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REDACTIONEEL

Dag allemaal!

Jullie (lezers) zijn nu met zijn tweehonderden, dus we hebben extra ons best gedaan
om voor zo velen een leuk blaadje samen te stellen en dat is al begonnen op de vorige
pagina.

Waar iedereen zich op verheugt, zijn de aankomende clubkampioenschappen. Er is
door de jeugdcommissie en de technische commissie veel gepuzzeld en geschoven,
maar het is ze weer gelukt: de speelschema’s zitten in elkaar, kijk (na mijn stukje te
hebben gelezen) maar snel wanneer u moet spelen.

Wat ook erg leuk kan uitpakken, zit verborgen in de inschrijvingsformulieren voor de
najaarscompetitie. We moeten altijd ruim op tijd de teams opgeven, vandaar dat we ze
nu al (het voorjaar is nog niet eens begonnen) in het blaadje zetten. De
najaarscompetitie is op één of andere manier bij onze vereniging een ondergeschoven
kindje. Daar waar wij 3 teams in de najaarscompetitie hebben en 6 in de
voorjaarscompetitie (recreanten), is dat bij andere verenigingen juist andersom: daar
is de najaarscompetitie veel populairder en waarom ook niet: er kan gespeeld worden
op verschillende niveaus en het eigen spel zal aanzienlijk worden verbeterd door de
trainingen van Uun. Dat dit zijn vruchten afwerpt, is in het eerste jaar dat Uun ons
traint, al te zien: ons Herenteam is overtuigend kampioen geworden! Gefeliciteerd
Gerard, Niels, Ronald en Sandor met deze prestatie. Nou, ik ga proberen ook een
team samen te stellen en wie weet sta ik volgend jaar óók op deze plaats in ons
clubblad…

Ronald Koenis



- 2 - OSM Badminton

VAN DE VOORZITTER
Kampioenen
Een nieuwe voorzitter kan zich geen prachtigere start wensen dan de mijne. Zondag
17 januari werd het Herenteam de eerste kampioen van het seizoen. En wat voor een
kampioen. Alle wedstrijden werden gewonnen en daarmee is de ploeg in de race voor
het beste team in de regio, een mooie prestatie. Proficiat Gerard, Niels, Ronald en
Sandor!

Ledenwerfactie
De ledenwerfactie van het bestuur was zeer succesvol. In het totaal hebben zich in
januari 34 nieuwe leden aangemeld. Een groot aantal kersverse leden kreeg een racket
aangeboden door BTTS. Allemaal welkom en ik hoop dat jullie net zoveel plezier in
het badmintonnen krijgen als de rest. Met vragen en/of opmerkingen kunnen jullie je
altijd wenden tot één van de bestuurs- of commissieleden (voor een overzicht zie
achterin dit boekje). Dankzij de succesvolle ledenwerfactie heeft OSM nu weer
evenveel leden als vorig seizoen en zijn we daarmee dit seizoen uit de rode cijfers.
Bovendien kan daardoor de contributie wederom gelijk blijven!

Adverteerders
Degenen die het clubblad goed lezen, zien dat er twee adverteerders zijn bijgekomen:
Rabobank Vecht en Plassen en MacDonalds. Bij deze laatste adverteerder krijgen
OSM-leden op vertoon van de advertentie aan de binnenzijde van het voorblad een
voordelig “MacDonalds OSM Badminton menu” (meerdere menu's per bezoek mag
ook en - let op - je kunt de bon zo vaak gebruiken als je wilt, je hoeft de bon alleen
maar te laten zien).

ALV en vrijwilligers
OSM Badminton draait bij de gratie van een aantal vrijwilligers die een (groot) deel
van hun kostbare tijd inzetten ten behoeve van de club. Helaas is het aantal
vrijwilligers dalende. Het animo onder de leden om de club draaiende te blijven
houden is nul. Dit werd tijdens de ALV zeer duidelijk. Ik ben zeer teleurgesteld in de
interesse van de leden in het wel en wee van hun club. Als je echt geen interesse hebt
in hoe de club bestuurd wordt, toon dan op zijn minst enige dankbaarheid en respect
voor de vrijwilligers die ervoor zorgen dat de club kan blijven voortbestaan.

Het bestuur verwacht ook komend seizoen een aantal nieuwe vrijwilligers nodig te
hebben voor bepaalde functies. Zonder nieuwe bestuurs- en commissieleden kan OSM
niet voortbestaan. De afgelopen twee jaar zijn de werkzaamheden alleen maar
toegenomen en is het aantal vrijwilligers met 4 afgenomen. Er is dus een grote
behoefte. Kom eens praten met één van de bestuurs- of commissieleden
om na te gaan of bestuurs- of commissiewerk iets voor jou is.

Alexander van Leijenhorst
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JEUGD

OSM BADMINTON  AGENDA MAART  1999 - JUNI 1999
Speeltijden

GROEP 1 GROEP 2
6 maart 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
13 maart 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
20 maart 09:30 - 10:45 10:45 - 12:00
27 maart 09:30 - 10:45 10:45 - 12:00

3 april 09:30 - 10:45 10:45 - 12:00
10 april 09:30 - 10:45 10:45 - 12:00
17 april CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
24 april CLUBKAMPIOENSCHAPPEN

1 mei TULPVAKANTIE
8 mei TULPVAKANTIE
15 mei 09:30 - 10:45 10:45 - 12:00
22 mei GEEN BADMINTON!
29 mei 09:30 - 10:45 10:45 - 12:00

5 juni 09:30 - 10:45 10:45 - 12:00
12 juni 09:30 - 10:45 10:45 - 12:00
19 juni 09:30 - 10:45 10:45 - 12:00
26 juni 09:30 - 10:45 10:45 - 12:00
daarna ZOMERVAKANTIE

Bijzonderheden
6  maart Laddercompetitie
6  maart Districtsslotwedstrijden jeugdcompetitie

te Nijmegen (info: 024-3446740)
13 maart Junior Master Hoogland (info: 033-4803655)
27 maart Nederlands Jeugdkampioenschap Nieuwegein

(info: 030-6047496)
27 maart Sport brothers Junior Master korf toernooi Leusden

(info: 033-4945277)

24 april Laddercompetitie
24 april Junior Master Amstelveen (info: 020-4415593)

13 juni Junior Master Finale Nieuwegein (info: 030-6047496)
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JEUGDCLUBKAMPIOENSCHAPPEN  1999
• Met behulp van onderstaand wedstrijdschema kunnen jullie precies zien wanneer

en hoe laat jullie moeten spelen.
• In de laatste kolom staat het nummer van de baan waarop je moet spelen.
• 20 minuten voor aanvang van de wedstrijd moet je aanwezig zijn.
• De verliezer van een wedstrijd telt de volgende wedstrijd op dezelfde baan.
• De prijsuitreiking zal plaatsvinden aansluitend op de laatste finales (ook die van

de senioren) op 24 april 1999.
• Tenslotte wensen wij jullie sportieve kampioenschappen toe.

De JC

WEDSTRIJDSCHEMA  PER SPELER

Adriaan de Groot
13 17 april 10:00 heren enkel G 6
36 17 april 12:00 heren enkel G 1
54 17 april 13:00 heren enkel G 5
66 17 april 14:00 heren dubbel C 3
84 17 april 15:00 heren dubbel C 7
Bart Lammers
28 17 april 11:00 heren enkel E 7
50 17 april 13:00 heren enkel E 1
61 17 april 13:30 heren enkel E 5
64 17 april 14:00 heren dubbel B 1
83 17 april 15:00 heren dubbel B 6
88 17 april 15:30 heren dubbel B 4
Dennis v Bochelen
8 17 april 10:00 heren enkel D 1
26 17 april 11:00 heren enkel D 5
47 17 april 12:30 heren enkel D 5
65 17 april 14:00 heren dubbel B 2
82 17 april 15:00 heren dubbel B 5
88 17 april 15:30 heren dubbel B 4
Edzard v Zanten
10 17 april 10:00 heren enkel E 3
27 17 april 11:00 heren enkel E 6
50 17 april 13:00 heren enkel E 1
Ellen Lemmens
5 17 april 09:30 dames enkel A 5
9 17 april 10:00 dames dubbel A 2
31 17 april 11:30 dames enkel A 3

45 17 april 12:30 dames enkel A 3
58 17 april 13:30 dames enkel A 2
73 17 april 14:30 dames dubbel A 3
81 17 april 15:00 dames dubbel A 4
131 24 april 11:00 gemengd dubbel A 5
145 24 april 12:00 gemengd dubbel A 5
Emy Eijkelkamp
15 17 april 10:30 dames enkel B 1
30 17 april 11:30 dames enkel B 2
43 17 april 12:30 dames enkel B 1
74 17 april 14:30 dames dubbel B 4
80 17 april 15:00 dames dubbel B 3
90 17 april 15:30 dames dubbel B 6
118 24 april 10:00 gemengd dubbel B 6
132 24 april 11:00 gemengd dubbel B 6
147 24 april 12:00 gemengd dubbel B 7
Erik Pelgrim
11 17 april 10:00 heren enkel F 4
34 17 april 11:30 heren enkel F 6
52 17 april 13:00 heren enkel F 3
84 17 april 15:00 heren dubbel C 7
89 17 april 15:30 heren dubbel C 5
119 24 april 10:00 gemengd dubbel B 7
132 24 april 11:00 gemengd dubbel B 6
146 24 april 12:00 gemengd dubbel B 6
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Frits Linden
12 17 april 10:00 heren enkel F 5
34 17 april 11:30 heren enkel F 6
51 17 april 13:00 heren enkel F 2
65 17 april 14:00 heren dubbel B 2
82 17 april 15:00 heren dubbel B 5
88 17 april 15:30 heren dubbel B 4
Jasper Steenstra
6 17 april 09:30 heren enkel C 6
23 17 april 11:00 heren enkel C 2
42 17 april 12:00 heren enkel C 7
60 17 april 13:30 heren dubbel A 4
78 17 april 15:00 heren dubbel A 1
85 17 april 15:30 heren dubbel A 1
Jasper v Breugel
10 17 april 10:00 heren enkel E 3
28 17 april 11:00 heren enkel E 7
49 17 april 12:30 heren enkel E 7
65 17 april 14:00 heren dubbel B 2
83 17 april 15:00 heren dubbel B 6
87 17 april 15:30 heren dubbel B 3
Joeri Tersteeg
23 17 april 11:00 heren enkel C 2
41 17 april 12:00 heren enkel C 6
60 17 april 13:30 heren dubbel A 4
72 17 april 14:30 heren enkel C 2
79 17 april 15:00 heren dubbel A 2
86 17 april 15:30 heren dubbel A 2
117 24 april 10:00 gemengd dubbel A 5
145 24 april 12:00 gemengd dubbel A 5
Joyce v Rooyen
5 17 april 09:30 dames enkel A 5
9 17 april 10:00 dames dubbel A 2
17 17 april 10:30 dames enkel A 3
32 17 april 11:30 dames enkel A 4
57 17 april 13:30 dames enkel A 1
73 17 april 14:30 dames dubbel A 3
81 17 april 15:00 dames dubbel A 4
Kasper vd Heijden
2 17 april 09:30 heren enkel A 2
19 17 april 10:30 heren enkel A 5
38 17 april 12:00 heren enkel A 3
Laurens Schreurs
3 17 april 09:30 heren enkel B 3
22 17 april 11:00 heren enkel B 1
40 17 april 12:00 heren enkel B 5

Marielle v Velzen
16 17 april 10:30 dames enkel B 2
29 17 april 11:30 dames enkel B 1
43 17 april 12:30 dames enkel B 1
74 17 april 14:30 dames dubbel B 4
80 17 april 15:00 dames dubbel B 3
90 17 april 15:30 dames dubbel B 6
118 24 april 10:00 gemengd dubbel B 6
133 24 april 11:00 gemengd dubbel B 7
146 24 april 12:00 gemengd dubbel B 6
Marijn Kieft
7 17 april 09:30 heren enkel D 7
25 17 april 11:00 heren enkel D 4
47 17 april 12:30 heren enkel D 5
64 17 april 14:00 heren dubbel B 1
82 17 april 15:00 heren dubbel B 5
87 17 april 15:30 heren dubbel B 3
Marjolein Herweijer
15 17 april 10:30 dames enkel B 1
29 17 april 11:30 dames enkel B 1
44 17 april 12:30 dames enkel B 2
74 17 april 14:30 dames dubbel B 4
80 17 april 15:00 dames dubbel B 3
90 17 april 15:30 dames dubbel B 6
119 24 april 10:00 gemengd dubbel B 7
132 24 april 11:00 gemengd dubbel B 6
146 24 april 12:00 gemengd dubbel B 6
Mark Eijgenstein
6 17 april 09:30 heren enkel C 6
24 17 april 11:00 heren enkel C 3
41 17 april 12:00 heren enkel C 6
131 24 april 11:00 gemengd dubbel A 5
145 24 april 12:00 gemengd dubbel A 5
Martijn v Geelen
14 17 april 10:00 heren enkel G 7
35 17 april 11:30 heren enkel G 7
54 17 april 13:00 heren enkel G 5
84 17 april 15:00 heren dubbel C 7
89 17 april 15:30 heren dubbel C 5
119 24 april 10:00 gemengd dubbel B 7
133 24 april 11:00 gemengd dubbel B 7
147 24 april 12:00 gemengd dubbel B 7
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Michael Louw
14 17 april 10:00 heren enkel G 7
36 17 april 12:00 heren enkel G 1
53 17 april 13:00 heren enkel G 4
66 17 april 14:00 heren dubbel C 3
84 17 april 15:00 heren dubbel C 7
Monte Konigs
1 17 april 09:30 heren enkel A 1
20 17 april 10:30 heren enkel A 6
38 17 april 12:00 heren enkel A 3
60 17 april 13:30 heren dubbel A 4
78 17 april 15:00 heren dubbel A 1
85 17 april 15:30 heren dubbel A 1
Priscilla v Wakeren
17 17 april 10:30 dames enkel A 3
31 17 april 11:30 dames enkel A 3
46 17 april 12:30 dames enkel A 4
55 17 april 13:00 dames enkel A 6
117 24 april 10:00 gemengd dubbel A 5
145 24 april 12:00 gemengd dubbel A 5
Ralph de Bakker
27 17 april 11:00 heren enkel E 6
49 17 april 12:30 heren enkel E 7
61 17 april 13:30 heren enkel E 5
64 17 april 14:00 heren dubbel B 1
83 17 april 15:00 heren dubbel B 6
88 17 april 15:30 heren dubbel B 4
Ramli Somers
7 17 april 09:30 heren enkel D 7
26 17 april 11:00 heren enkel D 5
48 17 april 12:30 heren enkel D 6
64 17 april 14:00 heren dubbel B 1
82 17 april 15:00 heren dubbel B 5
87 17 april 15:30 heren dubbel B 3
Ramon Penners
11 17 april 10:00 heren enkel F 4
33 17 april 11:30 heren enkel F 5
51 17 april 13:00 heren enkel F 2
66 17 april 14:00 heren dubbel C 3
89 17 april 15:30 heren dubbel C 5
118 24 april 10:00 gemengd dubbel B 6
132 24 april 11:00 gemengd dubbel B 6
147 24 april 12:00 gemengd dubbel B 7

Rick vd Helder
12 17 april 10:00 heren enkel F 5
33 17 april 11:30 heren enkel F 5
52 17 april 13:00 heren enkel F 3
65 17 april 14:00 heren dubbel B 2
83 17 april 15:00 heren dubbel B 6
87 17 april 15:30 heren dubbel B 3
Sandra v Rooyen
9 17 april 10:00 dames dubbel A 2
18 17 april 10:30 dames enkel A 4
32 17 april 11:30 dames enkel A 4
46 17 april 12:30 dames enkel A 4
58 17 april 13:30 dames enkel A 2
73 17 april 14:30 dames dubbel A 3
81 17 april 15:00 dames dubbel A 4
Sietske Lammers
16 17 april 10:30 dames enkel B 2
30 17 april 11:30 dames enkel B 2
44 17 april 12:30 dames enkel B 2
74 17 april 14:30 dames dubbel B 4
80 17 april 15:00 dames dubbel B 3
90 17 april 15:30 dames dubbel B 6
119 24 april 10:00 gemengd dubbel B 7
133 24 april 11:00 gemengd dubbel B 7
147 24 april 12:00 gemengd dubbel B 7
Stefan v Bochelen
4 17 april 09:30 heren enkel B 4
21 17 april 10:30 heren enkel B 7
40 17 april 12:00 heren enkel B 5
59 17 april 13:30 heren dubbel A 3
78 17 april 15:00 heren dubbel A 1
86 17 april 15:30 heren dubbel A 2
Steven Velthuysen
13 17 april 10:00 heren enkel G 6
35 17 april 11:30 heren enkel G 7
53 17 april 13:00 heren enkel G 4
66 17 april 14:00 heren dubbel C 3
89 17 april 15:30 heren dubbel C 5
118 24 april 10:00 gemengd dubbel B 6
133 24 april 11:00 gemengd dubbel B 7
146 24 april 12:00 gemengd dubbel B 6
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Tara Terra
9 17 april 10:00 dames dubbel A 2
18 17 april 10:30 dames enkel A 4
45 17 april 12:30 dames enkel A 3
55 17 april 13:00 dames enkel A 6
57 17 april 13:30 dames enkel A 1
73 17 april 14:30 dames dubbel A 3
81 17 april 15:00 dames dubbel A 4
117 24 april 10:00 gemengd dubbel A 5
131 24 april 11:00 gemengd dubbel A 5
Thijmen Schoenmakers
3 17 april 09:30 heren enkel B 3
21 17 april 10:30 heren enkel B 7
39 17 april 12:00 heren enkel B 4
59 17 april 13:30 heren dubbel A 3
79 17 april 15:00 heren dubbel A 2
85 17 april 15:30 heren dubbel A 1
Tjardy Esmeijer
8 17 april 10:00 heren enkel D 1
25 17 april 11:00 heren enkel D 4
48 17 april 12:30 heren enkel D 6
60 17 april 13:30 heren dubbel A 4
79 17 april 15:00 heren dubbel A 2
86 17 april 15:30 heren dubbel A 2
117 24 april 10:00 gemengd dubbel A 5
131 24 april 11:00 gemengd dubbel A 5
Vincent de Waard
24 17 april 11:00 heren enkel C 3
42 17 april 12:00 heren enkel C 7
72 17 april 14:30 heren enkel C 2
Wouter Beentjes
4 17 april 09:30 heren enkel B 4
22 17 april 11:00 heren enkel B 1
39 17 april 12:00 heren enkel B 4
59 17 april 13:30 heren dubbel A 3
78 17 april 15:00 heren dubbel A 1
86 17 april 15:30 heren dubbel A 2
Wouter Miltenburg
2 17 april 09:30 heren enkel A 2
20 17 april 10:30 heren enkel A 6
37 17 april 12:00 heren enkel A 2

Yannic Smeets
1 17 april 09:30 heren enkel A 1
19 17 april 10:30 heren enkel A 5
37 17 april 12:00 heren enkel A 2
59 17 april 13:30 heren dubbel A 3
79 17 april 15:00 heren dubbel A 2
85 17 april 15:30 heren dubbel A 1

WEDSTRIJDSCHEMA  FINALES

Dames Enkel A
159 24 april 13:00 baan 5 3/4
180 24 april 14:30 baan 5 1/2
Dames Enkel B
160 24 april 13:00 baan 6 3/4
181 24 april 14:30 baan 6 1/2
Heren Enkel A
161 24 april 13:00 baan 7 3/4
182 24 april 14:30 baan 7 1/2
Heren Enkel B
166 24 april 13:30 baan 5 3/4
187 24 april 15:00 baan 5 1/2
Heren Enkel C
167 24 april 13:30 baan 6 3/4
188 24 april 15:00 baan 6 1/2
Heren Enkel D
168 24 april 13:30 baan 7 3/4
189 24 april 15:00 baan 7 1/2
Heren Enkel E
173 24 april 14:00 baan 5 3/4
194 24 april 15:30 baan 5 1/2
Heren Enkel F
174 24 april 14:00 baan 6 3/4
195 24 april 15:30 baan 6 1/2
Heren Enkel G
175 24 april 14:00 baan 7 3/4
196 24 april 15:30 baan 7 1/2
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• GROOT/KLEIN ONDERHOUD

• PROJECT-ONTWIKKELING

• MACHINAAL TIMMERWERK

• UTILITEITSBOUW

• WONINGBOUW

• RENOVATIE

• RESTAURATIE

Kantoor:
Weerdsingel oz. 61
3514 AG Utrecht
Tel. 030-2730804

SINTERKLAASTOERNOOI

Op 5 december was het jaarlijkse Sinterklaastoernooi voor de jeugd. En wie nou
denkt dat de jeugd gewoon ‘de jeugd’ is, heeft het goed mis. De jeugd bestaat uit
kleine kleintjes, grote groten, en alles wat daar tussen zit (grote kleintjes, kleine
groten, etc.). Bovendien speelt de één weer beter dan de ander. Dit maakt het geheel
enigszins ingewikkeld, maar door de juiste combinaties kunnen hele aardige partijen
ontstaan. Dat dit goed gewaardeerd wordt, mag blijken uit het feit dat ook de meeste
oudere jeugd al om 8:30 aanwezig was.

Hoewel het toernooi goed bezet was kon Sinterklaas helaas hier niet aanwezig zijn,
maar dat kwam door de staf. Even leek het erop dat er ook geen Pieten zouden
komen, maar deze kwamen wat later gewoon opdagen. Toen zij arriveerden, was het
toernooi al lang bezig, maar gelukkig hadden zij hun rackets bij zich. Zij speelden het
spelletje dus gewoon mee.

Ik moet zeggen dat de Pieten dit jaar weer beter speelden dan vorig jaar. Gerard Kieft,
die, zoals bij de meeste jeugdtoernooien, de teams samenstelde, vond de Pieten zo
goed spelen, dat zij best wel een partijtje mochten invallen. Hiervan profiteerden
vooral de allerkleinsten, want je moest een hele Piet zijn om die Pieten te verslaan.
Gelukkig voor de overige jeugd waren zij te laat binnen gekomen om nog kans te
maken op een plaatsje op het erepodium. Overigens mag iedereen wel blij zijn dat ze
weer terug naar Spanje zijn, anders hadden zij ook nog wel hoge ogen kunnen gooien
op de clubkampioenschappen.
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OLIEBOLLENTOERNOOI

Na kerst en oud&nieuw is er voor de badmintonjeugd en -ouders een toernooi met een
oud&nieuw-staartje, het oliebollentoernooi: samen met vader of moeder dubbelen.
Voor de jeugd t/m 12 jaar en die van 13 t/m 16 jaar is er een apart toernooi. Wanneer
je zo voor het eerst daaraan meedoet, blijken er achter de kinderen soms bekenden
onder de ouders te zijn, die we kenden uit heel ander verband. Daarnaast bleken
enkele ‘ouders’ nauwelijks ouder te zijn dan de kinderen, maar dat werd vandaag door
de vingers gezien.

Na het inspelen op en tussen de banen wordt de loting bekend gemaakt voor de eerste
ronde: 10 minuten spelen en wie bij het donderend geraas van de ... kookwekker de
meeste punten heeft, is de winnaar. Af en toe moeten tijdens de wedstrijd de regels
van het serveren worden uitgelegd of moet het juiste vak worden gewezen. Ook moet
de vraag of je nu het brede vak of nou juist het lange vak moet aanhouden, telkens
weer worden beantwoord. Ook het gebruik van het hele veld is voor de enkelingen die
voor het eerst dubbelen even wennen.

Gelukkig hoef je na de eerste wedstrijd niet gelijk weer aan de bak, maar kun je
uitrusten, kijken naar de anderen en theedrinken bij de vaste ploeg koffie- en
theedrinkers. Om toch aan je speeltijd te komen, heeft de wedstrijdleiding besloten de
tijd van de jeugd en die van de iets minder jonge jeugd bij elkaar te nemen. Zo
worden dan alle punten bij elkaar opgeteld. Bij de jonge jeugd moest een opgegooide
shuttle bepalen, wie er uit eindelijk mocht winnen. Bij de iets minder jonge jeugd
waren ouder en zoon Kieft zonder opgegooide shuttle de sterkste.

Na het verbranden van het bloedsuiker en het aanspreken van de vetreserve was het
tijd voor het weer aanvullen van het vet en suiker in de vorm van lekkere oliebollen
met poedersuiker, want daar doe je het tenslotte allemaal voor, maar ... in al die tijd
dat ik samen met mijn zoon badminton op straat of op het grasveld, was dit de eerste
keer dat we samen dubbelden, waarvan akte.

Wim Beentjes

Na afloop waren de Pieten weer even snel verdwenen als ze gekomen waren, maar
niet voordat ze iedereen van pepernoten hadden voorzien. En zo had iedereen wat
gewonnen.

Arthur van der Heijden
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EINDUITSLAG  JEUGDCOMPETITIE  SEIZOEN  1998-1999
De laatste competitiewedstrijden zijn inmiddels alweer gespeeld. De eindstand voor
team 1 en team 2 van OSM-Badminton is geworden:

Klasse 2A  - Poule 3 Klasse 2A  - Poule 4
Irene 1 14-28 106-06 Irene 2 12-24 89-07
‘t Gein 1 14-22 86-26 Badso 1 12-20 63-33
Selby 1 14-21 84-28 Zeewally 1 12-11 41-55
OSM-Badminton 1 14-14 57-55 Leusder BC 2 12-11 40-56
Castellum 1 13-13 50-54 OSM-Badminton 2 12-09 39-57
Breukelen 1 14-08 28-84 ‘t Gein 2 12-08 36-60
Fortissimo 1 13-04 26-78 Selby 2 12-01 28-68
DVS 1 14-00 03-109

OSM Badminton 1, bestaande uit Stefan Velthuijsen, Ramon Penners, Mariëlle van
Velzen en Emy Eijkelkamp, is op een zeer verdienstelijke vierde plaats geëindigd met
14 punten uit 14 wedstrijden. In de poule moest een nek aan nek race gestreden worden
met Castellum 1. De eerste uitwedstrijd tegen Castellum 1 eindigde in een gelijk spel,
de thuiswedstrijd werd nipt verloren met 3 – 5. Zoals uit de stand hierboven blijkt, moet
Castellum 1 nog een wedstrijd inhalen tegen Fortissimo 1. Bij verlies of gelijkspel van
Castellum 1 blijft OSM 1 op de vierde plaats staan. Als Castellum 1 wint, dan zakt
OSM 1 nog een plaats. Verder valt op dat in de poule Irene 1 duidelijk veel sterker was
dan de rest. Ook ’t Gein 1 en Selby 1 waren een maatje te groot, maar toch wist OSM 1
er in de thuiswedstrijd tegen ’t Gein 1 een gelijkspel uit te slepen. Prima prestatie!

In poule 4 is OSM Badminton 2 op de vijfde plaats geëindigd. Erik Pelgrim, Martijn
van Geelen, Marjolein Herweijer en Sietske Lammers hadden met een beetje meer
geluk ook vierde of misschien wel derde kunnen worden. Met 39 partijen gewonnen en
57 verloren deed OSM 2 nauwelijks onder voor Leusder BC 2 en Zeewally 1 die
respectievelijk slechts één en twee partijen meer gewonnen hebben dan OSM 2. Ten
opzichte van het vorige seizoen is OSM 2 duidelijk gegroeid. Werd vorig seizoen
slechts 2 keer gelijk gespeeld, dit seizoen werd drie keer gewonnen en drie keer gelijk
gespeeld. Een hele verbetering! Ga zo door OSM 2, dan zullen jullie volgend seizoen
beslist nog hoger eindigen.

Opnieuw verdienen de teamcaptains Mariëlle en Erik een compliment voor de keurige
verzorging van de wedstrijdadministratie! Wederom zijn er geen boetes gevallen! Ook
bedank ik de ouders van de spelers uit beide teams voor de uitstekende begeleiding en
het goed geregelde vervoer naar de uitwedstrijden! Ik hoop dat beide teams volgend
seizoen doorgaan en dat daarnaast nog extra teams zich aanmelden voor de
jeugdcompetitie. Zie de oproep daarvoor elders in deze clubkrant.

Gerard Kieft – Jeugdcompetitieleider.
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KEN JE BART LAMMERS  AL ?
Hallo, ik ben Bart en ben 12 jaar. Ik woon met mijn ouders, mijn zus Sietske en onze
kater Familias (18 jaar) in Maarssen-dorp.

Hoe komt het dat je bent gaan badmintonnen?
In de vakantie gingen mijn zus en ik vaak badmintonnen. Het ging steeds beter en
daardoor had ik wel zin om op badminton te gaan.

Hoe lang ben je al lid van de vereniging, waarom ben je bij OSM gaan spelen?
Ik ben ongeveer 2 jaar lid. Ik ben op OSM gegaan omdat daar al kinderen speelden
die ik kende. En ik had er van die andere kinderen goede verhalen over gehoord.

Hoe vind je de training op zaterdagochtend?
Ik vind de trainingen heel leuk. We leren ook veel van Uun.

Hoe vind je de laddercompetitie?
Ik vind de laddercompetitie heel leuk. Alleen, ik was in mijn groep een van de
oudsten. Dus ik moest vaak tegen veel jongere kinderen spelen.

Speel je competitie of doe je mee aan toernooien?
Ik ben reserve bij het tweede competitie-team. Ik doe niet mee met toernooien, want
daar heb ik niet veel tijd voor.

Wat speel je het liefst , de single, de mix of de dubbel?
Ik speel het liefst de single, want dan kan ik alleen op mijzelf boos worden als het
fout gaat.

Wat is het leukste dat je dit seizoen hebt meegemaakt?
Ik vond het heel leuk dat ik een keer mocht invallen bij de competitie. Ik verloor alles,
maar het was heel leerzaam.

Heb je ook andere hobby’s?
Ja, ik ben gek op tekenen. Maar mijn grootste hobby is toch wel computeren.

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 zou het heel leuk vinden als we wat vaker zouden gaan trainen. Op een door-de-
weekse dag bijvoorbeeld.

Bart geeft de pen door aan Martijn van Geelen.
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GEEF JE OP VOOR DE JEUGDCOMPETITIE  1999-2000 !!!
Vanaf half september 1999 gaat de jeugdcompetitie van het seizoen 1999-2000 van
start. Daarvoor moet binnenkort bij de Badmintonbond een opgave van de
teamindelingen ingeleverd worden. Meespelen met de competitie is leuk en leerzaam,
want je speelt extra wedstrijden en je kunt je krachten meten met spelers van andere
verenigingen.

Als je mee wilt meespelen, moet je je nu opgeven door de bijgaande antwoordcoupon
in te leveren. Opgave gebeurt (in principe) per team, maar je kunt je ook opgeven als
reserve speler. Het is van belang dat er enkele reserve spelers zijn, die kunnen
invallen als een iemand een keer niet kan meespelen.

De competitie loopt van half september 1999 tot eind januari 2000. De
competitieteams worden ingedeeld naar de leeftijd van de oudste speler (speelster)
van het team op 31 december 1999. Er zijn vijf klassen, nl: 5e klasse – t/m 10 jaar,
4e klasse – t/m 12 jaar,  3e klasse – t/m 14 jaar,  2e klasse – t/m 16 jaar en de 1e klasse -
t/m 18 jaar op 31 december 99. Een badmintonteam bestaat minimaal uit 2 jongens
plus 2 meisjes. In de 5e, 3e en 1e klasse zijn ook teams (van minimaal 4 spelers)
bestaande uit alleen jongens of  alleen meisjes mogelijk.

Er wordt gespeeld in poules van ten hoogste 8 teams met maximaal 14 speelweken. In
een poule van 8 teams worden 2 x 7 wedstrijden gespeeld, tegen iedere tegenstander
één keer thuis en één keer uit. De thuiswedstrijden beginnen op zondagochtend om
10:00 uur in Sporthal Bisonspoor en duren tot uiterlijk 14:00 uur (maar meestal zijn
ze al om ongeveer 12:30 uur klaar). De uitwedstrijden zijn meestal op zaterdag of
zondag, maar kunnen bij uitzondering ook op vrijdagavond plaats vinden. De
uitwedstrijden worden gespeeld bij andere verenigingen in het District Centrum van
de Badmintonbond.

Als je je opgeeft voor de competitie moet je uiteraard wel volgend seizoen lid blijven
van OSM Badminton. Als je je nu opgeeft en je wilt volgend seizoen toch niet
meespelen in de competitie waardoor een competitieteam moet worden
teruggetrokken, dan moet OSM Badminton een boete van 50 gulden betalen aan de
Badmintonbond. Deze boete moet OSM helaas verhalen op het team dat zich
terugtrekt. Voor de begeleiding en het vervoer naar de uitwedstrijden, zullen de ouders
van de spelers (per toerbeurt) moeten zorgdragen. De JC kan hier maar heel beperkt
bij assisteren.

De antwoordcoupon moet uiterlijk 12 april 1999 ingeleverd zijn bij:
Gerard Kieft, Zwanenkamp 857, 3607 PV Maarssenbroek.
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✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
OPGAVE JEUGDCOMPETITIE  1999-2000
Ik geef mij op met mijn team:

Jongens

1. ............................................................................................

2. ............................................................................................

eventueel 3. ............................................................................................

eventueel 4. ............................................................................................

eventueel 5. ............................................................................................

Meisjes

1. ............................................................................................

2. ............................................................................................

eventueel 3. ............................................................................................

eventueel 4. ............................................................................................

eventueel 5. ............................................................................................

Teamcaptain: ............................................................................................

Ik geef mij op als reserve speler ...............................................................

Mijn ouders accepteren de regeling voor teambegeleiding.

Handtekening: Handtekening ouders/voogd:

.................................. ........................................................
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JEUGD: TUSSENSTAND VAN DE LADDERCOMPETITIE  - SEIZOEN 98/99
Er is nu op 3 zaterdagochtenden gespeeld voor de Laddercompetitie. Per ochtend zijn
3 à 4 ronden van 5 wedstrijden gespeeld per groep. Dit houdt in dat iedereen die
aanwezig was, tenminste één wedstrijd heeft gespeeld plus een gedeelte van de groep
nog een tweede wedstrijd. De indeling bij het begin van de ladder was op volgorde
van leeftijd met de oudste spelers bovenaan op de ladder en de jongste spelers
onderaan op de ladder. Daarnaast is de vorm van de ladder dit seizoen gewijzigd t.o.v.
vorig seizoen; één speler staat bovenaan met daaronder 5 niveau’s van 6 spelers per
niveau.

In groep 1 staat Mark Eijgenstein na 3 speelochtenden bovenaan, prima gespeeld
Mark! Op één niveau lager een keurige plaats voor de dames Rosanne Slootweg en
Ellen Lemmens met op hetzelfde niveau Kevin Raaphorst, Pim Ellerman, Joeri
Tersteeg en Tjardy Esmeijer. Vooral de plaats van Tjardy op het 2e niveau is
opmerkelijk, want vanwege zijn jonge leeftijd was Tjardy op het 5e niveau gestart.
Mijn complimenten, Tjardy!

Na de eerste speelochtend voor de ladder, stonden Marijn Kieft en Ramli Somers ook
bovenaan op het 2e niveau. Maar Marijn en Ramli zijn tussentijds overgegaan van de
1e groep naar de 2e groep. Daardoor spelen zij nu mee met de ladder van de 2e groep,
waar zij onderaan moesten beginnen en het moeten opnemen tegen oudere en meer
ervaren spelers. Datzelfde geldt voor Mark Eijgenstein, Kevin Raaphorst, Ellen
Lemmens en Tara Terra. Ook zij zijn eind januari tussentijds overgestapt van de 1e

groep naar de 2e groep en spelen vanaf nu mee in de ladder van de 2e groep, waar ze
onderaan zullen instappen. Jammer genoeg kan Mark daardoor zijn koppositie in de 1e

groep niet meer verdedigen. Ik wens Marijn, Ramli, Mark, Kevin, Ellen en Tara
succes in de laddercompetitie van de 2e groep en ben er zeker van dat zij ook daar hun
mannetje (vrouwtje) zullen staan.
Door de overstap van Mark, Kevin, Ellen en Tara zal de beginstand in groep 1 op de
volgende speelochtend voor de ladder op 6 maart, dus iets afwijken van de stand zoals
die hieronder staat.

In groep 2 doen de dames het uitstekend. Mariëlle staat stevig boven aan de ladder en
heeft tot nu toe alle aanvallen op haar positie weerstaan. Op het 2e niveau proberen
Marjolein en Emy samen met Ramon, Adriaan en Stefan om de top van de ladder te
bereiken, maar ze zullen zich moeten verdedigen tegen aanvallen op hun positie vanaf
het 3e niveau. Op het 3e niveau verweert Sietske zich krachtig tussen al dat mannelijk
geweld.

Onder aan de ladder zullen nog twee spelers een niveau stijgen om plaats te maken
voor Mark, Kevin, Ellen en Tara die overgekomen zijn uit groep 1. Ook hier zal de
beginstand op 6 maart dus iets afwijken van die zoals die hieronder staat.
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Ik wens alle jeugdspelers veel plezier en succes toe tijdens de nog komende
speeldagen voor de laddercompetitie op 6 maart, 24 april en 22 mei en verwacht veel
spannende en sportieve wedstrijden!

Namens de JC, Gerard Kieft.

De tussenstand van de ladder in groep 1 op 23 januari 1999

De tussenstand van de ladder in groep 2 op 23 januari 1999

1e Mark
Eijgenstein

2e Rosanne
Slootweg

Kevin
Raaphorst

Pim
Ellerman

Joeri
Tersteeg

Tjardy
Esmeijer

Ellen
Lemmens

3e Laurens
Schreurs

Edwin de
Neijn

Rowin
Niewerth

Jasper
Steenstra

Stefan van
Boggelen

Tara Terra

4e Vincent de
Waard

Thijmen
Schoen-
makers

Sandra van
Rooyen

Joyce van
Rooyen

Suzanne
van

Leeuwen

Monte
Königs

5e Tom
Ellerman

Wouter
Beentjes

Melissa
Santosa

Ruben
Smit

Rianne
Spelt

Priscilla
van

Wakeren

6e Florian
van der
Wilt

Sebastiaan
Slootweg

Wouter
Miltenburg

Yannic
Smeets

Kasper van
der Heijden

1e Mariëlle
van Velzen

2e Ramon
Penners

Adriaan de
Groot

Stefan
Velthuijsen

Martijn
van Geelen

Marjolein
Herweijer

Emy
Eijkelkamp

3e Sietske
Lammers

Erik
Pelgrim

Peter
Wieland

Jesper van
Breugel

Rick van
Helder

Pim van
Pommeren

4e Frits
Linden

Bart
Lammers

Daniël van
de Bildt

Dennis van
Wankum

Jeffrey
Schijven

Dennis van
Boggelen

5e Dico de
Zeeuw

Martijn van
Munster

Ralph de
Backer

Marijn
Kieft

6e Edzard van
Zanten

Joëlla
Schouten

Suzanne
van
Remmen

Ramli
Somers
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SENIOREN

OSM BADMINTON  AGENDA MAART  1999 - JUNI 1999

Speeltijden
donderdag 20:30 - 24:00 vrij spelen + beginners- en

gevorderdentraining
vrijdag 20:30 - 23:00 vrij spelen + laddercompetitie
zondag 10:00 - 14:00 competitie VJK (senioren)

Bijzonderheden
6 maart Districtsslotwedstrijden seniorcompetitie te Amersfoort

(info: 033-4650674)
13 maart Landelijk Recreanten Teamtoernooi Nieuwegein

(info: 030-6047496)

2 april Geen vrij spelen (Pasen)
4 april Geen competitie (Pasen)
9 april Laatste keer op vrijdag vrij spelen
15 t/m 18 april Clubkampioenschappen
22 t/m 24 april Clubkampioenschappen
29 april Geen vrij spelen
30 april Geen vrij spelen (Koninginnedag)

9 mei Laatste keer op zondag competitie (VJK)
10 mei Kopijdatum
13 mei Geen vrij spelen (hemelvaartsdag)

24 juni Laatste keer op donderdag spelen en tevens de laatste speeldag
van het seizoen.
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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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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN  1999 SENIOREN

Hieronder volgt de indeling van de clubkampioenschappen 1999. Zoals je zal zien is
de indeling wat gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren, de vergevorderde
spelers zijn bij de competitiespelers ingedeeld. Het kan niet altijd voorkomen worden
dat spelers twee keer achter elkaar moeten spelen, zeker voor de spelers die zich voor
alle categorieën hebben ingeschreven. Verder is het mogelijk dat je in een andere
categorie bent ingedeeld dan je op het inschrijfformulier hebt vermeld.

Zoals ieder jaar correspondeert het nummer voor de wedstrijd met het nummer in het
tijdschema. Op zaterdag 17 april is de zaal alleen voor de jeugd beschikbaar.

Er zal gespeeld worden volgens het Reglement “Toernooien OSM badminton”. Dit
reglement zal tijdens de speeldagen op het prikbord hangen.

Zorg dat je op tijd bent. Als je te laat bent, kan besloten worden dat je verloren hebt
vanwege het tijdschema. De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 24 april na afloop
van de laatste wedstrijd.

De TC wenst iedereen plezierige en blessurevrije wedstrijden toe!

Mocht je het met de indeling niet eens zijn… het is altijd mogelijk de TC volgend
seizoen te versterken zodat je zelf ook kan meewerken aan de indeling.

De TC

Bisonspoor 236
Bisonspoor Golf-

en Recreatiebad
Maarssenbroek

Tel: 0346 - 560244

Voor al uw feesten, bruiloften en partijen,
 ook voor kinderfeestjes.
Op de eerste etage gezellige ruimte tot circa 80 personen.
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POULE INDELING

C = competitie / ver gevorderd
G = gevorderd
B = beginners

HEREN ENKEL  C / VER GEVORDERD

Poule A
Adriaan Beljaars
John v. Rooyen
Joep Simons
Frans den Elzen

94 Adriaan - John
55 Adriaan - Joep
42 Adriaan - Frans
1 John - Joep
81 John - Frans
100 Joep - Frans

Poule B
Cor Zagers
Hans Bosma
Dik Veer
Berend Zegers

68 Cor - Hans
97 Cor - Dik
114 Cor - Berend
166 Hans - Dik
87 Hans - Berend
21 Dik - Berend

Poule C
Gerard Kieft
Niels Eykelkanp
Piet Elsendoorn
Sandor Musto

92 Gerard - Niels
22 Gerard - Piet
193 Gerard - Sandor
53 Niels - Piet
11 Niels - Sandor
101 Piet - Sandor

Poule D
Ronald Kieft
Rob Smeets
Peter Anthony
Gerben v/d Bosch

69 Ronald - Rob
35 Ronald - Peter
10 Ronald - Gerben
9 Rob - Peter
88 Rob - Gerben
103 Peter - Gerben

211 Kwartfinale I HE C A1-B2
212 Kwartfinale II HE C C1-D2
213 Kwartfinale III HE C B1-A2
214 Kwartfinale IV HE C D1-C2

229 Halve finale I HE C I – II
230 Halve finale II HE C IIl – IV

255 Finale HE C
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HEREN DUBBEL C / VER GEVORDERD

Poule A
Niels Eykelkamp / Sandor Musto
Piet Elsendoorn / Frans den Elzen
Adriaan Beljaars / Hans Eykelkamp
John v. Rooyen / Joep Simons
Gijs Eijgenstein / Dik Veer

66 Niels/Sandor - Piet/Frans
227 Niels/Sandor - Adriaan/Hans
31 Niels/Sandor - John/Joep
85 Niels/Sandor - Gijs/Dik
201 Piet/Frans - Adriaan/Hans
191 Piet/Frans - John/Joep
169 Piet/Frans - Gijs/Dik
16 Adriaan/Hans - John/Joep
32 Adriaan/Hans - Gijs/Dik
226 John/Joep - Gijs/Dik

Poule B
Gerard Kieft / Ronald Kieft
Gerben v/d Bosch / Martijn Overzet
Berend Zegers / Peter Anthony
Cor Zagers / Ronald Koenis

228 Gerard/Ronald - Gerben/Martijn
180 Gerard/Ronald - Berend/Peter
41 Gerard/Ronald - Cor/Ronald
49 Gerben/Martijn - Berend/Peter
167 Gerben/Martijn - Cor/Ronald
61 Berend/Peter - Cor/Ronald

233 Halve finale I HD C A1-B2
234 Halve finale II HD C A2-B1

242 Finale HD C
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HEREN DUBBEL G
Poule A
Alexander v. Leijenhorst / Hans Bosma
Willem Bosch / Ed Kamans
Eduward Nieuwenhuijzen / Arthur de Groot
Harm Tersteeg / Jaques Valkenburg
Henk Grevelink / Anthonie Ton

75 Alex/Hans - Willem/Ed
25 Alex/Hans - Eduward/Arthur
197 Alex/Hans - Harm/Jaques
113 Alex/Hans - Henk/Anthonie
164 Willem/Ed - Eduward/Arthur
58 Willem/Ed - Harm/Jaques
6 Willem/Ed - Henk/Anthonie
110 Eduward/Arthur - Harm/Jaques
50 Eduward/Arthur - Henk/Anthonie
24 Harm/Jaques - Henk/Anthonie

241 Finale HD G A1-A2

HEREN ENKEL  G
Poule A
Harrie Pelgrim
Eduward Nieuwenhuijzen
Ed Kamans
Harm-Jan v. Dijk

36 Harrie - Eduward
79 Harrie - Ed
54 Harrie - Harm-Jan
19 Eduward - Ed
82 Eduward - Harm-Jan
64 Ed - Harm-Jan

Poule B
Ronald Koenis
Alexander v. Leijenhorst
Hans Eykelkamp

104 Ronald - Alexander
117 Ronald - Hans
84 Alexander - Hans

237 Halve finale I HE G A1-B2
238 Halve finale II HE G A2-B1

254 Finale HE G
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231 Halve finale I DE G A1-B2
232 Halve finale II DE G A2-B1

250 Finale DE G

MIX  COMPETITIE  / VER GEVORDERD

Poule A
Sandor Musto / Cindy Galesloot
Mirjam Biezepol / Cor Zagers
Yvonne Bol / Peter Anthony
Rob Smeets / Ingrid Janssen
Gerard Kieft / Yvonne Kieft

246 Finale M C A1-A2

DAMES ENKEL  COMPETITIE  / VER GEVORDERD

Poule A
Mirjam Biezepol
Ingrid Janssen
Linda Elsendoorn
Wilma Elsendoorn
Cindy Galesloot

251 Finale DE C A1-A2

DAMES ENKEL  GEVORDERD

Poule A
Agaath den Elzen
Linda Schipper
Yvonne Kieft

30 Agaath - Linda
43 Agaath - Yvonne
8 Linda - Yvonne

Poule B
Willemien v. Schuppen
Corine Anthony
Josephine Bart

15 Willemien - Corine
83 Willemien - Josephine
108 Corine - Josephine

48 Mirjam - Ingrid
12 Mirjam - Linda
107 Mirjam - Wilma
96 Mirjam - Cindy
176 Ingrid - Linda
13 Ingrid - Wilma
109 Ingrid - Cindy
163 Linda - Wilma
28 Linda - Cindy
60 Wilma - Cindy

183 Sandor/Cindy - Mirjam/Cor
80 Sandor/Cindy - Yvonne/Peter
170 Sandor/Cindy - Rob/Ingrid
200 Sandor/Cindy - Gerard/Yvonne
198 Mirjam/Cor - Yvonne/Peter
27 Mirjam/Cor - Rob/Ingrid
5 Mirjam/Cor - Gerard/Yvonne
184 Yvonne/Peter - Rob/Ingrid
71 Yvonne/Peter - Gerard/Yvonne
56 Rob/Ingrid - Gerard/Yvonne
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MIX  GEVORDERD

Poule A
Adriaan Beljaars / Ineke Spall
Wilma Elsendoorn / Frans den Elzen
Piet Elsendoorn / Nel Coenders
Dik Veer / Ria Galesloot
Joep Simons / José Eykelkamp

187 Adriaan/Ineke - Wilma/Frans
86 Adriaan/Ineke - Piet/Nel
106 Adriaan/Ineke - Dik/Ria
162 Adriaan/Ineke - Joep/José
46 Wilma/Frans - Piet/Nel
116 Wilma/Frans - Dik/Ria
177 Wilma/Frans - Joep/José
4 Piet/Nel - Dik/Ria
72 Piet/Nel - Joep/José
40 Dik/Ria - Joep/José

Poule B
Gijs Eijgenstein / Linda Elsendoorn
Gerben v/d Bosch / Agaath den Elzen
Ronald Koenis / Corine Anthony
Geert-Jan Fluitman / Fardau Breshamer
Ad de Backer / Helen de Backer

65 Gijs/Linda - Gerben/Agaath
199 Gijs/Linda - Ronald/Corine
190 Gijs/Linda - Geert-Jan/Fardau
52 Gijs/Linda - Ad / Helen
186 Gerben/Agaath - Ronald/Corine
3 Gerben/Agaath - Geert-Jan/Fardau
74 Gerben/Agaath - Ad / Helen
73 Ronald/Corine - Geert-Jan/Fardau
172 Ronald/Corine - Ad / Helen
18 Geert-Jan/Fardau - Ad / Helen
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Poule C
Hans Bosma / Willemien v. Schuppen
Berend Zegers / Renske Legerstee
Erik v. Esterik / Annejet Bennink
Willem Bosch / Diana Rijnbergen
Harm-Jan v. Dijk / Hedwig v. Woerden

99 Hans/Willemien - Berend/Renske
171 Hans/Willemien - Erik/Annejet
39 Hans/Willemien - Willem/Diana
2 Hans/Willemien - Harm-Jan/Hedwig
185 Berend/Renske - Erik/Annejet
67 Berend/Renske - Willem/Diana
26 Berend/Renske - Harm-Jan/Hedwig
20 Erik/Annejet - Willem/Diana
37 Erik/Annejet - Harm-Jan/Hedwig
29 Willem/Diana - Harm-Jan/Hedwig

204 Kwartfinale I M G A1-B2
205 Kwartfinale II M G C1-A/B3
206 Kwartfinale III M G B1-C2
207 Kwartfinale IV M G A2-B/C3

HEREN ENKEL  B
Poule A
Henk Grevelink
Anthonie Ton
Ad de Backer

253 Finale HE B A1-A2

DAMES ENKEL  B
Poule A
Truus Vriend
Helen de Backer
Laura Eefting
Karlijn Eykelkamp
Fardau Breshamer

90 Henk - Anthonie
78 Henk - Ad
44 Anthonie - Ad

59 Truus - Helen
33 Truus - Laura
45 Truus - Karlijn
14 Truus - Fardau
23 Helen - Laura
179 Helen - Karlijn
95 Helen - Fardau
57 Laura - Karlijn
47 Laura - Fardau
34 Karlijn - Fardau249 Finale DE B A1-A2

218 Halve finale I M G I – II
219 Halve finale II M G IIl – IV

245 Finale M G
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DAMES DUBBEL COMPETITIE  / VER GEVORDERD

Poule A
Mirjam Biezepol / Yvonne Bol
Linda Elsendoorn / Wilma Elsendoorn
Erna Jurgens / Renske Legerstee
Ria Galesloot / Ineke Spall

225 Mirjam/Yvonne - Linda/Wilma
62 Mirjam/Yvonne - Erna/Renske
178 Mirjam/Yvonne - Ria/Ineke
91 Linda/Wilma - Erna/Renske
93 Linda/Wilma - Ria/Ineke
76 Erna/Renske - Ria/Ineke

DAMES DUBBEL GEVORDERD

Poule A
Hedwig v. Woerden / Annejet Bennink
Agaath den Elzen / Jose Eykelkamp
Nel Coenders / Alice v/d Ley
Linda Schipper / Corine Anthony
Diana Rijnbergen / Willemien v. Schuppen

102 Hedwig/Annejet - Agaath/Jose
192 Hedwig/Annejet - Nel/Alice
51 Hedwig/Annejet - Linda/Corine
77 Hedwig/Annejet - Diana/Willemien
115 Agaath/Jose - Nel/Alice
89 Agaath/Jose - Linda/Corine
63 Agaath/Jose - Diana/Willemien
165 Nel/Alice - Linda/Corine
98 Nel/Alice - Diana/Willemien
181 Linda/Corine - Diana/Willemien

DAMES DUBBEL BEGINNERS

Poule A
Laura Eefting / Karlijn Eykelkamp
Josephine Bart / Fardau Breshamer

247 Finale DD B

240 Finale DD C A1-A2

239 Finale DD G A1-A2
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WEDSTRIJDSCHEMA  SENIOREN

Ti jd Donderdag 15 apri l

20:45 1 t/m 7

21:20 8 t/m 14

21:55 15 t/m 21

22:30 22 t/m 28

23:05 29 t/m 35

Ti jd Vri jdag 16 apri l

20:45 36 t/m 42

21:20 43 t/m 49

21:55 50 t/m 56

22:30 57 t/m 63

23:05 64 t/m 70

Ti jd Zondag 18 apri l

9:45 71 t/m 77

10:20 78 t/m 84

10:55 85 t/m 91

11:30 92 t/m 98

12:05 99 t/m 105

12:40 106 t/m 112

13:15 113 t/m 119

13:50 120 t/m 126

14:25 127 t/m 133

15:00 134 t/m 140

15:35 141 t/m 147

16:10 148 t/m 154

16:45 155 t/m 161

Ti jd Donderdag 22 apri l

20:45 162 t/m 168

21:20 169 t/m 175

21:55 176 t/m 182

22:30 183 t/m 189

23:05 190 t/m 196

Ti jd Vri jdag 23 apri l

20:45 197 t/m 203

21:30 204 t/m 210

22:15 211 t/m 217

23:00 218 t/m 224

Ti jd Zaterdag 24 apri l

9:45 225 t/m 228

10:30 229 t/m 232

11:15 233 t/m 236

12:00 237 t/m 240

13:00 241 t/m 244

14:00 245 t/m 248

15:00 249 t/m 252

16:00 253 t/m 256
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VOORJAARSKOMPETITIE  (VJK) 1999
Voor de VoorJaarsKompetitie van 1999 hebben zich 6 teams aangemeld, te weten

Team 1: Adriaan Beljaars Team 4: Frans den Elzen
Dick Veer Wim Wieland
Ineke Spall Wilma Elsendoorn
Ria Galesloot Agaath den Elzen

Team 2: Piet Elsendoorn Team 5: Hans Bosma
Douwe van der Ley Willem Bosch
Nel Coenders Alexander van Leijenhorst
Alice van der Ley Diana Rijnbergen

Elisabeth van Gelderen

Team 3: John van Rooyen Team 6: Geert-Jan Fluitman
Gijs Eijgenstein Ad de Backer
Linda Elsendoorn Jan Baak
José Eykelkamp Josephine Bart

Fardau Breshamer
Yolanda Baak

Op dit moment wordt de eerste wedstrijd gespeeld door team 1. Bij het uitkomen van
de krant zijn er al heel wat wedstrijduitslagen naar de bond gestuurd. In de laatste
clubkrant van dit seizoen hoop ik hier iets meer over te kunnen vertellen.

Agaath den Elzen

BADMINTONWINKEL

De speciaalzaak voor uw sport !!!

ruim assortiment, deskundig advies,

lage prijzen

En: 10% korting tegen inlevering van

deze ........ ADVERTENTIE.

AMSTERDAMSESTRAATWEG 38
3513 AG UTRECHT
TELEFOON: 030 - 2328686
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FAMILIETOERNOOI  (1)
19 november j.l. is door onze badmintonvereniging (OSM) het jaarlijkse
familietoernooi georganiseerd. In totaal hadden zich voor deze avond 15 teams
aangemeld. Na de training van de vrouwen handballers begon het “echte’’ werk, de
speelvelden werden klaar gemaakt en de wedstrijdleiding maakte de poules bekend.
De 15 teams werden onderverdeeld in twee poules: de beginners  en de gevorderden.
Het wedstrijdschema was zo in elkaar gezet dat ieder team binnen één poule tegen
elkaar speelde. Om 20:40 uur begon de wedstrijd. Er werd voor elke wedstrijd 5
minuten ingespeeld waarna de wedstrijd begon die 15 minuten duurde. Na afloop
werd het resultaat op het wedstrijdformulier genoteerd. Na afloop van de avond
werden de punten opgeteld en degene die de meeste punten had behaald werd winnaar
van hun poule.

De uitslagen van het familietoernooi
Beginners Punten Plaats
Linda Peter 97 5
Marion Klein Hennie Klein Uitgevallen
Jan Baak Tamara Sinterniklaas 64 6
Jolanda Baak Neil Baak 130 4
Arthur de Groot Mariët Hamer 188 1
Hendrik Höfle ..Jansen 138 2
Monique Wieland Thetmar Wiegers 97 5
Laura Eefting Gert Eefting 131 3

Gevorderden Punten Plaats
Agaath den Elzen Mark Genot 88 3
Piet Elsendoorn Petra Elsendoorn 133 1
Willem Bosch Gerrie Bosch 84 4
Alexander v. Leijenh. Anneke v. Ettekoven 65 5
Frans den Elzen Greet v.d. Stelt 109 2
Hans Bosma Evelien Middelkoop 63 6
Wilma Elsendoorn Cor Dijkstra 59 7

Niet alleen was er voor de twee winnaars een leuke prijs maar tevens ook voor de
twee verliezende teams. Een deel van de prijzen zijn beschikbaar gesteld door
Sportzaak 211 te Utrecht. Het was een leuke en sportieve badminton-avond.

Arthur de Groot



OSM Badminton - 29 -

FAMILIETOERNOOI  (2)
Ik had vroeger wel eens aan badminton gedaan, op vakantie voornamelijk. En toen
vond ik het wel al heel leuk. Maar om het elke week te gaan doen? Dat kwam niet in
me op. Bovendien was ik een verwoed volleybalster. Arthur vroeg mij voor het
mixed-dubbel-toernooi en ik dacht direct ‘leuk, maar kan ik dat nog?’ Dus besloten
we een avondje te gaan oefenen. En dat ging helemaal niet verkeerd. Het scheelt toch
wel volgens mij als je balgevoel hebt. En ik werd eigenlijk steeds enthousiaster.

Toen ik de avond van het toernooi al die mensen zag, dacht ik: o jee, die zien d’r uit
alsof ze het heel goed kunnen. Gelukkig waren dat de profs, en wij zaten in de
recreantenpoule. De eerste wedstrijd ging niet echt lekker, maar dat bleek geen
voorbode voor de rest van de avond, want we wonnen verder alles. En vet ook. Ik wist
niet wat me overkwam! Het liep echt als een trein. Ik was wel bekaf na al die
wedstrijden. En Arthur, die achterin duidelijk de meeste kilometers had gemaakt, was
helemáál kapot.

En wat bleek. We waren eerste geworden!!! En we hadden zelfs de meeste punten van
alle teams, inclusief de profs. We mochten een prijs kiezen, en het gloednieuwe
badmintonracket lonkte naar me. En natuurlijk ben ik prompt lid geworden en nu zie
je me elke donderdag meedoen met de training.

Ik vond het een geslaagd toernooi, en niet omdat we gewonnen hadden! De mensen
zijn leuk, de sfeer is goed en de sport is leuk om te doen. Dus organisatie: m’n
complimenten, en tot een volgend toernooi!!!!!!!

Mariët Hamer

BEGINNERSTOERNOOI

Op de laatste avond van de beginnerstraining werd een toernooi gehouden, dit vond
plaats op 12 november vorig jaar. Elke beginner moest 4 wedstrijden spelen van 15
minuten, iedere wedstrijd met een andere partner. De scheidsrechter hield de standen
bij en hielp waar nodig met de puntentelling of met de overige spelregels (zoals
“welke lijnen gelden ook alweer?” en “mag je met je racket het net aanraken of
niet?”).

Na de gespeelde wedstrijden was iedereen enthousiast. Er werd een eerste prijs en een
pechprijs uitgereikt  Al met al was het een gezellige avond en bedankt voor de
organisatie. Voor herhaling vatbaar.

Irma de Groot
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HET CHAMPAGNE -EVENEMENT  VAN 1999
Nadat ik twee weken niet één badminton-shuttle had aangeraakt, was het tijd om er weer
“iets” aan te doen. Heel veel mensen, en ik dus ook, maken aan het begin van het nieuwe
jaar goede voornemens. Het wordt pas moeilijk als je op de bank naar het acht-uur-
journaal kijkt en intussen van je thee geniet. Het is 8 januari en die goede voornemens
zitten nog maar net in je korte termijn geheugen.

Hoeveel momenten zijn er om clubgenoten een GOED 1999 toe te wensen?

Het begint in de kleedkamer. Het is niet heel erg druk en je zegt: ”Iedereen de beste
wensen nog!” Je gaat geen handen schudden, want iedereen is bezig zich gereed te maken
voor Het Evenement. In de sporthal kijk je wie er allemaal zijn, je potentiële tegenstan-
ders en medespelers. Agaath ”verzint” de invulling van de avond, hier hangt mijn geluk
een beetje van af. Want als ik op dezelfde baan zou spelen waar Linda Elsendoorn
speelde, had ik geen enkele kans gehad om eerste te worden. De meeste mensen probeer-
den wat warm te lopen en af en toe hoorde je ”gelukkig nieuwjaar” en soms werd er ge-
zoend alsof OSM-badminton één grote familie was. Om iedere deelnemer te bemoedigen
kreeg iedereen een lot. Je hoefde niet de beste te zijn om met een prijs naar huis te gaan.

Op baan 1 maakte ik kennis met Irma de Groot, Monique Wieland en Laura Eefting.
Fardau Breshamer is voor mij een goede bekende. Voor Irma was het zwaar: zij moest 4
keer achter elkaar spelen met pauzes van 5 minuten. Tussen de eerste en tweede wedstrijd
werd er nog druk gepraat, maar de pauzes werden steeds stiller. Voor enige afleiding
konden wij naar baan 2 kijken waar John van Rooijen, Gerard Kieft, Piet Elsendoorn en
Frans den Elzen af en toe les kregen van Uun Santosa. (Uitspraak: Oe Oen)

Onze voorzitter Alexander raakte in de eerste minuten geblesseerd! Jammer, want van de
volgende gezelligheid kon hij niets meer meemaken. Ik hoop dat hij spoedig zal genezen!

Op alle banen werd druk gespeeld en elkaar het beste wensen voor 1999 was nu niet aan
de orde. Tegen tienen speelden wij de laatste wedstrijd en tenslotte konden we de
totaalscore berekenen. Voor mij is het jaar goed begonnen! Terug in de kleedkamer werd
er gekreund en gezucht: “Ik kan mijn benen niet meer optillen!” Misschien te veel
oliebollen en appelflappen gegeten?

En als klap op de vuurpijl reikte Eduward Nieuwenhuijzen de prijzen uit in de Bisonbar.
Voor iedereen was er een glas champagne. Waarom ga je anders naar een champagne-
evenement? En voor de winnaars een glas waarop gegraveerd staat “OSM ‘99”, met
zilveren bubbels. Daarna kwam de loterij. En voor de mensen die er niet waren, het
volgende had je kunnen winnen: hoofdbanden, gripjes, pennensets, paraplu’s, een sporttas,
een blik met 12 shuttles (met echte veren) ... en een racket!!!!!!! Het was de eerste
sportieve en gezellige badmintonavond in het jaar vóór 2000! Mocht ik het niet tegen
iemand gezegd hebben: alsnog een GOED 1999 en tot ziens.

Hedwig van Woerden
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BEGINNERSTOERNOOI

Als afsluiting van de beginnerstraining voor senioren (begonnen op 21 januari 1999)
en als voorbereiding op de gevorderde training organiseert de Technische Commissie
op donderdag 25 maart a.s. voor de nieuwe leden een beginnerstoernooi. Het toernooi
begint om 20.45 uur en eindigt om 23.00 uur. Deelname is kosteloos. Op deze manier
krijgen de nieuwe leden de mogelijkheid om de van John geleerde kunsten in een
wedstrijd te laten zien.

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen worden singles en/of dubbels c.q. mixen
gespeeld. Om een indeling voor deze avond te maken, is het gewenst het onderstaande
formulier bij  mij in te leveren.

Eduward Nieuwenhuijzen

INSCHRIJVING  BEGINNERSTOERNOOI  1999

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

Tel:    ............................................................................

WIJZIGING  PROMOTIE - & DEGRADATIE -REGELING

DISTRICTSCOMPETITIE

Wegens het opheffen van de 5e divisie in de Bondscompetitie, geldt er voor volgend
seizoen een nieuwe klasse-indeling :

Ov. klasse max. 3 poules (was 5e divisie Bond)
1e klasse 3 poules (was Overgangs klasse district Centrum)
2e klasse 6 poules (was 1e klasse district Centrum)
3e klasse 12 poules (was 2e klasse district Centrum)
4e klasse max. 24 poules (was 3e klasse district Centrum)
5e klasse max. 48 poules (was 4e klasse district Centrum)

Voor de herenklasse blijft alles bij het oude.

✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂
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* 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

COMPETITIE  1999 - 2000
Uiteraard zal het in het volgend seizoen mogelijk zijn mee te doen met de
Seniorencompetitie. Deze competitie vindt plaats vanaf eind september tot medio
februari en beslaat 14 speelweken. Thuiswedstrijden worden op zondagochtend
(10.00 - 14.00 uur) gespeeld.

Bij eerste deelname begin je in principe in de laagste klasse. Opgave gebeurt meestal
per team (minimaal 2 heren + 2 dames); individuele opgave is natuurlijk ook
mogelijk. Aan de hand van de individuele inschrijvingen kunnen dan eventueel 1 of
meerdere teams geformeerd worden. Ook kun je je inschrijven als algemene reserve.

Van de competitie-spelers wordt deelname aan de competitie-training op
woensdagavond verwacht. In dit seizoen was er ook competitie-training op
vrijdagavond; wij proberen dit ook weer voor volgend seizoen te organiseren. Indien
je niet aan de training kan of wil deelnemen, meldt dit dan even op het
inschrijfformulier. De trainingsbijdrage is ca. ƒ 75,00, de bondsbijdrage ƒ 54,00 per
team.

Het inschrijfformulier moet uiterlijk 30 maart 1999 ingeleverd zijn bij
Eduward Nieuwenhuijzen, Rogier van Otterloolaan 4.
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OPGAVE COMPETITIE  1999 - 2000
Ik geef mij op met mijn team / individueel

Heren

1. .................................................................

2. .................................................................

3. .................................................................

Dames

1. .................................................................

2. .................................................................

3. .................................................................

Teamcaptain

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

Voorkeur klasse-indeling

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

De uiteindelijke indeling wordt bepaald door TC en bestuur.

Ja, ik geef mij op als reservespeler

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

Uiterlijk 30 maart 1999 inleveren bij Eduward Nieuwenhuijzen
Rogier van Otterloolaan 4.

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
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STAND SPORTZAAK  211 LADDER COMPETITIE

1. Nel Coenders / Piet Elsendoorn
2. Linda Elsendoorn / Gijs Eijgenstein
3. Willemien van Schuppen / Hans Bosma
4. Wilma Elsendoorn / Frans den Elzen
5. Annemarie Nieuwenhuijzen / Alexander van Leijenhorst
6. Diana Rijnbergen / Willem Bosch
7. Hedwig van Woerden / Harm-Jan van Dijk
8. Fardau Breshamer / Berend Seegers
9. Ank Coenders / Wim Wieland
10. Anne-Jet Bennink / Erik van Esterik
11. Alice & Douwe van der Ley
12. Agaath den Elzen / Eduward Nieuwenhuijzen
13. José & Hans Eykelkamp
14. Ineke Spall / Adriaan Beljaars

STAND COMPETITIE  1998 - 1999 (NA 13 SPEELWEKEN)
1e Klasse - Poule 4 4e Klasse - Poule 7
Culemborg 6 12-19 67-29 Castellum 5 11-20 68-20
Apollo 2 11-18 60-28 Houten 6 11-17 54-34
Inside ’82 4 11-14 55-33 Kwinkslag 3 11-15 52-36
Breukelen 1 11-10 41-47 OSM 2 12-12 49-47
OSM 1 11-08 38-50 Breukelen 5 11-09 40-48
Vianen 1 11-05 30-58 Kan 2 11-04 26-62
Leerdam 3 11-04 21-67 Iduna 11 11-01 23-65

Heren 1e Klasse - Poule 4
OSM 3 13-26 87-17 = KAMPIOEN!!!
Kan 3 13-18 67-37
Apollo 8 13-17 62-42
Houten 8 13-16 64-40
Loosdrecht 4 13-14 58-46
Culemborg 10 13-09 38-66
Zeist 1 13-04 24-80
Arena 2 13-00 16-88
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WIE STAAT WAAR ?
Een trainer heeft, omwille van het zoveel mogelijk spelen met wisselende
trainingspartners, een geheel eigen doorschuifsysteem ontwikkeld. Alles werkt prima
tot de dag dat de trainer plotseling ziek wordt en z’n invaller voor de groep komt te
staan. De spelers en speelsters zelf zijn ook enigszins de kluts kwijt. Uiteindelijk komt
de invaller er uit. Lukt jou dat ook?

Bepaal aan de hand van onderstaande
aanwijzingen wie, op welke plek, met welke
kleur racket staat.

1. De meisjes en jongens staan steeds om en
om.

2. Met de wijzers van de klok meegerekend,
volgt Joke direct op de speler/ster met het
blauwe racket.

3. Yvonne staat tussen Tim en de jongen
met het groene racket.

4. De speler/ster op plaats drie heeft het
roze racket. Een andere speler/ster heeft het oranje racket.

5. Met de wijzers van de klok meegerekend, volgt het meisje met het gele racket
direct op Roeland.

6. Joop staat op plaats zeven.
7. Viola houdt niet het bruine racket vast.
8. Peter heeft het rode racket. Zijn nummer is hoger dan zowel dat van Ariane als

dat van het kind met het witte racket.

7
naam:......................

kleur racket:..............

8
naam: ......................

kleur racket: ..............

1
naam: ......................

kleur racket: ..............

6
naam: ......................

kleur racket: ..............

TRAINER
2

naam: ......................

kleur racket: ..............

5
naam: ......................

kleur racket: ..............

4
naam: ......................

kleur racket: ..............

3
naam: ......................

kleur racket: ..............

VARIA
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KEN JE GEERT-JAN FLUITMAN  AL ?
Hoe oud ben je, wat is je burgerlijke staat en waar werk  je?
Geert-Jan is 27 jaar, ongehuwd en werkzaam bij Meurs Software Nederland te
Woerden als programmeur.

Hoe lang ben je lid van de vereniging en heb je ook ergens anders gespeeld?
Geert-Jan is  nu ongeveer 12 jaar lid van OSM en heeft nooit bij een andere
badmintonvereniging gespeeld.

Heb je ook andere hobby's sporten?
Geert-Jan heeft als hobby het geven van bijles wiskunde en is daarnaast een van de
drie commissieleden van de oud-leden van de Chemiewinkel. De chemiewinkel hoort
bij de Universiteit van Utrecht en je kunt daar gratis, ook als particulier zijnde, terecht
met chemische vragen. Geert-Jan heeft scheikunde gestudeerd en was daar werkzaam
als vrijwilliger. Nu hij een vaste baan elders heeft, is hij alleen nog maar commissielid
en houdt zich bezig met het organiseren van leuke dingen voor de leden.

Doe je mee aan de competitie of heb je dat ooit gedaan?
Aangezien Geert-Jan al zo'n 12 jaar lid is van OSM, heeft hij de gelegenheid gehad
om met allerlei soorten competities mee te doen en heeft dat ook gedaan met
wisselend succes. De teams waarvan hij deel uitmaakte, zijn wel eens eerste maar ook
laatste geworden. Dit jaar doet hij weer mee met de VJK.

Ben je al eens clubkampioen geweest en zo ja wanneer?
Geert-Jan is nooit clubkampioen geweest. Hij is wel een keer in de buurt van de eerste
plaats geweest toen hij tweede werd bij de jeugdclubkampioenschappen in de dubbel.
Vorig jaar heeft hij helaas de halve finale heren dubbel moeten opgeven omdat hij
andere verplichtingen had.

Wat vindt je het leukst om te spelen: single, mix of dubbel en waarom?
Geert-Jan speelt het liefste de mix. Zijn redenen hiervoor zijn dat hij dan meestal tot
de beste twee van het veld behoort en er wordt volgens hem niet zo snel gespeeld
waardoor de tactiek en de techniek beter tot zijn recht kunnen komen. Bovendien hoef
je niet door het hele veld te lopen omdat je een partner hebt en als dat goed klikt
kunnen beide spelers een helft voor hun rekening nemen, waardoor je conditie je niet
zo parten gaat spelen.

Wat is er nou zo leuk aan om team-captain te worden, gezien het feit dat je dat dit
seizoen ook bij de VJK weer bent? (vraag van Fardau)
Geert-Jan vindt al die dingen die je meemaakt tijdens de VJK leuk en voegt daar
meteen een anekdote aan toe. Tijdens een thuiswedstrijd kwam de eerste heer van zijn
team niet opdagen. Herhaalde telefoontjes werden niet beantwoord. Geert-Jan is toen
in zijn sportkleding in de vrieskou de eerste heer maar gaan ophalen. Op het moment
zelf is dat minder leuk maar achteraf kun je er altijd goed om lachen.
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Kun je een leuke mop of anekdote vertellen?
Geert-Jan noemde een voorbeeld van programmeurshumor. Hij had een programma
en als je dat opstartte dan kwam als eerste de vraag: Ik wil een back-up. Je kon dan
kiezen: Back up maken of Kop dicht. Koos je voor het laatste dan kwam weer de
opmerking: Maar ik wil een back-up, want het is al weer zo lang geleden dat je er een
gemaakt hebt, daarna kon je dan weer kiezen: back-up maken of bek houden.
Als mopje wordt er dan ook nog aan toegevoegd: Het is groente en erg vrolijk?
Een slalalalaatje.

Wil je nog iets melden wat niet gevraagd is, maar wat je wel graag kwijt wil?
Geert-Jan wil de leden er nog eens op wijzen dat er ook op vrijdag vrij gespeeld kan
worden. Het is op vrijdag hartstikke rustig. Hij is zelf dit seizoen op vrijdag nog niet
één keer afgehangen en aangezien het op donderdag zo druk is, is het misschien een
goed idee om ook eens op vrijdag te gaan spelen.

Wie moet er de volgende keer geinterviewd worden en wat zou je die persoon willen
vragen?
De volgende keer is Niels Eykelkamp aan de beurt en Geert-Jan heeft de volgende
vraag:
Wat denk je te bereiken door 's winters te gaan joggen (afgezien van de kans op een
dubbele longontsteking)?

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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BADMINTONBLESSURES: BETER VOORKOMEN  DAN GENEZEN.
De NBB heeft de redaktiecommissie kopij aangeleverd. Een badmintonblessures is
vervelender dan je denkt dus voorkomen is beter dan genezen.

Het badmintonseizoen is volop in gang, de clubkampioenschappen komen er alweer
aan. Als je aan de slag gaat is het belangrijk je voor te bereiden. Een goede
voorbereiding bevordert het plezier en het resultaat en voorkomt veel narigheid. Of je
nu af-en-toe een shuttletje slaat voor je plezier of dat je al jaren (recreanten)competitie
speelt. Denk aan de volgende punten.

Conditie
Door regelmatig te bewegen en te trainen of te spelen,
werk je goed aan je badmintonconditie, vanaf het begin
van het seizoen.

Sokken
De isolerende laag tussen de voet en schoen is de sok.
‘Zomaar’ katoenen sokken kunnen blaren, verdikte
teennagels en voetschimmels opleveren doordat zij
plooien en daardoor stukjes huid afknellen. Goede sokken
behoren zweet te absorberen, voldoende te ventileren en
naadloos te zijn. Speciaal voor de sport ontwikkelde
synthetische sokken hebben deze eigenschappen.

Een shuttle te veel in jouw spel
Het kan wel eens voorkomen dat een shuttle van een andere
baan in jouw speelveld belandt, terwijl je net lekker in een rally
zit. Reageer direct op deze storing door jouw rally af te breken
en een let te spelen. Over een shuttle kun je namelijk heel raar

en naar vallen.

Techniek
Denk bij je badmintontechniek aan je grip, slag
uitvoering en voetenwerk. Ga eens onder begeleiding
van een deskundige trainer aan je techniek werken.

Medespeler in je veld
Door voldoende rekening te houden met je speelpartner
in het dubbelspel kunnen veel botsingen voorkomen
worden. Een botsing tussen rackets levert veelal geen
lijfelijke schade op, maar wat dacht je van een racket op
het hoofd van je medespeler of tegen je eigen knie?
Voorkomen is beter dan genezen. Communiceren in het
veld en opletten voorkomt onnodige blessures.
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Energie: eten en drinken
Een badmintonner heeft veel energie nodig. De beste brandstof voor je
badmintonmotor bestaat uit koolhydraten. Deze zitten onder andere in brood,
aardappelen, peulvruchten, pasta, rijst, groente en fruit. Zorg ook dat je genoeg en
regelmatig drinkt.

Warming-up en cooling-down
Neem voldoende tijd voor een warming-up en vergeet de cooling-down niet. De
warming-up leidt ertoe dat jij en je spieren warm en soepel worden en dat je
gemakkelijker kunt badmintonnen. Met een cooling-down komt je lichaam niet te
abrupt tot rust en worden atvalstoffen beter en sneller afgevoerd. Neem op tijd rust en
start ook na de pauze rustig met een warming-up.

Schoenen
Badminton wordt gespeeld op een binnensportvloer. Indoorschoenen zijn voor
badminton dus geschikt. De schoen moet stevig zijn op de neus en hiel (voor- en
achterwaarts bewegen). Zijdelingse steun (voor zijwaartse bewegingen) is eveneens
belangrijk. Demping in de voor- en achterschoen compenseert de veelal ontbrekende
demping in de multi-sporthal-vloer. Deze stroeve vloeren maken het hebben van een
draaipunt of draaiprofiel van wezenlijk belang.

OSM BADMINTON THEORIE VOOR GEVORDERDEN

OPLOSSING PUZZEL “WIE STAAT WAAR?”

1. naam: Timkleur racket: blauw
2. naam: Jokekleur racket: wit
3. naam: Roelandkleur racket: roze
4. naam: Arianekleur racket: geel

5. naam: Peterkleur racket: rood
6. naam: Violakleur racket: oranje
7. naam: Joopkleur racket: groen
8. naam: Yvonnekleur racket: bruin



- 40 - OSM Badminton

LIJST VAN BESTUURS- EN COMMISSIELEDEN

NAAM: ADRES: TEL: FUNCTIE:
0346-

BESTUUR
Ronald Koenis 1) Reigerskamp 320 569973 Secretaris, Voorz. RC
Alexander van Leijenhorst Zwanenkamp 82 564658 Voorzitter
Eduward Nieuwenhuijzen Rogier van Otterloolaan 4 551430 Voorzitter TC
Harm Tersteeg Reigerskamp 663 566430 Lid JC
Eelco Weenink 2) Boomstede 505 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 Boomstede 199 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 Boomstede 199 550761
Cor Zagers Buitenweg 254 572246

TRAINERS
Uun Santosa Valkenkamp 671 568510
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) Gastlabels
2) Graag bellen tussen 20:30 en 22:00


