelsterkte: beginnend / gevorderde *

Voor 1 november inleveren bij: Hans Bosma
Reigerskamp 84 a

Of op de speelavonden bij een van de andere TC leden (zie de laatste bladzijde van dit
clubblad)

*doorhalen wat niet van toepassing is

✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂
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BEGINNERS TOERNOOI

Als afsluiting van de beginnerstraining en als voorbereiding op de gevorderde training
organiseert de TC (Technische Commissie) op donderdag 12 november 1998 ten
behoeve van de nieuwe leden een beginners-toernooi. Het toernooi begint om 20.45
uur en eindigt om 23.00 uur. Deelname is kosteloos.

Middels dit toernooi krijgen de nieuwe leden een voorproefje van een “echte”
wedstrijd. Dit is de perfecte gelegenheid om hetgeen jullie van John van Rooyen
geleerd hebben in de praktijk te brengen.

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen worden singles en/of dubbels c.q. mixen
gespeeld. Ten behoeve van de indelingen is het handig onderstaand formulier in te
leveren bij Agaath. Met eventuele vragen kun je terecht bij één van de TC-leden.

INSCHRIJFFORMULIER  BEGINNERSTOERNOOI  1998 - 1999

Inleveren voor 5 november 1998 bij

Agaath den Elzen
Spechtenkamp 182
3607 KK Maarssen

Naam : ...................................................................... M / V

Telefoonnummer : ......................................................................

✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂
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VOORJAARSCOMPETITIE  1999
Evenals voorgaande jaren zal er ook dit seizoen een voorjaarscompetitie
georganiseerd worden. Met name voor beginners is dit een uitstekende gelegenheid
om ervaring op doen. Ongemerkt wordt er dan veel progressie geboekt. Uiteraard is
deze competitie ook voor gevorderden zeer geschikt. De diverse teams worden
ingedeeld naar de sterkte van de spelers.

In totaal worden er 8 tot 10 wedstrijden gespeeld tegen andere
badmintonverenigingen, zowel uit als thuis. OSM speelt de thuiswedstrijden in
sporthal Bisonsport op zondagochtend. De competitie start half februari en eindigt
half mei. Na afloop van de VJK vindt er altijd een slot-toernooi plaats.

Een competitie-team bestaat minstens uit 2 dames en 2 heren. Opgave per team heeft
de voorkeur; individuele aanmeldingen voor de VJK kunnen natuurlijk ook. Verder
kun je je inschrijven als algemene reserve voor “nood”-gevallen.

Uiterste inschrijfdatum is 10 november 1998. Kosten voor deelname (bondsbijdrage)
zijn ƒ 10,00 per deelnemer, te voldoen bij inschrijving.

Namens de TC
Eduward Nieuwenhuijzen

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

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

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

Advies, ontwerp, aanleg en onderhoud van:

- Elektrotechnische installaties
- Draadloos Uw woning beveiligen vanaf F 1475,==
- Telecommunicatie
- Datacommunicatie
- Verlichtingsinstallaties
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INSCHRIJFFORMULIER  VOORJAARSCOMPETITIE  1999 (VJK)

Inleveren voor 10 november 1998 bij:

Agaath den Elzen
Spechtenkamp 182

Dames

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

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

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

Heren

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

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

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

Teamcaptain ..................................................................................

Ik meld mij aan als reservespeler:

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

Let op : De sterkste dame en heer zijn 1e dame en 1e heer.

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
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DE LADDERCOMPETITIE  IS GESTART

Op vrijdag 11 september is de laddercompetitie van start gegaan. De 13 teams strijden
het gehele seizoen om een zo hoog mogelijke plaats op de ladder.
De beginladder is door loting bepaald. Deze ziet er als volgt uit:

1 Wilma Elsendoorn - Frans den Elzen
2 Diana van Rijnbergen - Willem Bosch
3 Monique van Leijenhorst - Hans Bosma
4 Nel Coenders - Elsendoorn Piet
5 Annemarie van Nieuwenhuijzen - Alexander van Leijenhorst
6 Ank Coenders - Wim Wieland
7 Hedwig van Woerden - Harm-Jan van Dijk
8 Linda Elsendoorn - Gijs Eygenstein
9 Fardau Breshamer - Beerend Seegers

10 Alice van der Ley - Douwe van der Ley
11 Agaath den Elzen - Gerard Kieft
12 Anne-Jet Bennink - Erik van Esterik
13 José Eykelkamp - Hans Eykelkamp

Op de eerste speeldag zijn er al drie wedstrijden gespeeld. Linda en Gijs daagden Ank
en Wim uit en klommen twee plaatsen door met 15-6 en 15-11 te winnen. Ank en
Wim hebben dezelfde avond getracht hun oude plek weer terug te veroveren maar dat
is helaas niet gelukt. Het andere koppel dat twee plaatsen wist te stijgen waren Anne-
Jet en Erik door met 15-12, 12-15 en 15-3 te winnen van Alice en Douwe. Als gevolg
van deze wedstrijden ziet de ladder er per 11 september 1998 als volgt uit:

1 Wilma Elsendoorn - Frans den Elzen
2 Diana van Rijnbergen - Willem Bosch
3 Monique van Leijenhorst - Hans Bosma
4 Nel Coenders - Elsendoorn Piet
5 Annemarie van Nieuwenhuijzen - Alexander van Leijenhorst
6 Linda Elsendoorn - Gijs Eygenstein
7 Hedwig van Woerden - Harm-Jan van Dijk
8 Ank Coenders - Wim Wieland
9 Fardau Breshamer - Beerend Seegers

10 Anne-Jet Bennink - Erik van Esterik
11 Agaath den Elzen - Gerard Kieft
12 Alice van der Ley - Douwe van der Ley
13 José Eykelkamp - Hans Eykelkamp

Wanneer je deel wilt nemen aan de laddercompetitie kan dat te allen tijde. Je start dan
wel op de laatste plek. Dus hoe sneller je je aanmeldt hoe korter de weg naar boven.
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GEVORDERDE TRAINING

Om de geleerde basisvaardigheden van de beginnerstraining verder uit te breiden
verzorgt de Technische Commissie (TC) gevorderde trainingen. De trainingen worden
wederom verzorgd door John van Rooyen en sluiten derhalve perfect aan op de
beginnerstraining.

De gevorderde training start op donderdag 19 november om 20.30 uur en omvat 6
lessen. De kosten hiervoor bedragen ƒ 25,-, te voldoen op de eerste trainingsavond.

Middels het onderstaande formulier kun je je voor 13 november inschrijven voor de
trainingen.

Met eventuele vragen kun je terecht bij één van de TC-leden (Hans Bosma, Agaath
den Elzen of Eduward Nieuwenhuizen).

Namens de TC

Agaath den Elzen

INSCHRIJFFORMULIER  GEVORDERDE TRAININGEN  1998
Inleveren voor 13 november 1998 bij

Agaath den Elzen
Spechtenkamp 182
3607 KK Maarssen

of bij één van de TC-leden in de zaal.

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

Telefoonnummer : ........................................................................

✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂
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VARIA

KEN JE EDUWARD NIEUWENHUIJZEN  AL ?
Eduward is 29 jaar, getrouwd met Annemarie en zij hebben zoon Luc van bijna 2 jaar.
Eduward woont in Maarssendorp en is werkzaam in Rotterdam bij een
scheepvaartbedrijf, genaamd Haniel.

Hoe lang ben je lid van de vereniging en heb je ook ergens anders gespeeld?
Eduward is lid sinds 1992. Hij heeft nooit bij een andere vereniging badminton
gespeeld.

Heb je ook andere hobby’s/sporten?
Eduward beoefent geen andere sporten. Hij houdt er wel van om naar sport te kijken
en dan met name voetbal en de Tour de France. Verder leest hij graag, bij voorkeur
romans of thrillers.

Doe je mee aan de competitie of heb je dat ooit gedaan?
Eduward heeft 2 jaar meegedaan aan de Voorjaarscompetitie en heeft daar veel plezier
aan beleefd. Maar doordat hij in Rotterdam werkt en de VJK-tijden vaak vroeg in de
avond zijn (als er “uit” gespeeld wordt) is het voor hem niet meer te doen. Hij zou het
wel erg leuk vinden om te mogen invallen.

OSM BADMINTON  ZOEKT  EEN MARKETING  MANAGER

Teruglopende ledenaantallen en stijgende kosten nopen het Bestuur nieuwe
inkomstenbronnen aan te boren. Hierbij valt te denken aan sponsoring en meer
advertenties in het clubblad. Aangezien het Bestuur onderbemand is zoekt OSM een

MARKETING MANAGER

De marketing manager zal zich bezighouden met het:

- bedenken en uitvoeren van acties om leden te werven;
- verzorgen van de PR van OSM Badminton;
- opstellen van een profiel van de leden;
- gericht benaderen van sponsors en adverteerders met dit profiel.

De functie is niet alleen een prachtige kans voor marketing- commerciële studenten
maar voor alle creatieve geesten binnen OSM.

Nadere inlichtingen bij Alexander van Leijenhorst
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Ben je al eens clubkampioen geweest en zo ja wanneer?
Ha, ha, ha, geen commentaar.

Wat vindt je het leukst om te spelen: single, mix of dubbel en waarom?
Eduward vindt de single het leukst, dat is tenminste vermoeiend. Hij antwoordt verder
dat het veld dan ineens zo groot is, je moet het helemaal alleen doen en daarom is het
ook zo leuk. Je kunt je ook niet verschuilen achter je partner en er blijkt meteen hoe
goed/slecht je conditie is en of je beter/slechter of gelijkwaardig aan je tegenstander
bent.

Sinds heel recent ben je voorzitter van de Technische Commissie; waaruit bestaan je
werkzaamheden die je voor de club doet?
Sinds twee jaar is Eduward lid van de Technische Commissie. Dit seizoen houdt hij
zich vooral bezig met de competitie, vorig jaar was dat de Voorjaarscompetitie.
Bovendien regelen de Commissieleden samen de clubkampioenschappen. Voor de rest
hebben ze tijdens de laatste vergadering de werkzaamheden voor het komende
seizoen weer verdeeld. En nu mag Eduward sinds kort, zij het noodgedwongen, met
de voorzittersmoker slaan.

Kun je een leuke mop of anekdote vertellen?
Een leuke anekdote zit er bij Eduward niet in, maar wel een mop:
Een Hollander komt op het postkantoor om een telegram op te geven
“De naam is toch gratis hè?” zegt hij tegen de man achter het loket.
“Zeker, meneer.”
“Mooi zo. Dan wil ik alleen maar mijn naam in het telegram zetten.
Ik heet: Bengisteravondlaatgoedaangekomen.”

Wil je nog iets melden wat niet gevraagd is, maar wat je wel graag kwijt wil?
Over deze vraag had Eduward van tevoren al goed nagedacht, want hij had meteen
een antwoord klaar. Ten eerste wil hij graag nog eens benadrukken dat hij tijdens het
tafeltennissen, Ernst Buytendijk (clubkampioen OSM, red.) dik verslagen had. Ten
tweede doet Eduward een oproep om meer vrijwilligers voor de club beschikbaar te
krijgen. Het ledenaantal is gedaald maar er blijven toch nog steeds leden nodig om
activiteiten te kunnen ontplooien.
Dus bij deze: voel je je aangesproken? Steun een van de commissies!!

Wie moeten we de volgende keer interviewen en wat zou je die persoon willen
vragen?
Eduward zou het leuk vinden als Fardau Breshamer aan de beurt komt en heeft de
volgende vraag aan haar:

Hoe denk je tot nu toe over de trainingen van dit seizoen?
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BASISSLAGEN

De NBB heeft de redaktiekommissie drie delen kopij over basisslagen aangeleverd. De
auteur is Paula Rip (BOS-konsulente).

De Nederlandse Badminton Bond (NBB) biedt u een beknopte uitleg aan van een
aantal basisslagen. Bij elke slag staan de belangrijkste technische aanwijzingen
vermeld; van het voetenwerk zijn alleen de laatste passen/positie tijdens de slag
aangegeven. Bij de aanwijzingen wordt uitgegaan van rechtshandige spelers.

DEEL 2: CLEAR , DROPSHOT, NETDROP, BACKHAND  DROPSHOT EN LOB

De clear
Doel van de slag: de shuttle met een bovenhandse slag hoog en diep in het achterveld
slaan, om de tegenstander zo ver mogelijk achter in het veld te krijgen.

Technische aanwijzingen:
- voetenstand links voor/rechts achter;
- strek de slagarm van gebogen achter de rug tot gestrekt boven de rechterschouder,

zwaai hard door en daarna kruiselings naar beneden;
- het raakpunt boven de rechterschouder.

De dropshot
Doel van de slag: de shuttle met een bovenhandse slag zacht en zo kort mogelijk over
het net slaan om de tegenstander zo ver mogelijk naar voren te krijgen.
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Technische aanwijzingen:
- voetenstand en techniek: zie clear, maar nu een rustige in plaats van een harde

doorzwaai (bij het raakpunt als het ware even afremmen).

De netdrop
Doel van de slag: de shuttle met een onderhandse slag aan het net zo dicht en zacht
mogelijk achter het net te spelen, om de tegenstander zo ver mogelijk naar voren te
krijgen.

Technische aanwijzingen:
- voetenstand rechts voor/links achter;
- breng het racket zo hoog mogelijk bij de netrand/reik naar de shuttle;
- op de backhandzijde: speel met backhand grip.
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De backhand dropshot
Doel van de slag: de shuttle zacht en zo kort  mogelijk over het net slaan met een
bovenhandse backhandslag.

Technische aanwijzingen:
- voetenstand rechts voor/links achter;
- rug is naar het net gekeerd;
- strek slagarm van gebogen voor het lichaam met de elleboog omhoog tot gestrekt

boven de rechterschouder, zwaai zacht door;
- raakpunt boven de rechterschouder (alleen het racket zwiept nog door);

De lob (forehand of backhand)
Doel van de slag: de shuttle met een onderhandse slag hoog en diep in het achterveld
slaan, om de tegenstander zo ver mogelijk achter in het veld te krijgen.
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Technische aanwijzingen:
- voetenstand rechts voor/links achter;
- zwaai het racket van achter laag naar voren hoog door;
- wijs de shuttle met je racket na;
- het raakpunt zo hoog mogelijk bij de netrand;
- houd ongeveer 2 meter ruimte tussen je lichaam en het net.
- de backhandlob:
- racket in de backhand-grip;
- verder hetzelfde als de forehand lob.
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OSM BADMINTON THEORIE VOOR GEVORDERDEN
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Jollyjumper

eUro

palyaMa

Pond

Sydney

badMiniton

titAnic

amSterdam

sasH

Oplossing jeugdpuzzel
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LIJST VAN BESTUURS- EN COMMISSIELEDEN

NAAM: ADRES: TEL: FUNCTIE:
0346-

BESTUUR
Erik van Esterik Pauwenkamp 216 571634 Voorzitter
Ronald Koenis 1) Reigerskamp 320 569973 Secretaris, Voorz. RC
Alexander van Leijenhorst Zwanenkamp 82 564658 Toekomstig Voorzitter
Harm Tersteeg Reigerskamp 663 566430 Lid JC
Eelco Weenink 2) Fazantenkamp 783 571083 Penningmeester

TECHNISCHE-COMMISSIE
Hans Bosma Reigerskamp 84/A 575652 Lid
Agaath den Elzen Spechtenkamp 182 573710 Lid
Eduward Nieuwenhuijzen Rogier van Otterloolaan 4 551430 Voorzitter (Sr. comp.)

JEUGD-COMMISSIE
Arthur van der Heijden Zwanenkamp 795 572129 Lid
Gerard Kieft Zwanenkamp 857 571302 Lid (Jr. comp.)
Liska Penners Boomstede 17 569097 Voorzitter
Harm Tersteeg Reigerskamp 663 566430 Lid

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

KASCONTROLE-COMMISSIE
Ernst Buytendijk Nic. Maesstraat 162 571119
Rob Smeets Fazantenkamp 562 550761
Cor Zagers Buitenweg 254 572246
TRAINER
Uun Santosa Valkenkamp 671 568510

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


