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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: Reigerskamp 320, 3607 HS  Maarssen.
Gironummer: 3534502, t.n.v. Penningmeester OSM Badminton,

Maarssen.

REDACTIONEEL

De redactie is dezer dagen tot twee maal toe aangenaam verrast: van het VJK-team
OSM-3 kwam een hele stapel wedstrijdverslagen. Het was misschien een beetje veel
van het goede, maar zoals Bomans (de schrijver) al zei: “schrijven is schrappen” en
het resultaat mag er zijn. De andere verrassing was de spontane inzet van Frenk
Esmeijer (vader van Tjardi en Djandri). Hij heeft meegeholpen dit blaadje te maken.
John, Gijs en Frenk: het wordt gewaardeerd.

Ook onze trainer Uun Santosa had een verrassing, maar dan voor de hele vereniging:
hij heeft een uitbreiding van de trainingen voorgesteld, of beter gezegd een aantal
uitbreidingen: langer trainen, vaker trainen, we beginnen dit seizoen een paar weken
eerder en eindigen een paar maanden later.

Hoe het allemaal precies in elkaar zit, kunt u lezen in het bijgesloten
inschrijvingsformulier en ook verderop in dit blad. Zowel de JC, TC als het bestuur
hebben veel gepuzzeld en gerekend om het voor u aantrekkelijk en betaalbaar te
maken. Wat ik u in elk geval wil meegeven is dat er maar heel weinig badminton-
verenigingen zijn met zo’n trainer: maak er gebruik van!

Ronald Koenis
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VAN DE VOORZITTER

Het seizoen zit er bijna op. Het was een prachtig seizoen met drie ongeslagen
kampioenen, met spannende clubkampioenschappen, twee nieuwe vrijwilligers en 4
nieuwe sponsors.

Kampioenen
De trainingen van Uun Santosa leveren onmiddellijk resultaat. Eerst werd het
Herenteam ongeslagen kampioen in de Najaarscompetitie. De Voorjaarscompetitie-
teams gaven dit succes een vervolg met een kampioenschap voor OSM 3 en OSM 4,
beide ongeslagen. OSM3 en OSM 4 proficiat.
Ook tijdens het VJK-slottoernooi op 8 mei wist OSM via Wilma Elsendoorn en Frans
den Elzen een hoofdprijs in de wacht te slepen (en die was erg lekker).

De clubkampioenschappen zijn prima verlopen. Had menigeen zich nog enige kansen
toegedicht na het vertrek van Ernst, blijkt dat er een nieuwe Ernst is opgestaan in de
persoon van Niels Eykelkamp. Proficiat aan alle clubkampioenen.

Adverteerders
OSM Badminton mag een nieuwe adverteerder begroeten, bloemenzaak Valentina uit
Maarssendorp. Valentina is de huisleverancier van OSM voor de bloemen die in
groten getale nodig zijn voor de kampioenen.

Vrijwilligers
In de vorige ‘Van de Voorzitter’ haalde ik het gebrek aan animo van de leden om zich
in te zetten voor de club aan. Dit heeft enig effect gehad. De TC mag Niels
Eykelkamp als nieuw lid begroeten. Ook de vader van een van de jeugdleden, Frenk
Esmeijer, heeft zijn diensten aan de club aangeboden. Frenk en Niels, welkom!
Alhoewel de vrijwilligerspool versterkt is, blijft er behoefte aan meer inzet door de
leden. Wist u dat de club nu twee vrijwilligers ‘in dienst’ heeft die géén lid van OSM
zijn? Waar blijft uw inzet?

Gezinskorting
Om de kosten voor meerdere leden binnen een familie te verminderen en tevens
badminton als een familiesport te promoten, heeft het Bestuur besloten gezinskorting
in te stellen. Vanaf drie leden per gezin geldt een korting van ƒ15 voor senioren en
ƒ10 voor junioren. De gezinskorting wordt alleen verleend als de leden op één adres
wonen en het gehele jaar lid zijn.



OSM Badminton - 3 -

Trainingen
Het goede nieuws is dat Uun Santosa komend seizoen de trainer van OSM blijft. Om
onze talenten meer te ontplooien, is het nodig meer te trainen. De trainingsuren voor
senioren worden dan ook fors uitgebreid. Talentvolle jeugd zal een extra training van
Uun krijgen.

Alhoewel eerste kostencalculaties aangaven dat de training fors in prijs verhoogd
moest worden, is het Bestuur erin geslaagd met enige creativiteit de kosten betaalbaar
te houden. Ik verwijs hiervoor naar de bijlage bij dit blad of naar het stukje verderop.

Na de vakantie staat het seizoen 1999-2000 voor de deur. Een bijzonder seizoen voor
OSM Badminton. Wij vieren dan ons 25-jarig bestaan. Hoe zullen jullie in het
volgend seizoen vernemen. Ik hoop jullie volgend jaar weer allemaal te mogen
begroeten en laten we hopen dat we dan weer zo’n mooi seizoen hebben.

Prettige vakantie.

Alexander van Leijenhorst

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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AFMELDINGSFORMULIER  OSM BADMINTON.

Voor het seizoen 1999/2000.

Formulier opsturen naar:

R. Koenis, secr. OSM badminton,
Reigerskamp 320,
3607 HS Maarssen.

Inzenddatum: tussen nu en 30 juni a.s.

Naam :

Adres :

Woonplaats :

meldt zich voor het seizoen 1999/2000 af als lid van OSM badminton,

omdat......................................................................................................

Datum :

Handtekening
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JEUGD

OSM BADMINTON  AGENDA JUNI 1999 - OKTOBER  1999
Speeltijden

GROEP 1 GROEP 2

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

juli ZOMERVAKANTIE

18 augustus 18:00 - 19:30 Competitietraining Jeugd*

25 augustus 18:00 - 19:30 Competitietraining Jeugd*

1 september 18:00 - 19:30 Competitietraining Jeugd*

4 september 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
8 september 18:00 - 19:30 Competitietraining Jeugd*

11 september 08:30 - 09:45 09:45 - 11.00 Open ochtend
15 september 18:00 - 19:30 Competitietraining Jeugd*

18 september 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
22 september 18:00 - 19:30 Competitietraining Jeugd*

25 september 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
29 september 18:00 - 19:30 Competitietraining Jeugd*

2 oktober 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
6 oktober 18:00 - 19:30 Competitietraining Jeugd*

9 oktober 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
13 oktober 18:00 - 19:30 Competitietraining Jeugd*

16 oktober HERFSTVAKANTIE
23 oktober 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
27 oktober 18:00 - 19:30 Competitietraining Jeugd*

30 oktober 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00

*: alleen voor competitiespelers

Bijzonderheden
13 juni Junior Master Finale Nieuwegein (info: 030-6047496)
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN  JEUGD

De voorrondes van de clubkampioenschappen voor de jeugd waren dit jaar
gescheiden van die van de senioren. Zaterdag 17 april was geheel gereserveerd voor
de jeugd. Alle jeugd die meedeed aan de kampioenschappen moest die dag ten minste
3 singles spelen. Daarnaast werd er ook gedubbeld. Een aantal had zich voor alle
disciplines opgegeven en kreeg dus een zware dag. Vorig jaar nog speelde de jeugd op
dezelfde dagen als de senioren. Voor een aantal senioren was dit wel aardig, omdat
zij, door iets eerder voor hun wedstrijd te komen, of door iets langer te blijven, hun
pupil ook konden zien spelen. Helaas voor hen, want zij moesten hiervoor nu apart op
komen draven. En zo geschiedde. Tijdens de voorrondes waren niet alleen veel
enthousiaste badmintonners in de zaal aanwezig, maar waren ook de tribunes aardig
bezet. Wat zij te zien kregen waren toch veel spannende wedstrijden. Er werd op het
scherpst van de snede gespeeld en menig partij werd pas in de verlenging van de
derde set beslist. Uiteraard waren er ook minder spannende wedstrijden, maar ook
hier zijn verrassende uitslagen gemeld. Zo zijn niet alle verliezers van een derde set
teleurgesteld. Als je nog nooit van je tegenstander een set gewonnen hebt en nu in de
derde set verliest, kun je wellicht over twee winnaars spreken. Ondanks dat een aantal
partijen veel langer duurden dan gepland was, waren de wedstrijden zo georganiseerd
dat deze tijdsoverschrijdingen opgevangen konden worden. Slechts een enkele
wedstrijd is, in overleg met de spelers en de organisatie, geschrapt omdat voor
sommige spelers het programma te zwaar was. Wat ook opviel was dat nagenoeg
niemand tussen de wedstrijden door naar huis ging. Hierdoor bleef het gezellig druk
in de zaal. De gezelligheid leek ook een positief effect te hebben op de week erna. Op
24 april moesten de finales nog gespeeld worden. De week was bedoeld voor fysieke
rust en mentale training. Maar door de overwinningsdrang nam de nervositeit weer
toe. Bij Ramon kon je goed zien hoe hij de spanning overbracht naar de snaren van
zijn racket, waardoor de shuttle trillend zijn racket verliet. Overigens kan dit ook aan
de shuttle hebben gelegen. Al met al konden vandaag ook de senioren zien dat het
niveau en het enthousiasme bij de jeugd aanzienlijk hoger is dan vorig jaar. Want ook
de finales waren een lust om te zien. Het resultaat was volledig overeenkomstig met
de verwachtingen. Er waren net zoveel winnaars als verliezers. De volledige uitslag is
hiernaast opgenomen.

Namens de JC,
Arthur van der Heijden
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DE UITSLAGEN  VAN DE CLUBKAMPIOENSCHAPPEN  VOOR DE JEUGD

Heren enkel Heren dubbel
A 1. Monte Konigs A 1. Tjardy Esmeijer & Joeri Tersteeg

2. Kasper van der Heijden 2. Wouter Beentjes & Stefan van Bochelen
3. Wouter Miltenburg 3. Jasper Steenstra & Monte Konigs

B 1. Laurens Schreurs B 1. Jesper v Breugel & Rick van de Helder
2. Stefan van Bochelen 2. Dennis van Bochelen & Frits Linden
3. Wouter Beentjes 3. Ramli Somers & Marijn Kieft

C 1. Mark Eijgenstein C 1. Ramon Penners & Steven Velthuysen
2. Joeri Tersteeg 2. Martijn van Geelen & Erik Pelgrim
3. Jasper Steenstra 3. Adriaan de Groot & Michael Louw

D 1. Dennis van Bochelen
2. Marijn Kieft
3. Tjardy Esmeijer Dames dubbel

E 1. Jesper van Breugel A 1. Tara Terra
2. Edzard van Zanten 2. Ellen Lemmens
3. Bart Lammers 3. Joyce van Rooijen

F 1. Ramon Penners B 1. Emy Eykelkamp & Marielle van Velzen
2. Erik Pelgrim 2. Marjolijn Herweijer & Sietske Lammers
3. Rick van de Helder

G 1. Martijn van Geelen
2. Steven Velthuysen
3. Adriaan de Groot

Dames enkel
A 1. Ellen Lemmens

2. Tara Terra
3. Priscilla van Wakeren

B 1. Marielle van Velzen
2. Marjolijn Herweijer
3. Emy Eykelkamp

Gemengd dubbel
A 1. Mark Eijgenstein & Ellen Lemmens

2. Tjardy Esmeijer & Tara Terra
3. Joeri Tersteeg & Priscilla van Wakeren

B 1. Marielle van Velzen & Steven Velthuysen
2. Marjolijn Herweijer & Erik Pelgrim
3. Sietske Lammers & Martijn van Geelen
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JEUGD: TUSSENSTAND VAN DE LADDERCOMPETITIE  - SEIZOEN 98/99
Er zijn inmiddels 4 speelochtenden voor de Laddercompetitie achter de rug. Vanwege
de clubkampioenschappen in april en de vele vrije dagen dagen in mei, is dat slechts
één speelochtend meer dan sinds de tussenstand in het vorige clubblad. Daardoor zijn
er geen grote wijzingen in de stand, behalve dan dat 4 spelers uit groep 1 zijn
overgegaan naar groep 2 en daar onderin zijn ingestapt in de ladder.

In groep 1 stond er, door de overstap van Mark Eijgenstein naar groep 2, niemand op
de koppositie van de ladder. Inmiddels is er een nieuwe koploper: Tjardy Esmeijer,
die is opgerukt van het 5e niveau naar de koppositie op de ladder. Heel knap gedaan
Tjardy! Wat verder opvalt is dat Yannic Smeets, de jongste speler in groep 1, is
opgeklommen van het 6e niveau naar het 4e niveau. Keurige prestatie Yannic!

De tussenstand van de ladder in groep 1 na 6 maart 1999 is nu als volgt

Ook in groep 2 is er een nieuwe koploper. Nadat Mariëlle van Velzen door Emy
Eykelkamp van de  top van de ladder was gestoten, is het Stefan Velthuijsen die via
een overwinning op Emy momenteel de leiding in de ladder van groep 2 heeft.
Gefeliciteerd Stefan! De dames in groep 2 blijven prima presteren; Mariëlle, Sietske,
Emy en Marjolein houden fier stand op het 2e niveau, chapeau dames!

Tjardy
Esmeijer

Joeri
Tersteeg

Edwin de
Neijn

Rowin
Niewerth

Pim
Ellerman

Laurens
Schreurs

Thijmen
Schoen-
makers

Rianne
Spelt

Monte
Könings

Stefan van
Boggelen

Joyce van
Rooyen

Yannic
Smeets

Wouter
Beentjes

Sandra van
Rooyen

Suzanne van
Leeuwen

Priscilla van
Wakeren

Jasper
Steenstra

Melissa
Santosa

Vincent de
Waard

Ruben Smit Kasper van
der Heijden

Florian van
der Wilt

Rosanne
Slootweg

Sebastiaan
Slootweg

Wouter
Miltenburg

Clyde
Simmerman

Tom
Ellerman
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Opmerkelijk is ook de prestatie van Ellen Lemmens. Net overgekomen van groep 1
naar groep 2, is Ellen van niveau 6 opgeklommen naar het 4e niveau. Netjes gedaan,
Ellen! Dat de overgang van groep 1 naar groep 2 toch wel een behoorlijke stap is,
blijkt voor Tara, Mark en Kevin. Het is hun nog niet gelukt om van het 6e niveau
hogerop te klimmen, maar dat zal in de toekomst zeker wel tot de mogelijkheden
behoren.

De tussenstand van de ladder in groep 2 na 6 maart 1999 is nu als volgt

In tegenstelling tot wat er in het vorige clubblad stond vermeld, is er op 24 april niet
voor de laddercompetitie gespeeld. Uiteraard niet, want op die zaterdag waren immers
de finales van de clubkampioenschappen. Oeps…, foutje van de JC! Om dit goed te
maken, wordt er op zaterdag 5 juni voor de laatste keer dit seizoen voor de ladder
gespeeld.

Namens de JC,
Gerard Kieft.

Stefan
Velthuijsen

Mariëlle van
Velzen

Sietske
Lammers

Adriaan de
Groot

Emy
Eykelkamp

Martijn v.
Geelen

Marjolein
Herweijer

Erik Pelgrim Bart
Lammers

Jesper van
Breugel

Denis van
Wankum

Rick van
Helder

Ramon
Penners

Dennis van
Boggelen

Ellen
Lemmens

Peter
Wieland

Daniël van
de Bildt

Pim van
Pommeren

Jeffrey
Schijven

Ramli
Somers

Martijn van
Munster

Marijn Kieft Frits Linden Dico de
Zeeuw

Edzard van
Zanten

Tara Terra Joëlla
Schoeten

Mark
Eijgenstein

Kevin
Raaphorst

Suzanne van
Remmen

Ralph de
Backer
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DE NIEUWE  JEUGDCOMPETITIETEAMS  VOOR

HET SEIZOEN 1999/2000
Volgend seizoen spelen er 3 teams mee in de jeugdcompetitie. Dat is één team
meer dan in het afgelopen seizoen en daar is de JC uiteraard heel blij mee. Het is
heel leerzaam om in competitieverband je krachten te meten met spelers van
andere verenigingen. Je speelt dan extra wedstrijden, meestal op zondag, waarbij
een hoop wedstrijdervaring opgedaan wordt. Daarnaast is het leuk om als team
samen te spelen en te proberen zo hoog mogelijk te eindigen.

Twee teams zijn mixed teams die uitkomen in klasse 2: de leeftijdscategorie
onder 19 jaar (d.w.z. geboren in 1981 of later). Dit zijn dezelfde teams die het dit
seizoen heel goed gedaan hebben in de competitie. Helaas heeft het district
Centrum van de Badmintonbond besloten om de leeftijdscategorie onder de 17
jaar (d.w.z. geboren in 1983 of later) te laten vervallen. Beide teams hadden wat
leeftijd betreft nog in deze categorie kunnen meespelen en dan goede kansen
gehad om (heel) hoog te eindigen. Vooral voor team 2 is dit sneu, want drie van
de vier spelers uit team 2 zouden zelfs nog kunnen spelen in de leeftijdscategorie
onder de 15 jaar (d.w.z. geboren in 1985 of later). Volgend seizoen zullen team 1
en team 2 dus opnieuw veel oudere tegenstanders kunnen treffen. Er zijn echter
3 niveau’s in de categorie onder 19 jaar, nl: hoofdklasse, klasse 1 en klasse 2.
Beide teams spelen in de laagste klasse van de drie: klasse 2. Door de inmiddels
opgedane ervaring, heb ik er alle vertrouwen in dat ze hun mannetje en vrouwtje
zullen staan en goede mogelijkheden hebben om een flink aantal wedstrijden te
winnen.

Extra leuk is het dat er volgend jaar ook een competitieteam uitkomt in klasse 5:
de leeftijdscategorie onder de 11 jaar (d.w.z. geboren in 1989 of later). Omdat er
in deze leeftijdscategorie nog geen grote fysieke verschillen zijn tussen jongens
en meisjes, kan behalve als mixed team (2 jongens en 2 meisjes) ook
ingeschreven worden als gemengd team. Het is dan niet verplicht om met
minimaal 2 jongens en 2 meisjes te spelen, maar er kan bijvoorbeeld ook met 3
jongens en 1 meisje gespeeld worden. Dit houdt wel in dat een jongen in de
single een meisje als tegenstander kan treffen of dat een jongen en meisje een
dubbel spelen tegen 2 jongens of tegen 2 meisjes. Omdat we in de
leeftijdscategorie onder de 11 jaar wel veel jongens hebben maar slechts 3
meisjes, is team 3 ingeschreven als gemengd team. Bij inschrijving als mixed
team zou er een te groot risico zijn om niet met een compleet team te kunnen
aantreden als een of beide meisjes uit het team een keer niet zouden kunnen
spelen.



OSM Badminton - 11 -

De teams bestaan uit de volgende spelers:

Team 1 Team 2 Team 3
Steven Velthuijsen Erik Pelgrim * Tjardy Esmeijer
Ramon Penners Martijn van Geelen Joeri Tersteeg *
Mariëlle van Velzen * Marjolein Herweijer Laurens Schreurs
Emy Eykelkamp Sietske Lammers Joyce van Rooijen

Sandra van Rooijen

*) Teamcaptain
Reserve speler: Bart Lammers

Ik wens de teams alvast veel succes en een sportieve en fijne competitie toe volgend
seizoen.

Gerard Kieft
Jeugdcompetitieleider

* 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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KEN JE MARTIJN  VAN GEELEN AL ?
Hallo, ik ben Martijn en ben 14 jaar oud. Ik woon met mijn ouders en broer in
Maarssenbroek en ik zit op school: de Rientjes Mavo.

Waarom ben je op badminton gegaan?
Ik ben op badminton gegaan omdat ik in de vakanties veel met mijn broer heb
gebadmintond. Ik kwam toen te weten dat er een badmintonvereniging was in
Maarssen (OSM) en dacht van: “daar wil ik wel graag op”.

Hoe lang ben je al lid van de OSM en waarom ben je juist op deze vereniging
gegaan?
Ik ben al ongeveer 4 jaar bij OSM aan het badmintonnen. Ik ben juist op OSM gegaan
omdat dat heel dicht bij mijn huis was en natuurlijk omdat het een van de beste
badmintonclubs is, niet waar?

Hoe vind je de training op zaterdagochtend?
De training vind ik leerzaam, vooral omdat we nu een nieuwe trainer hebben die Uun
Santosa heet.

Hoe vind je de laddercompetitie?
De laddercompetitie vind ik meestal wel leuk, behalve als je dan maar één keer kunt
spelen en de rest moet tellen.

Speel je competitie of doe je mee aan toernooien?
Ik speel in de competitie, alleen ligt dat nu tijdelijk even stil omdat de competitie van
dit seizoen al is afgelopen.

Wat speel je het liefst, de single, de mix of de dubbel?
Moeilijke keus, maar ik denk toch dat ik de single kies, want daar ben je het meest
aan de ‘bal’.

Wat vind jij het leukste dat je dit seizoen hebt meegemaakt?
Ik denk de competitie, want dat was soms wel heel erg spannend en ik heb daarbij ook
een aantal partijen gewonnen.

Heb je ook andere hobby’s?
Ja, wat moet ik zeggen….. computeren, computeren en nog eens computeren, maar ik
luister ook de nieuwste liedjes op Radio 538. Dat was het dan wel.

Is er nog iets wat je graag wilt vertellen, wat leuk is als het in het boekje komt te
staan?
Ik zou graag twee keer per week willen trainen, maar dan wel ruim na schooltijd,
bijvoorbeeld op een woensdag.

Martijn geeft de pen door aan Marjolein Herweijer.
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SENIOREN

OSM BADMINTON  AGENDA JUNI 1999 - OKTOBER  1999

Speeltijden
woensdag 20:00 - 23:00 competitie- en gevorderdentraining

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

gevorderdentraining
vrijdag 20:30 - 23:00 vrij spelen

20:30 - 22:30 training competitiespelers
zondag 10:00 - 14:00 competitie

Bijzonderheden
24 juni Laatste keer op donderdag vrij spelen en tevens de laatste speeldag

van het seizoen.

juli Zomervakantie

18 augustus Start
competitietraining
Senioren

2 september Eerste keer vrij
spelen op
donderdag

3 september Eerste keer vrij
spelen op vrijdag
Tevens eerste keer
training op vrijdag
competitiespelers

5 september Start competitie
9 september Open avond en

kopijdatum
16 september Start

Beginnerstraining

VALENTINA

Nassaustraat 2
3601 BG Maarssen
Tel. 0346-550392

Voor al uw
bloemwerk
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UITSLAGEN  CLUBKAMPIOENSCHAPPEN  1999
Voor diegenen die het al vergeten zijn volgt hieronder nog een overzicht van de
uitslagen. Nieuw dit jaar was dat er ook 3e prijzen zijn uitgereikt, dit alleen in poules
waar halve finales gespeeld werden. In het algemeen moesten de vele spelers flink
knokken om voor een prijs in aanmerking te komen. Dit ondanks de gewijzigde
indeling van de categorieën.

Voor velen was het geen verassing dat Niels en Mirjam de titel clubkampioen kregen,
maar ook zij kregen het niet zomaar kado! Helaas waren er dit jaar veel uitvallers
(blessures), waardoor veel wedstrijden uitvielen.

Ik hoop dat iedereen er net zo van genoten heeft als ik

Names de TC,
Hans Bosma

Enkelspelen
Heren competitie / ver gevorderd 1 Niels Eykelkamp

2 John van Rooijen
3 Piet Elsendoorn

Dames competitie / ver gevorderd 1 Mirjam Biezepol
2 Cindy Galesloot

Heren gevorderd 1 Hans Eykelkamp
2 Ronald Koenis
3 Eduward Nieuwenhuijzen

Dames gevorderd 1 Willemien van Schuppen
2 Linda Schipper
3 Corine Anthony

Heren beginners 1 Anthonie Ton
2 Henk Grevelink

Dames beginners 1 Karlijn Eykelkamp
2 Laura Eefting

Dubbel spelen
Heren dubbel comp. / ver gevorderd 1 Niels Eykelkamp / Sandor Musto

2 Berend Seegers / Peter Anthony
3 Gerben van den Bosch / Ruud Dalhuisen

Dames dubbel comp./ ver gevorderd 1 Linda en Wilma Elsendoorn
2 Mirjam Biezepol / Yvonne Bol
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Heren dubbel gevorderd 1 Alexander van Leijenhorst / Hans Bosma
2 Ed Kamans / Willem Bosch

Dames dubbel gevorderd 1 Nel Coenders / Alice van der Ley
2 Agaath den Elzen / Jose Eykelkamp

Dames dubbel beginners 1 Laura Eefting / Karlijn Eykelkamp
2 Josephine Bart / Fardau Breshamer

Mix competitie / ver gevorderd 1 Mirjam Biezepol / Cor Zagers
2 Ingrid Janssen / Rob Smeets

Mix gevorderd 1 Nel Coenders / Piet Elsendoorn
2 Willemien van Schuppen / Hans Bosma
3 Renske Legerstee / Berend Seegers

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN  1999
“Ik ga klaverjassen”, riep John van Rooijen na zijn single tegen Piet Elsendoorn. Het
lopen, of liever gezegd strompelen, verging hem nog slechter dan mij. Ik kan mij niet
herinneren ooit zo’n spierpijn te hebben gehad na een badmintonwedstijd. Gelukkig is
de pijn niet helemaal voor niets geweest deze clubkampioenschappen. Net als Niels
Eykelkamp mag ik namelijk dit jaar de wisselbeker onderdak geven.

Zoals de VAR al vermeldde waren er dit jaar weer veel kampioenen op de
verschillende niveaus. De foto en het stukje waren erg leuk, vooral voor collega’s en/
of medestudenten. Ik denk niet dat ik de enige ben die heel wat uitvergrote foto’s aan
heb moeten zien. Een vermelding in de krant is natuurlijk ook dé manier om iemand
even ‘fijn’ te kunnen verrassen.

Ik denk dat ik namens iedereen spreek als ik zeg dat ook dit jaar de
clubkampioenschappen weer zeer gezellig en niet te vergeten uitstekend
georganiseerd waren. Er waren veel spannende partijen en gelukkig was ons ernstig
blessureleed bespaard gebleven. Op zes dagen moesten we met zijn allen strijden voor
de te vergeven titels. Na de eerste week waren er nog maar een paar (halve) finales
bekend, maar hoe verder de tweede week vorderde hoe meer het uitslagenformulier
ingevuld kon worden.

Uiteindelijk was dan de finaledag aangebroken. Van een aantal mensen was de
spanning van hun gezichten af te lezen. Op deze dag zagen wij als senioren ook hoe
de jeugd er fanatiek tegen aan ging. Wij kregen dan ook een aantal leuke en
spannende rally’s te zien, zelfs van de allerjongste leden. Na afloop van deze dag
gingen we met zijn allen naar de Bisonbar waar Alexander en Eduward de prijzen
uitreikten. Ik vond het een zeer geslaagd toernooi en ik hoop dat iedereen volgend jaar
weer van de partij zal zijn.

Mirjam Biezepol.
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VOORJAARSKOMPETITIE  1999
Dit seizoen heeft OSM met 6 teams deelgenomen aan de VJK. De resultaten waren
wisselend. Zo begon team 1 in de uitwedstrijd tegen Nijkerk met een 6-2 nederlaag,
won daarna diverse wedstrijden, maar moest in de thuiswedstrijd tegen Nijkerk
wederom de eer aan de tegenstanders laten. Een plaats in de middenmoot was het
eindresultaat.

Het tweede team lag goed in de race, maar vond in het team van Irene een
tegenstander van formaat, waardoor het kampioenschap aan hun neus voorbijging. Zij
eindigden op de tweede plaats in hun poule.

Team 3, bestaande uit Linda Elsendoorn, José Eykelkamp, John van Rooijen en Gijs
Eijgenstein was in hun poule duidelijk de sterkste. Zij wonnen alle wedstrijden vrij
gemakkelijk en zijn dan ook kampioen geworden

Team 4 (Wilma Elsendoorn, Frans den Elzen, Wim Wieland en ondergetekende)
wisten ook al na zes wedstrijden dat het kampioenschap binnen was.

Team 5, onder aanvoering van Hans Bosma, had tot 28 maart het gevoel dat met een
beetje geluk het kampioenschap binnen handbereik lag, maar op die dag spatte hun
droom uiteen. In de uitwedstrijd tegen Amersfoort werd het nog een gelijkspel, maar
thuis moesten zij de eer aan de tegenstander laten. In een zeer spannende wedstrijd
werd met 5-3 verloren. Een derde plaats was het eindresultaat.

Team 6 bestond voor het grootste deel uit beginnende badmintonners. Desondanks
wisten zij zich behoorlijk staande te houden, ook zij eindigden op de derde plaats.

De VJK werd ook dit jaar weer afgesloten met de traditionele slotdag, dit jaar in
Bilthoven. Helaas moest Jolanda Baak al snel afhaken vanwege een enkelblessure.
Gelukkig viel de schade mee. Aan het eind van de dag vond de prijsuitreiking plaats
en toen bleek het koppel Wilma en Frans op een gedeelde eerste plaats te zijn
geëindigd. Na afloop hebben we dus weer gesmuld van een overheerlijke taart. Team
3 en team 4 kregen uiteraard ook de VJK handdoek uitgereikt.

Hans van Mil, de organisator van de VJK kon weer op een geslaagde competitie
terugkijken. De enige opmerking van zijn kant was, dat er te veel wedstrijden
verschoven werden. Volgens Hans zou dat niet nodig moeten zijn.

Namens de TC,
Agaath den Elzen
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VOORLOPIGE  EINDSTAND VJK 1999
Poule 10 Poule 11 Poule 22
Apollo 3 7-13 Irene 2 8-15 OSM 3 8-16
Nijkerk 1 8-13 OSM 2 8-12 Amersfoort 3 8-11
OSM 1 8-8 Apollo 4 8-9 Irene 4 8-6
Rap 2 8-3 Koto Misi 1 8-4 Eemnes 3 8-5
Triaq 1 7-1 Inter Nos 2 8-0 Apollo 6 8-2

Poule 24 Poule 25 Poule 28
OSM4 8-16 Amersfoort 4 8-15 Houten 3 8-16
Apollo 8 8-11 Badge 2 8-10 Doorn 1 8-10
Irene 6 8-9 OSM 5 7-9 OSM 6 8-6
Houten 2 8-4 Leusden 4 7-2 Ssvu 1 8-5
Eemnes 4 8-0 Eemnes 5 8-2 Inter Nos 3 8-3

DE VOORJAARSKOMPETITIE  VAN OSM-3
OSM 3 bestond uit José Eykelkamp, Linda Elsendoorn, Gijs Eijgenstein en John van
Rooijen.

Uit de wedstrijdverslagen (John & Gijs, bedankt) zijn een aantal hoogtepunten
gedistilleerd:

…John begon met de nodige zenuwen. Ondanks 24 jaar ervaring heeft hij toch nog
last van zenuwen. Wat is zo’n veld toch groot, als je er alleen voor staat. Ben je net
voor, moet je alweer naar achteren en vice versa. Achteraf was het helemaal niet
nodig geweest, want zijn tegenstander werd van de baan geveegd met 15 - 4 en 15 - 6.

…Zowel Linda als José gunden hun tegenstanders maar 4 punten. Linda won met
11 - 0 en 11 - 4 en José deed precies het omgekeerde, zij won met 11 - 4 en 11 - 0.

…Toen de herendubbel, die voor het eerst weer samen speelden. En hoe! Gijs was die
dag echt in topvorm, bij de stand van 1 - 1 serveerde Gijs tot 15 – 1. Bijna alles werd
op hem gespeeld, maar hij gaf ook alles terug.

…Linda mocht tegen die zwangere huismus spelen en deed dat zeer voorzichtig door
de tegenstander niet te veel te laten lopen. Hierdoor kreeg zij het zelf nog moeilijk,
maar toch won zij met 11 - 8 en 11 - 7. José liep over haar tegenstander heen met
11 - 3 en 11 - 1.

…De stand was 1 - 1 en John was aan het serveren, toen er door de teller enkele aan-
wijzigingen werden gegeven. John werd een beetje pissig en sommeerde de teller zijn
mond te houden en dat hij alleen tussen de games door aanwijzingen mocht geven.
Door dit akkefietje, ging John als een achterlijke spelen en won maar liefst met 15 - 1.
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...Op de baan naast ons gebeurde iets waarvan nog een hoop mensen iets kunnen
leren. Bij de stand 16 - 16 in de derde game, viel de shuttle met de dop net buiten de
lijn. De teller zag de shuttle uit, dus Piet had gewonnen. Maar wat doet Piet? Hij geeft
zelf de shuttle uit en de tegenstander maakt daarna het winnende punt. Wat een klasse
om op zo’n moment toch sportief te blijven: beter met een goed gevoel te verliezen,
dan met een kl….. gevoel te winnen.
Ondertussen moest een andere telg van de Elsendoorns aan de bak, wat moet je daar
nu over schrijven? Ze kan het bijna met haar ogen dicht doen, zo goed. De
tegenstanders zagen haar zwakke plek niet en die zeg ik ook lekker niet. Ze won met
11 - 2 en 11 - 2.

…De herendubbel speelde Gijs voor het eerst met Hans en na lekker lopen stunten en
dollen verloren zij de eerste game met 13 - 15. Dat was genoeg om ze wakker te
schudden en te laten zien wat ze in huis hadden. Dit deden ze dan ook en wonnen de
tweede game met 15 - 4, waarop een derde game volgde en zij onder toeziend oog van
Els Roberti de partij wonnen met, jawel 15 - 0.

…De voorlaatste wedstrijd, ditmaal zonder teamcaptain John van Rooijen, die een
blessure (hamstring) had opgelopen tijdens de finale herenenkel. Hij moest zich laten
vervangen door Frans den Elzen, nog bedankt Frans.
Gijs, nu eerste heer geworden, moest de spits afbijten, hetgeen hem heel goed afging
ondanks alle wedstrijden van de clubkampioenschappen. Vooral de eerste game
walste hij over zijn tegenstander heen en won maar liefst met 15 - 1. In de tweede
game maakte zijn tegenstander iets minder fouten en kon zo toch nog 7 punten halen.
Ook Frans speelde alsof er helemaal geen clubkampioenschappen geweest waren. De
eerste game moest hij nog even op gang komen en won hij met 15 - 8. De tweede
game begon Frans warm te draaien en liet zijn tegenstander alle hoeken van het veld
zien en won zeer gemakkelijk met 15 - 3.
Linda had de clubkampioenschappen nog in de benen zitten en moest toch even
doorbijten om de eerste game te winnen met 11 - 6. De tweede game ging nog
moeilijker, daar kreeg zij de meeste tegenpunten te incasseren van de hele competitie,
maar liefst 8, dus 11 - 8.
José mocht het opnemen tegen een dame die maar liefst 33 weken zwanger was en
daar totaal niet met zat: ze huppelde en sprong als een jong veulen in het veld. José
was daar niet zo van onder de indruk en speelde gewoon haar eigen spelletje: 11 - 3.
In de tweede game ging het kaarsje bij haar tegenstander uit en won ze zelfs met
11 - 0.
De herendubbel ging van een leien dakje, alsof ze samen de clubkampioenschappen
hadden gespeeld. De eerste game kregen ze nog wat tegengas: 15 - 8, maar in de
tweede game was het gauw bekeken voor de tegenstanders en met maar liefst 15 - 1
werden zij opgerold.
De dames volgden de heren door de eerste game ook met 15 - 8 te winnen. In de
tweede game boden de tegenstanders nog wel wat tegenstand, maar kwamen niet
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verder dan 4 hele punten: 15 - 4.
De mix van Frans en José stond op het punt om te beginnen, toen ze werden
onderbroken door Agaath den Elzen. Wij dachten: die komt haar man aanmoedigen,
maar nee hoor. Toen onze voorzitter Alexander van Leijenhorst binnenkwam om
foto’s te maken, werd het ons duidelijk: we waren al kampioen! Na de foto’s kregen
we ook nog een mooi boeket bloemen (bestuur, nog bedankt namens alle teamleden).
Door dit voorval waren de mixen niet meer zo belangrijk. De eerste game werd
normaal gewonnen met 15 - 6, maar in de tweede game leek het er even op alsof er
nog een derde game aan zat te komen, want er moest verlengd worden. Gelukkig
werd er met 17 - 14 gewonnen.
Bij het Koningskoppel ging het net zo: de eerste game werd zelfs met 15 - 1
gewonnen, maar ook Gijs en Linda moesten er alles aan doen om een derde game te
voorkomen en konden ternauwernood met 15 - 13 de tweede game winnend
beëindigen.
Agaath, Wilma en Gerben nog bedankt voor de aanmoedigingen en het tellen.

John en Gijs.

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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• GROOT/KLEIN ONDERHOUD

• PROJECT-ONTWIKKELING

• MACHINAAL TIMMERWERK

• UTILITEITSBOUW

• WONINGBOUW

• RENOVATIE

• RESTAURATIE

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

BEGINNERSTOERNOOI  1999
Met een aantal trainingen achter de rug, waarin we de techniek onder de knie
probeerden te krijgen, begonnen we aan dit toernooi. Gelukkig waren er organisatoren
bij om te tellen en de spelregels nog even toe te lichten, want die waren onder ons
beginners nog niet altijd even duidelijk. Welke serveerlijn geldt ook al weer voor de
opslag en wie moet er nu weer serveren? Soms was het erg wennen en we voelden ons
nog erg onervaren. Alle begin is moeilijk en zo ook de eerste echte wedstrijden.

De sfeer was opperbest en gelukkig was iedereen erg verdraagzaam ten opzichte van
elkaar. We speelden steeds met een andere partner en toch kwamen er aan het eind
van het toernooi een beste dame en heer uit de bus. Hoe ze dat beoordelen is mij nog
een beetje duister, maar enfin: ondergetekende was dus één van de winnaars en mocht
met een grote bus paaseitjes naar huis. Daarbij kwam de twijfelachtige eer om een
stukje in het clubblad te schrijven, waarvan jullie dus nu getuige zijn. Ondertussen
neem ik nog één van de overgebleven paaseitjes om inspiratie op te doen. Ze smaken
overigens erg goed dus het blijft niet bij een enkel eitje.

Het toernooi is alweer een poosje achter de rug en inmiddels hebben we ook de
clubkampioenschappen gehad. Mijn sterallures werden daarbij overigens snel de
grond in geboord. Ik moest tegen wat meer geoefende spelers en werd behoorlijk
afgedroogd. Gelukkig kreeg ik nog complimentjes: dat ik het best aardig deed voor
een beginner en dat ik volgend jaar best tegenstand zou kunnen bieden. Vol goede
moed gaan we dus maar weer op voor een nieuw badmintonseizoen.

Tot ziens,
Henk Grevelink
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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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TRAININGSKOSTEN

De trainingen voor senioren worden komend seizoen uitgebreid en daarmee duurder. De
afgelopen weken heeft het Bestuur geïnventariseerd welk bedrag de leden bereid zijn te
betalen. Dit heeft tot wat consternatie geleid. Hieronder tracht het Bestuur de gang van
zaken te verklaren.

Het vorig Bestuur heeft de trainer toegezegd mee te werken aan het ontplooien van talent
wanneer hij aan het eind van het seizoen besloot met OSM verder te gaan. Dit betekent
meer trainen. Het huidige Bestuur heeft in april overleg met Uun Santosa gehad. Uun wil
graag als trainer blijven maar gaf, terecht, aan dat de trainingsuren uitgebreid moeten
worden. Uit deze bespreking is een nieuwe opzet voor zowel de senioren als de junioren
gekomen.

Vervolgens heeft het Bestuur de kosten op een rijtje gezet. Het originele plaatje ging al
vlug in de ijskast omdat dit niet te betalen was. Het alternatief moest voor de senioren
ƒ160 (woensdagavond) en ƒ80 (vrijdagavond) kosten. De extra training voor talentvolle
jeugd zou ƒ110 moeten kosten. Het Bestuur heeft deze bedragen en het trainingsschema
gepolst bij diverse leden. Er was geen eenduidige uitkomst. Ruwweg de helft vond het te
duur en de andere helft vond het prima. Aangezien het Bestuur alle leden de kans wil
geven zich te ontplooien, heeft zij naar bezuinigingen gezocht om de training betaalbaar
te houden. Dit is gevonden in het verplaatsen van de VJK-wedstrijden van de Bisonhal
naar de sporthal Fazantenkamp.

Hoe ziet de training er nu uit?
Op woensdagavond wordt 1,5 uur getraind, een kwartier langer of te wel 20%. Het
aantal avonden gaat van 21 naar 27, een stijging van 30%. In totaal traint men nu 40,5
uur. De training kost ƒ3,09 per uur. Voor de gehele training betaalt men ƒ125. Dit kan in
twee keer betaald worden, ƒ75 op de eerste trainingsavond en ƒ50 voor 1 december. Per
uur kost de training evenveel als dit seizoen op stijging van de zaalhuur na. Het
Bestuur moet deze nu doorberekenen omdat de bezuinigingsmaatregelen op zijn.

De training op vrijdagavond is gelijk aan die van dit seizoen en kost ƒ80.

Het inschrijfformulier staat hiernaast en is ook als bijlage bijgesloten.

Het Bestuur.

DE TRAINING  ZELF

Ook dit seizoen worden de trainingen weer gegeven op woensdag- en vrijdagavond
door Uun Santosa, meervoudig Nederlands kampioen. Op woensdagavond zijn er
twee soorten training. Een competitietraining voor competitie-spelers en recreanten
die net dat stapje extra willen maken. Daarnaast is er een minder zware gevorderde
training voor recreanten. Op vrijdagavond is er een extra training van 2 uur voor
competitie-spelers. Ook recreanten mogen zich hiervoor inschrijven. Er is op vrijdag
plaats voor 12 personen. Mochten er meer inschrijvingen zijn dan gaan de competitie-
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spelers voor en eventuele over gebleven plaatsen worden op volgorde van binnenkomst
aan de recreanten toegewezen. De vrijdagtraining kan niet afzonderlijk gevolgd worden,
alleen in combinatie met de woensdagavond-training.

De woensdagavond-training zal al half augustus beginnen, zodat de competitieteams
reeds hun wedstrijdritme kunnen oppakken. De bondsbijdrage voor deze teams zal
afzonderlijk per team geïnd worden.

De trainingen op woensdagavond worden gegeven in de sporthal Fazantenkamp van
woensdag 18 augustus 1999 tot en met woensdag 23 februari 2000. De trainingen
beginnen om 20.00 uur en 21.30 uur en duren 1,5 uur. De kosten bedragen ƒ125 per
persoon. Je kunt dit in twee keer betalen, ƒ75 op de eerste trainingsavond en ƒ50 vóór
1 december.

De trainingen op vrijdagavond worden geven in de Bisonhal van vrijdag 3 september
1999 tot en met vrijdag 28 januari 2000. De trainingen beginnen om 20.30 uur en duren
2 uur. De kosten bedragen ƒ80 per persoon. Je kunt dit in twee keer betalen, ƒ40 op de
eerste trainingsavond en ƒ40 vóór 1 december.

INSCHRIJFFORMULIER  TRAINING  1999-2000

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

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

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

schrijft zich in voor

O Gevorderde training op woensdagavond

O Competitie training op woensdagavond

O Competitie training op vrijdagavond (alleen in combinatie met de woensdagavond)

Ik betaal in één / twee keer.

Handtekening

Inleveren vóór maandag 2 augustus bij: Agaath den Elzen
Spechtenkamp 182
3607 KK  MAARSSEN

✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂
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TEAMINDELING  COMPETITIE  1999-2000
Ook in het seizoen 1999-2000 zal OSM weer bij de najaarscompetitie van de partij
zijn. Vier teams en één persoon, te weten Ruud Dalhuisen hebben zich hier voor
aangemeld. Om Ruud de mogelijkheid te bieden om ook daadwerkelijk competitie te
spelen heeft de TC besloten hem bij het herenteam in te delen. Met deze indeling
zullen er binnen dit team afspraken moeten worden gemaakt wie wanneer speelt, maar
we gaan er van uit dat dit geen problemen zal opleveren.

De verdere indeling is als volgt:

Team 1, 2e klasse Team 3, 5e klasse
Ruud Meijer Cor Zagers   *
Eric van Dam Ronald Koenis
Ruth van der Valk Vanessa Smith
José Voncken  * Yvonne Bol

Team 2, 5e klasse Team 4, 6e klasse
Peter Anthony Niels Eykelkamp
Berend Seegers   * Gerard Kieft   *
Mirjam Biezepol Sandor Musto
Cindy Galesloot Ronald Kieft

Ruud Dalhuisen          * Teamcaptain

Namens de TC,
Agaath den Elzen

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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VARIA
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KEN JE NIELS EYKELKAMP  AL ?
Hoe oud ben je, wat is je burgerlijke staat en waar studeer je?
Niels is 18 jaar, heeft (nog) geen vriendin en woont samen met zijn ouders (Hans en
José) en zijn 2 zussen Karlijn en Emy in Maarssenbroek. Niels is 1e jaars student
medische biologie in het AZU te Utrecht. Deze studie houdt o.a. in dat er een
onderzoek wordt gedaan naar ziektes en hoe het allemaal in de cellen werkt. Niels is
zeer tevreden met deze keuze en tot nu toe gaat het allemaal prima.

Hoe lang ben je lid van de vereniging en heb je ook ergens anders gespeeld?
Niels is ongeveer 9 jaar lid, speelt dit seizoen voor het 2e jaar bij de senioren en is
gaan spelen omdat zijn ouders hem enthousiast gemaakt hebben. Ondertussen is nu
het gehele gezin lid bij OSM (en ze zijn ook nog eens allemaal ergens clubkampioen
in geworden dit seizoen).

Heb je ook andere hobby's/sporten?
Niels heeft ook andere hobby's namelijk elektronica, waarbij hij het vooral leuk vindt
om oude apparaten te slopen en hij probeert om er nieuwe apparaten van te maken
(iets wat tot op heden nog niet gelukt is).
Bovendien vindt Niels het leuk om wetenschappelijke bladen te lezen.

Doe je mee aan de competitie of heb je dat ooit gedaan?
Niels heeft bij de jeugd zeker 4 jaar aan de competitie meegedaan. Sinds hij bij de
senioren meespeelt maakt hij deel uit van het herenteam dat dit seizoen kampioen is
geworden. Hij heeft nog niet aan de Voorjaarscompetitie meegedaan en dat komt
omdat hij niet continu competitie wil spelen.

Ben je al eens clubkampioen geweest en zo ja wanneer?
Niels is bij de jeugd 1 keer clubkampioen geweest in de single (misschien ook wel in
de dubbel maar dat weet hij niet meer) en dit jaar is het hem gelukt om clubkampioen
bij de heren competitiespelers te worden.

Wat vind je het leukst om te spelen: single, mix of dubbel en waarom?
Niels vindt de single het leukste omdat je je dan helemaal te pletter moet rennen, het
hangt helemaal van jezelf af. Omdat hij in het herenteam zit is het vanzelfsprekend
geworden dat hij de dubbel ook heel leuk vindt. Misschien is de mix ook wel leuk,
maar hij heeft nog niet veel kans gehad om dat uit te proberen.
Eigenlijk komt het er op neer dat Niels alles leuk vindt, als hij maar kan spelen.

Wat denk je te bereiken door 's winters te gaan joggen (afgezien van de dubbele
longontsteking waar je kans op hebt)? (vraag van Geert-Jan)
Niels hoopt hierdoor gezond te blijven en bovendien vindt hij het heel gezellig. Hij
loopt nooit alleen, maar met vrienden en soms gaat ook zijn vader mee. Het is vooral
de gezelligheid die het leuk maakt.
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Kun je een leuke mop of anekdote vertellen?
Niels vindt zichzelf geen ster in moppen vertellen, maar vertelde wel eens een keer
samen met een vriend een goede grap te hebben uitgehaald. Ze waren net
teruggekomen van een tentamen en moesten zich op de een of andere manier even
uitleven. Ze stonden op het Centraal Station in Utrecht en zagen daar een man lopen
die een beetje de weg aan het zoeken was. Niels en zijn vriend vertelden aan die man
dat ze uit Leeuwarden kwamen en de trein naar Breda moesten hebben, die vertrok
vanaf spoor 13. Ze zeiden dat ze spoor 13 niet konden vinden en vroegen de man hen
te helpen. Die man ging druk aan het zoeken en zei dat hij wel spoor 12 en spoor 14
zag, maar ook spoor 13 niet kon vinden. Hij was het spoor geheel bijster. Toen Niels
en zijn vriend niet langer serieus konden blijven, begreep die man dat ze een grap met
hem hadden uitgehaald en hij zag er gelukkig ook wel de humor van in.

Wil je nog iets melden wat niet gevraagd is, maar wat je wel graag kwijt wil?
Niels wil iedereen aanraden om het volgende seizoen mee te doen aan de competitie.
Aangezien er maar weinig teams meedoen is de kans op een kampioensteam klein en
hij vindt dat die kans vergroot moet worden. Bovendien is het ook erg leuk en gezellig
om te doen.

Wie moet er de volgende keer geinterviewd worden en wat zou je die persoon willen
vragen?
De volgende keer is Nel Coenders (ja Nel echt waar dus) aan de beurt en de vraag van
Niels is:
Nel, hoe komt het dat we helemaal niets van je Limburgse accent horen, heb je daar
cursussen voor gevolgd?

OSM BADMINTON THEORIE VOOR GEVORDERDEN
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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.)
Niels Eykelkamp Fazantenkamp 563 560776 Lid

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 552313

TRAINERS
Uun Santosa Valkenkamp 671 554348
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

Oplossing Rebus: Het belangrijkste tijdens het badminton is de shuttle. Deze gaat steeds maar weer heen en
weer telkens weer .


