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REDACTIONEEL

Met 25 graden en een heerlijk zonnetje valt het schrijven van dit redactioneel me niet
licht. Ik houd het daarom kort en puntsgewijs:
In de ALV heeft het bestuur toestemming gekregen van de ALV de contributie te
verhogen. Voor het komende seizoen heeft het bestuur de contributiebedragen
vastgesteld op:
Senior: ƒ 280,- / Eur 127,50 (was ƒ 270,-)
Jeugd: ƒ 192,50 / Eur 87,50 (was ƒ 185,-)
Dit is de eerste verhoging van de contributie in meer dan 7 jaar. Het bestuur hoopt op uw
begrip.

OSM staat regelmatig in de VAR. Ed Kamans, zelf lid van OSM, stelt die artikelen samen
op basis van de uitslagen van de wedstrijden die aan hem worden doorgegeven (e-mail
of telefoon). Ook kunnen leden zelf een artikel schrijven en dat naar Ed of de VAR-
redactie sturen. In beide gevallen ligt het initiatief bij de leden zelf en niet bij de
Redactiecommissie, zoals soms wel gedacht wordt. Als een artikel is ingezonden, is de
VAR verantwoordelijk voor de plaatsing. Door schade en schande heb ik geleerd dat men
erg scherp is op de limiet van 500 woorden…

Er zijn toch weer veel geblesseerden. Met name VJK team 4 had hier erg veel last van.
Iedereen die nog niet over de blessure heen is, wens ik veel beterschap en iedereen die
weer speelt: wees voorzichtig en lees ‘ns onze artikeltjes over het voorkomen van
blessures.

Ronald



VAN DE VOORZITTER
De tijd gaat snel. Het seizoen zit er bijna op. Ieder jaar denk ik weer het kan niet beter en
dan blijkt dat jullie het tegendeel bewijzen. De kampioenen vlogen ons dit jaar weer om
de oren. Vier van de vijf jeugdteams werden kampioen en daarvan werden er twee ook
nog districtskampioen, een fantastische prestatie. De senioren moesten het doen met één
kampioensteam maar dat werd ook meteen districtskampioen.

Komend seizoen zal OSM gelukkig weer door Uun Santosa getraind worden. Er komen
nog meer trainingen voor de talentvolle jeugd. Over trainingen gesproken. Ook dit
seizoen is het ons gelukt de kosten van de trainingen op het peil van vorig jaar te
houden. Voor meer informatie over de trainingen verwijs ik je naar elders in dit blad.

De clubkampioenschappen zijn prima verlopen. Het was voor eerst dat de betere
jeugdspelers met de senioren duelleerden. Het leverde spannende en verrassende
wedstrijden op. De gevestigde orde moest opeens flink aan de bak. De heren wisten de
beker in handen van de senioren (Eric) te houden. De dames moesten het hoogst
haalbare afstaan aan jeugdlid Marjolein. 

De TC wil ik bedanken voor het organiseren van de clubkampioenschappen en proficiat
aan alle clubkampioenen.

Ik hoop jullie volgend jaar weer allemaal te mogen begroeten en we zullen zien of het
volgend seizoen nog beter kan dan dit jaar.

Prettige vakantie.

Alexander van Leijenhorst

- 4 - OSM Badminton



- 5 -

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂

AAFFMMEELLDDIINNGGSSFFOORRMMUULLIIEERR OOSSMM  BBAADDMMIINNTTOONN

Voor het seizoen 2001/2002.

Formulier opsturen naar:

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

Inzenddatum: ttuusssseenn  nnuu  eenn  3300  jjuunnii  aa..ss..

Naam :

Adres :

Woonplaats :

meldt zich voor het seizoen 2001/2002 af als lid van OSM badminton,

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

Datum :

Handtekening
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De prijsw
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pioenschappen 2001



JEUGD

OSM BADMINTON AGENDA MEI - OKTOBER 2001
Speeltijden

GROEP 1 GROEP 2
19 mei 09:00 - 10:15 10:15 - 11:30
26 mei 09:00 - 10:15 10:15 - 11:30

2 juni 09:00 - 10:15 10:15 - 11:30
9 juni 09:00 - 10:15 10:15 - 11:30
16 juni 09:00 - 10:15 10:15 - 11:30
23 juni FAZANTENKAMP (3 groepen)
30 juni 09:00 - 10:15 10:15 - 11:30  Laatste keer

ZOMERVAKANTIE

8 september 09:00 - 11:30 OPEN OCHTEND, Start seizoen
15 september 09:00 - 10:15 10:15 - 11:30
22 september 09:00 - 10:15 10:15 - 11:30
29 september 09:00 - 10:15 10:15 - 11:30

6 oktober 09:00 - 10:15 10:15 - 11:30
13 oktober 09:00 - 10:15 10:15 - 11:30
20 oktober HERFSTVAKANTIE
27 oktober 09:00 - 10:15 10:15 - 11:30

Bijzonderheden
5 mei Meivakantie
juli/aug. Zomervakantie
1 september Start Badmintonseizoen
20 oktober? Herfstvakantie

Voor wie op zoek is naar toernooien verwijzen we naar de volgende site op internet:
http://www.badmintonsport.nl/cgi-badmintonsport/toernooi2001.pl.
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN JEUGD OSM 2001
De jeugd heeft de toekomst en dat komt soms hard aan. De clubkampioenschappen
hebben laten zien dat er weer een nieuwe generatie is opgestaan. Hoewel iedereen het
doorbreken van de sleur van de gevestigde orde toejuichte, kwamen de klappen hard
aan. Nou is dit achteraf niet zo erg, maar het waren meer de plotsklappen. Waar kwamen
die badmintonners ineens vandaan? En het zijn er zoveel.

Als trouw lid van de JC is dit leuk om te zien. Al jaren sta ik bijna iedere zaterdagochtend
in de zaal om de kleintjes de klapjes te leren. Uitleggen dat ze met even rechts moeten
staan en met oneven links. Vervolgens blijkt dat je ze eerst nog de tafel van 2 moet leren.
Gelukkig wordt het bijbrengen al snel vervangen door trainen en na verloop van tijd
moet ik plaats maken voor de trainer. Maar je ziet ze nog wel groeien. En wij zien ook dat
ze de laatste jaren harder groeien dan tevoren. Ze laten dat ook zien. Bij de competities,
bij de districtskampioenschappen en op jeugdtoernooien. Iedereen kan daar gaan
kijken, maar je moet het maar weten en maar net tijd hebben.

Gelukkig is er ook een toernooi waar we toch al zijn: de clubkampioenschappen. Ook
daar kunnen we de jeugd zien spelen. Nu hadden de meeste senioren natuurlijk al hun
handen vol aan de nieuwe lichting, maar de verstandige spelers hebben ook bij de jeugd
gekeken. Daar konden ze zien dat er nog veel meer aan staat te komen. Alhoewel ik nog
nooit zoveel wedstrijden heb zien eindigen met huilende verliezers, waren er veel mooie
en spannende wedstrijden bij. En dat ook deze jeugd de toekomst heeft mag blijken toen
ik stemmen hoorde die voor een aparte poule waren voor de oudere jongeren (red. dit
zijn badmintonners ouder dan 35).

In de uitslagen hieronder kun je zien wat de senioren nog meer te wachten staat.

Heren enkel
A 1. Yannic

2. Vincent
3. Pascal

B 1. Tjardy
2. Dennis v.B.
3. Marijn

C 1. Gill
2. Bart
3. Jeffrey
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Dames enkel
A 1. Esther

2. Esmee
3. Chantal

B 1. Ellen
2. Sandra
3. Melissa

Heren dubbel
A 1. Vincent / Rowin

2. Pascal / Yannic
B 1. Gill / Mark

2. Tjardy / Joeri
C 1. Jeffrey / Frits

2. Rick / Jesper



Dames dubbel
A 1. Kim / Melissa

2. Cynthia / Esther
B 1. Tara / Ellen

2. Joyce / Sandra

Met als Clubkampioenen: GGiillll  en EElllleenn

Namens alle anderen die ook bijna iedere zaterdagochtend op komen draven,

Arthur van der Heijden

Voor een foto van alle kampioenen zie bladzijde 6.
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Gemengd dubbel
A 1. Eveline / Marten

2. Vincent / Marjolein
B 1. Sandra / Laurens

2. Priscilla / Rowin
C 1. Ellen / Mark

2. Mariska / Gill

* 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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DISTRICTSKAMPIOENSCHAPPEN JEUGD IN NIJMEGEN

Op zaterdag 10 maart werden in Nijmegen de districtskampioenschappen voor de jeugd
gehouden waar 4 van de 5 jeugdteams van OSM Badminton aan mochten deelnemen
omdat ze kampioen waren geworden in hun poules. In de VAR van 15 maart jl. is hierover
uitgebreid bericht wat u ook nog eens kunt nalezen op het mededelingenbord in de
Bisonhal. Hieronder de ervaringen van team 4 en team 5.

TTeeaamm  44
Poulewinnaar worden is op zich al een hele prestatie, maar echt spannend wordt het als
je je mag meten met de andere kampioenen. Op naar Nijmegen dus, alwaar de
districtskampioenschappen werden georganiseerd (prima organisatie trouwens!).

Door drie tweekampen werden in de ochtend drie finalisten bepaald. Om 12 uur kon dus
de helft naar huis. Het scheelde maar weinig of ook team 4 had Telekids kunnen gaan
kijken. De allerlaatste set was beslissend en gelukkig in ons voordeel. Op het nippertje
dus!

Even bijkomen en dan weer aan de slag voor de beslissende strijd om de 1e, 2e en 3e

plaats. Eerst tegen Apollo. Ook hier werd de spanning tot de laatste set vastgehouden.
Het was een dubbeltje op zijn (verkeerde) kant: 1 punt te kort om de wedstrijd te winnen.
En omdat we niet hadden gewonnen moesten we direct door tegen Irene. Ze waren beter,
maar ook de vermoeidheid eiste, zeker in de laatste game, zijn tol: 8-2 verloren.
Geëindigd op de 3e plaats en toch dik en dik tevreden want 3e worden van 45 teams is
een hele prestatie. Lekker patatje oorlog (“met zonder ui en zonder ketchup maar met
curry”) en snel in de auto. Bij mij sliepen ze voordat we Nijmegen hadden verlaten!

Sandra, Joyce, Priscilla, Rowin en Joeri: TOP!

Harm Tersteeg

TTeeaamm  55
Met sportieve zin startte het OSM 5D team, bestaande uit Tjardy Esmeyer, Laurens
Schreurs, Yannic Smeets, Melissa Santosa en Kim Krommert afgelopen zaterdag 10 maart
hun slotwedstrijden als poulewinnaar in de Jan Massinkhal in Nijmegen. In het begin
even nerveus, maar gauw waren ze warm gespeeld en vol concentratie sloegen ze de
sterren van de hemel. De ouders zaten gespannen op de tribune, de spanning was soms
zo hoog dat sommige niet op hun stoel konden blijven zitten en enorm enthousiast zaten
te juichen. Van de 8 wedstrijden hebben ze er 6 gewonnen en 2 maar net verloren,
waarmee het team 5D de eerste plaats behaalde. Zeer trots en voldaan namen zij aan het
eind van de dag hun eerste beker in ontvangst. Daar het al een prestatie op zich is om 
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poulewinnaar te worden kregen ze bij aanvang al een medaille en een vaantje, maar nu
zij ook districtskampioen zijn geworden zijn wij met z’n allen zeer trots op ze. 
PROFICIAT team 5D!

Enkelspelen Tjardy 15-11/15-6
Laurens 15-10/15-8
Yannic 15-4/15-3
Melissa 15-2/15-3

Dubbelspelen Tjardy/Laurens 15-1/15-4
Melissa/Kim 15-6/14-15
Tjardy/Kim 15-5/15-3
Laurens/Yannic 12-15/15-12

De OSM prijswinnaars van de districtskampioenschappen: team 1, 2 en 5
Martijn, Steven, Marjolein, Emy, Ramon, Mariëlle, Sietske, Gill,
Yannic, Laurens, Tjardy, Kim, Melissa



DE NIEUWE JEUGDCOMPETITIETEAMS VOOR HET SEIZOEN 2001/2002
Na het geweldige succes van de jeugdcompetitieteams in het afgelopen seizoen, komt
OSM Badminton volgend seizoen opnieuw met 5 teams uit in de jeugdcompetitie. Er is
weer veel enthousiasme bij de jeugd om competitie te spelen en dat is niet verwonderlijk
want deelnemen aan de competitie is leuk, spannend en leerzaam. Je speelt extra
wedstrijden op zaterdag of zondag en je kunt je krachten meten met spelers/speelsters
van andere verenigingen in het District Centrum om te proberen zo hoog mogelijk te
eindigen. 

De spelers van de competitieteams van het seizoen 2001/2002 zijn:

Team 1 - Hoofdklasse Team 2 - klasse 2A Team 3 - klasse 3A
(onder 19 jaar) (onder 19 jaar) (onder 15 jaar)
Erik Pelgrim * Mark Eijgenstein * Joeri Tersteeg *
Martijn van Geelen Gill ten Hoor Rowin Niewerth
Steven Velthuijsen Mariska Tersteeg Sandra van Rooijen
Sietske Lammers Ellen Lemmens Joyce van Rooijen
Emy Eijkelkamp Priscilla van Wakeren

Team 4 - klasse 4A Team 5 - klasse 4A
(onder 13 jaar) (onder 13 jaar)
Tjardy Esmeijer * Vincent de Waard *) Teamcaptain
Yannic Smeets Stefan van Boggelen
Melissa Santosa Chantal Boshuis
Kim Krommert Whitley Vonk

Esmee de Graaf

TTeeaamm  11::  Van het 1e en 2e jeugdteam van het afgelopen seizoen is helaas maar één team
overgebleven omdat een aantal spelers/speelsters om diverse redenen is gestopt. Het 1e
team wordt nu gevormd door Martijn, Erik en Sietske uit het 1e team van het afgelopen
seizoen aangevuld met Emy en Steven uit het 2e team. Aangezien het 1e team vorig
seizoen kampioen is geworden in de klasse 1A, komt dit team volgend seizoen uit in de
Hoofdklasse, de hoogste klasse voor de jeugd! Vorig seizoen speelden slechts 8 teams in
deze Hoofdklasse van het District Centrum. Het zal een zware opgave worden om tegen
de sterkste jeugdteams uit het District Centrum te spelen, zeker na het vertrek van
Marjolein Herweijer, onze clubkampioen bij de dames dit seizoen. Maar met de
jarenlange competitie-ervaring van de spelers/speelsters in dit team en de training van
Uun moet een goed resultaat opnieuw mogelijk zijn.

TTeeaamm  22:: Vorig seizoen was dit team nog het 3e team, dat toen voor het eerst deelnam aan
de competitie en direct al op de 2e plaats eindigde. Omdat Mark nog dit jaar 15 jaar
wordt, kan het team niet meer deelnemen in de leeftijdscategorie ‘onder 15 jaar’ en
daarom speelt het volgend seizoen in de categorie ‘onder 19 jaar’. Het zal voor Gill,
Mariska en Ellen wel even wennen zijn om als 14 jarige tegen mogelijk veel oudere 
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tegenstanders te moeten spelen. Maar ze moeten maar een voorbeeld nemen aan de
spelers van het 1e team, dat een aantal jaren terug in dezelfde omstandigheden verkeerde
en toen onderaan in de competitie eindigde. Sinds die tijd is hun spelniveau snel
gegroeid en zijn ze de afgelopen 2 seizoenen overtuigend kampioen in hun poule
geworden.

TTeeaamm  33:: Dit team, bestaande uit Joeri, Rowin, Sandra, Joyce en Priscilla, komt ook in een
hogere leeftijdscategorie uit. Het kampioenschap van vorig seizoen prolongeren zal
daardoor wel een moeilijke opgave worden, maar met de ervaring en vechtlust die in dit
team zit, moet het ver kunnen komen. Rowin heeft afgelopen seizoen bewezen zich prima
thuis te voelen in dit team, al zullen de tegenstanders moeten uitkijken om zich niet te
laten afleiden door de continue, maar wel altijd vrolijke spraakwaterval van Rowin. Veel
succes volgend seizoen.

TTeeaamm  44:: In dit team zijn Tjardy, Yannic, Melissa en Kim eveneens een jaartje ouder
geworden en daardoor in een hogere leeftijdscategorie terecht gekomen. Een ‘gemengd’
team, zoals afgelopen seizoen nog wel mogelijk was, is in de categorie ‘onder 13 jaar’
niet meer toegestaan. Het 4e team is nu een normaal mixed team geworden. Behalve in
de gemengd dubbel partijen mogen er dus geen jongens meer tegen meisjes spelen.
Door de komst van Kim bij dit team tijdens het afgelopen seizoen, is dat geen probleem
en bestaat het team keurig uit 2 heren en 2 dames. Zet hem op en veel plezier tijdens de
competitie.

TTeeaamm  55:: Dit team bestaande uit Vincent, Stefan, Chantal, Esmee en Whitley is nieuw en
bestaat uit spelers die voor het eerst mee gaan spelen in de competitie. Team 5 speelt in
dezelfde leeftijdscategorie als team 4. Via de extra competitietraining van Uun zullen de
spelers/speelsters van dit team snel de vaardigheden en tactiek leren die nodig zijn om
hun ‘mannetje’ te staan tijdens de wedstrijden. Ik wens jullie veel fijne en sportieve
wedstrijden toe.

Na 4 seizoenen de zaken rond de jeugdcompetitie behartigd te hebben, neemt Harm
Tersteeg dit van mij over. Voor alle zaken die de jeugdcompetitie betreffen, moeten jullie
dus vanaf nu contact opnemen met Harm. Aan het einde van dit seizoen stop ik na 5 jaar
met mijn deelname aan de Jeugd Commissie. Naast badminton in de winter, leg ik buiten
de wintermaanden veel kilometers af op de racefiets en ben ik actief in de
WielerToerClub van Maarssen. Aangezien hier alles bij elkaar redelijk wat tijd in gaat
zitten, heb ik besloten om te stoppen met het werk voor de JC. Mijn plaats in de Jeugd
Commissie is gelukkig al weer opgevuld door de komst van Ronald Boshuis. Ik heb mij
met plezier de afgelopen jaren voor de jeugd van onze vereniging ingezet en heb
kunnen ervaren dat we een goed draaiende jeugdafdeling hebben, waar we als
vereniging trots op kunnen zijn. Ik wens Harm en alle jeugdteams een sportieve en fijne
competitie toe en wens de Jeugd Commissie veel succes met de jeugdafdeling van OSM
Badminton.
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KEN JE TJARDY ESMEIJER AL?
Hoe heet je, hoe oud ben je, waar woon je, waar zit je op school en in welke klas zit je?
Tjardy Esmeijer is mijn naam en ik ben tien jaar oud. Ik woon op nummer 37 in
Reigerskamp te Maarssenbroek. Kennen jullie de leukste school van heel Maarssenbroek?
Nee, kom dan eens op bezoek bij de Jenaplanschool “de Regenboog”. Mijn schooljuf heet
Mariëlle en ik zit in groep 7.

Waarom ben je op badminton gegaan?
Eigenlijk heeft mijn Tante Anna daarvoor gezorgd. Ik kon eerst maar geen sport vinden
die ik leuk vond. Zij zat al op badminton, toen heeft zij mij een keertje meegenomen naar
haar club in Utrecht en ik mocht kijken. Het leek mij wel leuk en nu vind ik het nog steeds
hartstikke leuk.

Hoe lang ben je al lid van OSM en waarom
ben je juist op deze vereniging gegaan?
Ik speel nu in mijn derde jaar en deze
vereniging heeft veel jeugd en zit niet zo ver
weg, want op zaterdagochtend is het wel
vroeg trainen hoor!

Hoe vind je de laddercompetitie?
Aan de laddercompetitie meedoen vind ik
leuk en het is best spannend.

Speel je competitie of doe je mee aan
toernooien?
Zo ja, met wie speel je in het
competitieteam?
De toernooien zijn gezellig en je krijgt vaak
lekkere dingen te snoepen. Mmmm
oliebollen, spekkies, dropjes, enz. Ik mocht
de captain zijn van ons competitieteam en
daar was ik best trots op. In ons team zaten:
Melissa Santosa, Kim Krommert, Laurens
Schreurs, Yannic Smeets en ik.

Wat speel je het liefst, de single, de mix of
de dubbel? Waarom?
Het liefst speel ik single. Ik vind dat het 
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leukst, als ik dan niet goed speel dan doe “ik” dat zelf en dan heeft een ander daar geen
last van.

Wat vind jij het leukste dat je dit seizoen hebt meegemaakt?
De toernooien, competities en de kampioenschappen in Nijmegen. Yes, wij zijn kampioen
geworden.

Heb je ook andere hobby’s?
Teveel om op te noemen, maar ik schrijf er toch een paar op. De stripboeken van Buck
Danny lezen. Computerspelletjes spelen van de Nintendo 64 en de gameboy. Verhalen
schrijven, snorkelen, lekker eten, enzovoort.

Is er nog iets wat je graag wilt vertellen, wat leuk is als het in het boekje komt te staan?
Mijn broertje Djandry zit er nu ook op en mijn vader gaat altijd met ons mee. Ook heb ik
veel badmintonvriendjes gekregen. Lijkt het je ook leuk om mee te doen? Geef je dan op.
Wie weet, badmintonnen wij met elkaar.

Groetjes van Tjardy Esmeijer.

Tjardy geeft de pen door aan Melissa Santosa.
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BADMINTON TEKENINGEN GEVRAAGD

Hebben jullie de tekening op bladzijde4 gezien? Als jij ook een leuke, mooie of grappige
tekening over badmintonnen hebt gemaakt, lever hem dan in bij één van de leden van
de jeugdcommissie dan komt hij vast ook in de clubkrant. Maak je tekening met zwarte
stift dan wordt hij het mooist in de clubkrant.
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LADDERCOMPETITIE

Alhoewel er niet veel laddercompetitiedagen zijn geweest, is het toch prettig om te zien
dat er hard gestreden wordt om een plaatsje te stijgen. Neem nou Rowin, momenteel
eerste op de ladder in groep 1. Hij kletst wel veel tijdens de wedstrijden maar om
bovenaan te komen moet hij wel meer doen dan alleen kletsen. Of neem Mark uit de
tweede groep. Hij was de vorige keer zijn koppositie kwijtgeraakt. Om dan terug te
komen, moet je wèl blijven knokken. Het is bij de opzet van deze ladder niet mogelijk
om, als je de koppositie bent kwijtgeraakt, deze direct weer terug te winnen. Hiervoor
moet je eerst een aantal andere wedstrijden winnen, voordat je weer tegen de nummer
één kan spelen. De koppositie terug winnen is moeilijk, maar hem houden is eigenlijk
nog moeilijker. Dit omdat de hoogstgeplaatste zijn positie alleen kan verdedigen tegen
de besten uit zijn groep. Eén keer verliezen en je kunt het voorlopig weer schudden. Zo
zien we op een competitiedag regelmatig een andere naam op deze positie. In groep één
veranderde de naam in dit vakje de laatste keer van Joeri in Melissa en van Melissa in
Rowin. In groep twee ging het net zo hard. Het begon met Jeffrey, waarna Gill zijn plek
innam. Uiteindelijk verloor Gill weer van Mark, waardoor die nu bovenaan staat. Maar de
laatste competitiedag is bepalend voor de eindstand. Het is dus nog maar de vraag of
een huidige koppositie wel zo gunstig is... Het belooft in ieder geval nog spannende
wedstrijden op te gaan leveren voordat het zover is.
Hieronder de tussenstand op 3-5-2001.

Groep 1:

Laurens Tjardy Melissa Joeri Pascal Vincent

Stefan Wouter Daniël Priscilla Kim K Jeroen

Djandry Kasper Cynthia Yannic Bernadette Sandra

Tim Daphne Esther Joep Whitley Joyce

Sabrina Joris Kim dG Marten Patty Esmee

Rowin

Mariska Marijn Gill Jesper Kevin Ellen

Jeffrey Peter Dennis Jari Ramli Rick

Tara Martijn Frits Edzard Rickert Daniël

Ton Eveline Gerard Rob Pim Chantal

Marjolein Maarten José Boy Duc

Mark

Groep 2:

Arthur van der Heijden



SENIOREN

OSM BADMINTON AGENDA MEI - OKTOBER 2001
Speeltijden
maandag 19:00 - 23:00 vrij spelen en beginnerstraining (OVVO hal)
woensdag 20:00 - 23:00 competitietraining
donderdag 20:30 - 23:00 vrij spelen en training
vrijdag 18:30 - 22:00 vrij spelen en training (van 7 september t/m 1 februari)
zondag 10:00 - 14:00 competitie thuiswedstrijden

Bijzonderheden
24 mei Geen vrij spelen (Hemelvaart)
4 juni Geen vrij spelen (Pinksteren)
25 juni Laatste keer vrij spelen OVVO hal
28 juni Laatste keer vrij spelen Bisonhal
juli-augustus Zomervakantie
15 augustus Start competitietraining (schema wordt apart verstuurd)
3 september Eerste keer vrijspelen op maandagavond (OVVO)
6 september Eerste keer vrijspelen op donderdagavond (Bison)
7 september Eerste keer vrijspelen op vrijdagavond (Bison)
10 september Open avond OVVO-hal
13 september Open avond BISON-hal
14 september Kopijdatum

Laddercompetitie Iedere donderdag- en vrijdagavond.

Voor wie op zoek is naar toernooien verwijzen we naar de volgende site op internet:
http://www.badmintonsport.nl/cgi-badmintonsport/toernooi2001.pl.
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN

Het is al weer een tijdje geleden dat de clubkampioenschappen werden gespeeld. Het was
dit jaar weer een evenement met behoorlijk wat uitvallers. Vlak voor de eerste wedstrijden
kwamen de afmeldingen wegens ziekte en blessures al binnen en tijdens het toernooi ging
dat nog even door. De grootste pechvogel was wel Cindy Galesloot. Op de finaledag
scheurde ze haar achillespees en in plaats van in ieder geval een damesdubbelfinale te
spelen lag ze op de operatietafel om de boel te laten repareren.

Wat de wedstrijden betreft, er is weer enorm hard geknokt, niet in de laatste plaats door
de jeugd. Het was een grandioos idee om de wat oudere jeugd bij de senioren te laten
meespelen. Het werd daardoor een heel open toernooi en er kwamen dan ook verrassende
uitslagen op de borden. Proficiat voor de strijdlust en het niveau van onze jeugd.

Helaas moet me toch nog een minpuntje van het hart. Het waren mijn laatste
clubkampioenschappen als TC lid en die heb ik niet over de hele linie met tevredenheid
afgesloten. Vooral op zondag in Fazantenkamp was ik niet de vrolijkste. Iedereen weet dat
je een kwartier voor je wedstrijd aanwezig moet zijn en als dan op zondagmorgen (voor
mij is half tien net zo vroeg als voor iedereen) blijkt dat om kwart voor tien slechts één
speler aanwezig is, terwijl er vier wedstrijden op het programma staan, dan vraag ik me af
hoe je met je sport omgaat. Ik hoop dat men volgend jaar meer rekening houdt met het
wedstrijdschema.

De TC steekt er best wel veel tijd in en doordat Niels voor zijn studie tijdens het toernooi
een week in Italië zat, kwam al het werk op een paar schouders neer. Gelukkig was Wilma
Elsendoorn ondanks haar blessure steeds aanwezig en bleek ze een goede assistente aan
de wedstrijdtafel. Voor de rest kan ik toch wel op een geslaagd toernooi terug kijken, veel
leuke en spannende wedstrijden.

Kijk op bladzijde 6 voor een foto van alle prijswinnaars van deze clubkampioenschappen.

UITSLAGEN
Gemengd Dubbel
Competitie 1. Rob Stevens / Mirjam Biezepol

2. Eric van Dam / José Loomans
Ver Gevorderd 1. Erik Pelgrim / Marjolein Herwijer

2. Gerben van den Bosch / Agaath den Elzen
Gevorderd 1. Anne-Jet Bennink / Maarten Hoogcarspel

2. Christa van Lienden / Piet Vlaanderen

Dames dubbel
Competitie 1. José Loomans / Ruth van der Valk

2. Mirjam Biezepol / Cindy Galesloot
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Ver Gevorderd 1. Emy Eijkelkamp / Mariëlle van Velzen
2. José Eijkelkamp / Agaath den Elzen

Heren Dubbel
Ver Gevorderd 1. Gerben van den Bosch / Sandor Musto

2. Erik Pelgrim / Martijn van Geelen
Gevorderd 1. Henny Hillhorst / Arthur van der Heijden

2. Ad de Backer / Harrie Pelgrim

Dames Enkel
Competitie 1. Marjolein Herwijer

2. Ruth van der Valk
Ver Gevorderd 1. Linda Elsendoorn

2. Sietske Lammers
Gevorderd 1. Janke Rademakers

2. Anne-Jet Bennink
Beginner 1. Anneke Velthuijsen

2. Christa van Lienden

Agaath den Elzen
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Heren Enkel
Competitie 1. Eric van Dam

2. Rob Stevens
Ver Gevorderd 1. Martijn van Geelen

2. Steven Sinclair

de Racketwinkel
Amsterdamsestraatweg 38 (t.o. Aldi)

3513 AG Utrecht
tel. 030-2328686

http://tafeltenniswinkel.nl

Dé winkel van en voor actieve racketsportliefhebbers!
Ook dartartikelen!!

Dus:
• Ruime keuze: o.a. grote collectie (wel en niet verlengde) Yonex en

Carlton rackets, lichte indoorschoenen, nylon- en veren shuttles, etc.
• Deskundig advies, vriendelijke bediening
• Mogelijkheid tot kosteloos uitproberen van rackets
• 10% kortingop vertoon van clubpas/-blad op toch al scherpe prijzen
• Altijd aanbiedingen
• Snelle bespanservice(ook tubingreparaties) met Ashaway-snaren



DISTRICTSKAMPIOENSCHAPPEN 4E KLASSE TE ARNHEM

Spanning, zweten, doorzetten, smashen, afmaken, overwinnen, gezelligheid,
badmintonnen: themawoorden voor een gezellige en sportieve dag. Net als vorig jaar
mochten we strijden voor de titel “kampioen van het district 4e klasse” in de grote sporthal
van Arnhem. We waren voor de eerste wedstrijd toch wel zenuwachtig en dat uitte zich in
niet erg mooi uitgevoerde slagen en verminderd spelinzicht (voor zover we dat natuurlijk
hebben). Toch won ik de heren enkel met 2-0 (er werden maximaal 2 games gepeeld en per
team 5 wedstrijden). Mirjam won de eerste game vrij gemakkelijk maar in de tweede game
werd óf de tegenstandster wakker óf Mirjam overmoedig want het werd 1-1. Peter en Cindy
verloren de mix met 0-2. De heren dubbel wonnen we met 2-0, verbazingwekkend want ons
samenspel was niet echt subliem. De damesdubbel werd een gelijkspel. De eindstand was
6-4, geen slechte start.
De volgende tegenstanders lieten onze adrenalinespiegel licht stijgen, zeker toen ik mijn
tegenstander zag spelen. De stand liep gelijk op maar gelukkig lukte het mij om steeds de
laatste paar puntjes te pakken: 2-0. Cindy won eenvoudig: 4-0. Mirjam en Peter speelden
een spannende mix die ze helaas net verloren: 4-2. De dubbels wonnen we: 8-2.
Zodoende mochten we door naar de halve finale. Ik won de heren enkel met 2-0. Cindy
verloor de dames enkel met 0-2. De mix werd helaas ook verloren. We stonden dus met 2-4
achter. Met volle inzet begonnen we aan onze dubbel en wonnen gemakkelijk: 4-4.
Ondanks de druk op hun schouders wonnen de dames met 6-4 dus op naar de finale.
De finale was zeer spannend. Ik speelde de laatste enkel van deze dag en het ging me toch
lekker. Ik won zeer gemakkelijk (15-0, 15-1). Mirjam vocht alsof haar leven ervan af hing,
maar dat mocht helaas niet baten: 8-11, 6-11. De mix verliep helaas niet zo soepeltjes en we
verloren (5-15. 3-15). We stonden dus achter met 2-4 en Peter en ik moesten daarom de
dubbel winnen. De tegenstanders wonnen de eerste set met 17-16. Daardoor kwam er een
immense stoot adrenaline bij ons vrij. We moesten en zouden de volgende set winnen
anders was alles verloren en konden we de zoen van een schone dame tijdens de
prijsuitreiking wel vergeten. Nou dat hielp want we wonnen de 2e set met 15-3. Ook nu lag
er weer een zware druk op de schouders van de dames. Ze kwamen achter met 1-9 en onze
hoop op de 1e plaats begon langzaam te vervliegen. Ineens keerde echter het tij en kwamen
onze dames op voorsprong en wonnen de game. In de tweede game kwamen ze opnieuw
achter te staan met 1-7. Gelukkig kregen ze het ook deze keer weer voor elkaar want ze
wonnen, dat is nou wat men noemt doorzettingsvermogen. De eindstand was dus 5-5 en
toen werd het punten tellen. Wij hadden gelukkig meer punten en werden dus eerste. De
douche zorgde ervoor dat we schoon en fris bij de prijsuitreiking verschenen met de hoop
dat wij een eventuele zoen van een schone dame in ontvangst konden nemen. Die zoen
bleef helaas uit, maar onze 1e plek en beker kon niemand meer afnemen. Op naar huis, met
in onze gedachten onze winst en bij sommigen de gemiste zoen.

Namens team 2 (Peter, Mirjam, Cindy, Niels)
Niels Eijkelkamp
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HET BEGINNERSTOERNOOI

Maandag 2 april, de clubkampioenschappen zijn net achter de rug. De nieuwe leden van
OSM die sinds 2001 zijn begonnen met het badmintonnen, hebben op dit moment zo’n
acht trainingen van John gehad. Tja, na zo’n tijdje heb je toch wel zin om het geleerde in
de praktijk te brengen. Zodoende was er voor die dag een toernooi georganiseerd voor
onze nieuwe leden. Over de hoeveelheid aanmeldingen voor het toernooi viel geen slecht
woord te zeggen, helaas was op de dag zelf de opkomst wat minder. Desondanks werd er
begonnen met het toernooi, nadat de nieuwe wedstrijdschema’s waren gemaakt. Men
speelde met zo ongeveer iedereen en tegen iedereen. Je had dus steeds een andere
partner en andere tegenstanders. Er werden continue wedstrijden gespeeld en tegen
22:00 waren de laatste wedstrijden gespeeld. En toen kwam de prijsuitreiking; sommige
spelers keken al een beetje beteuterd en dachten dat ze al wel wisten wie er had
gewonnen. Van één persoon wist bijna iedereen al wel dat hij de eerste was geworden.
Hij had dan ook af en toe zeer veel punten behaald. Het klopte, Riny Lobregt was eerste
geworden. Maar wie was dan tweede geworden? Dat was Anja v/d Laars. Zij wist de
tweede prijs in de wacht te slepen. Al met al weer een geslaagd toernooi.
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INDELING COMPETITIETEAMS SEIZOEN 2001/2002
Het einde van het sportjaar komt er al weer aan. Het is dus ook weer tijd om
competitieteams te gaan samen stellen. De aanmeldingen vielen dit jaar heel erg
tegen. In totaal was er maar 1 team dat zich aanmeldde. Een tweede team had 3
mensen maar had nog 1 dame nodig. Dat werd toch nog even hard ronselen. De twee
teams zien er waarschijnlijk zo uit:

Team 1 Team 2
Rob Stevens Jeroen Bouma
Erik van Dam Niels Eijkelkamp (teamcaptain)
Ruud Meyer Mirjam Biezepol
Ruth v/d Valk ??
José Loomans (team captain)

Verder heb ik nog het volgende te melden: zoals jullie allemaal weten is de TC komend
jaar onderbezet. Agaath vertrekt bij de TC. Zij verzorgde voorgaande jaren de
competitie. Volgend jaar hebben we dus iemand nodig die dit wil gaan verzorgen,
daar ik dit niet zelf wil gaan doen. Dus geef je op!!!

Niels Eijkelkamp



SENIOREN TRAINING 2001-2002
Ook dit seizoen zal er weer training gegeven worden door Uun Santosa, meervoudig
Nederlands kampioen. Dus is het weer mogelijk om voor de sportievelingen en
liefhebbers intensief te gaan trainen. Dit jaar is er weer gekeken naar de trainingsduur en
de tijden waarop de trainingen zullen plaatsvinden.

DDee  ttrraaiinniinngg
De trainingen zullen gegeven worden op woensdag- en vrijdagavond door Uun Santosa.
Op woensdagavond zijn er twee soorten training. Een competitietraining voor
competitiespelers en recreanten die net een stapje extra willen maken. Daarnaast is er
een minder zware gevorderde training voor recreanten, die echter nog zeker intensief te
noemen valt. Op vrijdagavond is er een extra training van 1,5 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 competitiespelers voor en
eventuele overgebleven plaatsen worden op volgorde van binnenkomst aan de
recreanten toegewezen. De vrijdagtraining kan ook dit jaar los van de woensdagavond-
training gevolgd worden. De woensdagavondtraining zal al half augustus beginnen
zodat de competitieteams reeds hun wedstrijdritme kunnen oppakken. De bondsbijdrage
voor deze teams zal afzonderlijk per team geïnd worden.

WWooeennssddaagg
De trainingen op de woensdagavond worden gegeven in de sporthal Fazantenkamp van
woensdag 15 augustus 2001 tot en met woensdag 27 februari 2002. De trainingen
beginnen om 19:30 en 21:00 uur en duren 1,5 uur. De kosten bedragen ƒ130,- per persoon,
voor 25 trainingen. Je kunt dit bedrag in twee keer betalen, ƒ80,- op de eerste
trainingsavond en ƒ50,- voor 1 december 2001. De betaling zal geschieden via een
acceptgiro die jullie zal worden verschaft tijdens de eerste training

VVrriijjddaagg
De trainingen op vrijdagavond worden geven in de Bisonhal van vrijdag 7 september
2001 tot en met vrijdag 1 februari 2002. De trainingen beginnen om 20:00 en duren 1,5
uur. De kosten bedragen ƒ90,- per persoon, voor 18 trainingen. Je kunt dit in twee keer
betalen, ƒ50,- op de eerste trainingsavond en ƒ40,- voor 1 december 2001. Ook deze
betaling zal via een acceptgiro geschieden.
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INSCHRIJFFORMULIER TRAINING 2001-2002

Naam: ………………………………………….

Adres: ………………………………………….

Telefoon: ………………………………………

schrijft zich in voor:

0 Gevorderde training op woensdagavond

0 Competitie training op woensdagavond

0 Training op vrijdagavond

Ik heb me niet ingeschreven voor de woensdag, maar als ik uitgeloot wordt
voor de vrijdag wil ik alsnog op de woensdag gaan trainen.

Ik betaal in één / twee keer.

Handtekening

Inleveren voor maandag 30 juli bij: Niels Eijkelkamp
Fazantenkamp 563
3607 DE Maarssen
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VJK
De VJK zit er weer op. Over het algemeen bleek men wel aan elkaar gewaagd te zijn, maar
jammer is het altijd, als een vereniging qua sterkte uit de toon valt. Het is dan voor beide
partijen niet leuk spelen. Dat gebeurt helaas elk jaar weer maar het is voor de VJK-
organisatie telkens weer een hele klus omdat men de mensen niet kent en er elk jaar weer
qua teamsamenstelling wijzigingen plaats vinden.
Wat de einduitslagen betreft, was de laatste partij in de laatste wedstrijd voor team 1
beslissend voor het kampioenschap. Helaas stond Frans die dag zieker op de baan dan hij
van tevoren ingeschat had waardoor wij niet verder kwamen dan een gelijkspel wat weer
net niet genoeg was. We hadden moeten winnen om op 19 mei de handdoek in ontvangst
te mogen nemen. Jammer, want met een gezonde Frans had het zeker moeten lukken. Nu
gaat Nijkerk er met de eer vandoor. 
Team 2 is ook eervol tweede geworden.
Team 3, bestaande uit Linda Elsendoorn, José Eykelkamp, Hans Roberti en Gijs Eygenstein
hebben de eer van OSM hoog gehouden en zijn kampioen geworden. Proficiat.
Team 4 heeft het hele seizoen met blessures te kampen gehad en is met alle invallers op
de op één na laatste plaats geëindigd.
Op 19 mei volgt nog de traditionele slotdag in Barneveld, waar wij met 5 mix-teams
hebben ingeschreven. Al met al toch wel
weer een geslaagd VJK-seizoen en op
naar 2002.
Wat de organisatie binnen OSM betreft,
de TC zit nog steeds verlegen om
nieuwe leden, want voor Agaath zit het
er op. Ik heb dit diverse jaren met veel
plezier gedaan, maar ga mijn tijd nu in
andere zaken steken. Wie volgt?

Agaath den Elzen
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VERSLAG VOORJAARSCOMPETITIE TEAM 3 
Teamleden: Linda Elsendoorn, José Eijkelkamp, Gijs Eygenstein en Hans Roberti

Dit seizoen moesten we spelen tegen Leusder BC uit Leusden, Backhands 1 uit Ermelo en
tegen Apollo 5 en 6 uit IJsselstein.

We hadden er wel zin in dit seizoen en dat was ook wel te merken want de eerste twee
wedstrijden moesten we tegen  Leusden spelen en beide wonnen we met de riante uitslag
van 8-0. 

Tegen Apollo 5 hadden we het moeilijker. Gijs en Hans verloren thuis beiden de heren
enkel, de dubbel en één  mixpartij. Linda en José  waren ijzersterk en sleepten het team
er doorheen zodat we met 4-4 heel goed wegkwamen.

De tweede wedstrijd tegen Apollo 5 in IJsselstein verliep heel anders al moet ik wel er aan
toevoegen dat we die avond twee invallers hadden. Dat was Piet Elsendoorn die Gijs
verving omdat die zich geblesseerd had tijdens de clubkampioenschappen en Nel
Coenders verving José. De einduitslag werd 6-2 voor ons na een paar spannende 
3-setters bij de herendubbel en de mixpartij van Hans en Linda.

Tegen Apollo 6 was het ook wisselvallig. Thuis speelde Piet weer voor Gijs in de plaats en
werd het 6-2 voor ons. Uit was  moeilijker maar wederom hielden Linda en José ons team
op de been door een paar prachtige overwinningen. 

De uitwedstrijd tegen Backhands 1 in Ermelo werd een zware en langdurige avond.
Zwaar omdat Gijs en Hans  de herendubbel beiden verloren, maar Linda en José wonnen
natuurlijk weer. De herendubbel werd na een 3-setter net verloren en de damesdubbel
werd  na een 3-setter net gewonnen. De mix van José en Hans (weer een 3-setter) werd
gewonnen en Gijs en Linda wonnen ook, dus 5-3 voor ons. De terugreis werd langdurig
want Gijs wist een binnenweg naar Maarssen, zodat we pas na 1 uur ’s nachts thuis
waren.

De laatste wedstrijd thuis tegen Backhands was van groot belang omdat we toen
kampioen konden worden. Omdat Gijs nog wat last had van een blessure en op zijn kop
had gehad van Dick Veer speelde Piet Elsendoorn alleen het heren enkelspel mee. Na het
enkelspel was de stand 3-1. De beide dubbelspelen werden uitermate spannend en met
een 3-setter van de dames erbij wonnen we beiden. Omdat we toen al kampioen waren
verslapte de concentratie en verloren we de beide mixpartijen.
Met dank aan de invallers en ook dankzij de supporters die regelmatig kwamen kijken
wonnen we de felbegeerde VJK handdoek.

Teamcaptain Hans Roberti
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VARIA

BELAST MET BLESSURES

tekst: Ivor v. Barneveld

Niemand is blij met blessures. Ook ons eigen lichaam niet. Daarom probeert ons lichaam
onder normale omstandigheden steeds om de belastbaarheid (= dat wat het lichaam aan
kan) aan te passen aan de belasting die het te verduren krijgt. Helaas lukt dit niet altijd
en dan kan een blessure ontstaan.

Een blessure ontstaat wanneer op een bepaald moment de belasting veel groter is dan de
belastbaarheid. U probeert bijvoorbeeld een shuttle te halen en zet daarbij meer kracht
dan uw kuitspier op dat moment aan kan, waardoor de spier beschadigd raakt. De
oorzaak lijkt hier duidelijk maar vaak ligt het allemaal wat complexer dan u op het eerste
gezicht zou vermoeden.

De oorzaak van een blessure kan in twee richtingen worden gezocht: bij een normale
belastbaarheid van het lichaam wordt een te grote belasting van de spier gevraagd. Er
wordt een normale belasting van de spier gevraagd, maar de belastbaarheid van het
lichaam is te laag. Bij een te grote belasting op een normaal belastbaar lichaam, liggen
de oorzaken vaak buiten het lichaam. U kunt bijvoorbeeld denken aan het ongelukkig
neerzetten van de voet, waardoor de krachten die op de voet inwerken te groot worden
en de voetspieren het niet meer aan kunnen; de voet zwikt om. Bij de tweede
mogelijkheid (normale belasting; verlaagde belastbaarheid) komen er vaak vragen naar
boven als: “Ik speel al 4 jaar en deed niets raars…”; “Ik doe altijd een goede warming-
up en toch gebeurt me dit….”; “Zou het de leeftijd zijn die me parten gaat spelen?”

HHooee  kkaann  ddee  bbeellaassttbbaaaarrhheeiidd  vvaann  hheett  lliicchhaaaamm  fflliinnkk  vveerrllaaaaggdd  zziijjnn??
Na een forse griep doen de meeste mensen het terecht een paar dagen rustig aan. De
belastbaarheid is gedaald en het lichaam heeft een paar dagen nodig om weer bij te
tanken, c.q. de belastbaarheid op te schroeven. Ook voor badminton geldt dat sporters
tot minimaal een week na de griep maximaal belasten moeten vermijden, om blessures
te voorkomen. Een daling van de belastbaarheid heeft vaak ook te maken met
maandenlange mentale druk, c.q. stress, door problemen in de werksfeer, het privéleven
of anderszins. In stressvolle omstandigheden is het lichaam continue in de weer om een
probleem op te lossen. Hierdoor worden herstel- en stofwisselingsprocessen naar de
achtergrond verdrongen. De belastbaarheid gaat op den duur dalen en de kans om een
blessure op te lopen wordt met de tijd groter. Bij een doodnormale afzet, die in het
verleden al 1000x gedaan is, schiet het in de kuit. 
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Om onder stressvolle omstandigheden een blessure of ander leed te voorkomen, moeten
de herstel- en stofwisselingsprocessen in het lichaam de kans krijgen om te kunnen
functioneren. Dit kan door elke dag zeer bewust rustmomenten in te lassen en een reële
dagplanning te maken. Een en ander is vaak niet gemakkelijk te veranderen. Tot die tijd
is het dan ook ten zeerste aan te raden om op de badmintonbaan het lichaam niet
maximaal te belasten. Gebruik badminton in stressvolle omstandigheden om te
ontspannen en niet om af te reageren!

NB: Wanneer de herstel- en stofwisselingsprocessen door onvoldoende fysieke en
mentale rust te kort schieten, kan op badmintonniveau weinig tot geen vooruitgang
worden geboekt.

HHooee  kkaann  ddee  bbeellaassttbbaaaarrhheeiidd  vvaann  hheett  lliicchhaaaamm  vveerrhhooooggdd  wwoorrddeenn??
Door middel van training kan de belastbaarheid vergroot worden. Een belangrijk
onderdeel van die training is het vergroten van de spierkracht. Hoe meer spierkracht, hoe
eenvoudiger het voor de spieren wordt om de belasting die tijdens badminton op de
spieren wordt uitgeoefend te kunnen opvangen. U wilt direct aan de slag? Dat kan!
Hieronder staan twee oefeningen uitgewerkt om de spierkracht van de voor badminton
zo belangrijke beenspieren te trainen. Succes!

VVeerrsstteerrkkiinngg  kkuuiittssppiieerreenn
- ga staan op 1 been; de voorvoet op de rand van een verhoging, bv. een traptrede;
- de hak raakt de ondergrond niet;
- ga nu, afhankelijk van de getraindheid, 10 tot 30x op de tenen staan. Begin hierbij 

steeds vanuit een rekpositie van de kuit (hak is lager dan voorvoet);
- herhaal dit 3x voor ieder been en voer de oefening 1x per dag uit.
NB: Laat de kuiten even opwarmen door de oefening eerst op 2 benen 20 tot 30x uit te
voeren.

VVeerrsstteerrkkiinngg  bboovveennbbeeeennssppiieerreenn
- ga staan op 1 been;
- buig nu, afhankelijk van de getraindheid, 10 tot 30x licht door de knie, waarbij de knie

moet buigen in dezelfde richting als waarnaar de voet wijst;
- houdt het bovenlichaam rechtop en buig niet verder dan 45 graden;
- herhaal deze oefening 3x per been en voer hem 1x per dag uit.
NB: Laat de bovenbenen en de knieën even opwarmen door de oefening eerst met 2
benen 20 tot 30x uit te voeren.
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KEN JE JOSEPHINE BART AL?
Hoe oud ben je, wat is je burgerlijke staat en (waar) werk je?
Josephine is 45 jaar oud, is getrouwd met Vincent en samen hebben ze 2 dochters.
Josephine werkt als gastouder via SKM en past momenteel op 3 kindjes.

Hoe lang ben je lid van de vereniging en heb je ook ergens anders gespeeld?
Josephine is nu zo’n vijf jaar lid van OSM. Zij heeft niet haar hele leven badminton
gespeeld. Ze is begonnen met waterpolo en trimmen (en dan met name hardlopen) en
daarna heeft zij de badmintonsport ontdekt.

Heb je ook andere hobby’s?
Josephine houdt van kantklossen en handwerken (en dan voornamelijk breien). Helaas
staan deze hobby’s op dit moment een beetje stil, o.a. door de kinderopvang.

Doe je mee aan de competitie of het je dat ooit gedaan?
Josephine doet mee aan de voorjaarscompetitie en normaal gesproken ook aan de
clubkampioenschappen. Helaas is ze dit jaar geblesseerd (tenniselleboog) en heeft ze
dergelijke toernooien moeten laten schieten.

Ben je al eens clubkampioen geweest en zo ja wanneer?
Josephine is in 1997 clubkampioen geweest en ook is ze al twee keer als tweede geëindigd.

Wat vind je het leukst om te spelen: single, mix of dubbel en waarom?
Josephine speelt eigenlijk alles graag, behalve de single tegen Fardau want die mept haar
van de baan af.

Kun je nog een leuke mop of anekdote vertellen?
Er lopen 2 krokodillen door de Kalverstraat in Amsterdam. Zegt de een tegen de ander:
Snap jij dat nou dat de mensen klagen dat het hier altijd zo druk zou zijn?

Josephine, hoe beleef jij een speel-avond (vraag van Jan)?
Josephine speelt (als ze geen last heeft van een blessure) iedere donderdagavond en ze
vindt het leuk om gelijkwaardige medespelers te hebben om gezellig mee te meppen. 

Wil je nog iets melden wat niet gevraagd is, maar wat je wel graag kwijt wil?
Josephine wil graag even kwijt dat ze de woensdagavondtraining wel erg pittig maar toch
gezellig vindt. Als haar blessure het toelaat wil ze er volgend jaar weer graag aan
meedoen, maar eerst eens afwachten hoe dat zal gaan.

Wie moet er volgende keer geïnterviewd worden en wat zou je die persoon willen vragen?
De volgende keer is Ad de Backer aan de beurt en Josephine heeft de volgende vraag:
Ad wat vind jij van de woensdagavondtraining?
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OSM BADMINTON THEORIE VOOR GEVORDERDEN

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.



LIJST VAN BESTUURS- EN COMMISSIELEDEN

NNAAAAMM:: AADDRREESS:: TTEELL:: FFUUNNCCTTIIEE::
00334466--

BBEESSTTUUUURR
Niels Eijkelkamp Fazantenkamp 563 560776 Voorzitter TC
Martin van Gorkom Boomstede 122 576079 Penningmeester
Ronald Koenis 1) Reigerskamp 320 569973 Secretaris, Voorz. RC
Alexander van Leijenhorst Zwanenkamp 82 283647 Voorzitter
Harm Tersteeg Reigerskamp 663 566430 Voorzitter JC

TTEECCHHNNIISSCCHHEE  CCOOMMMMIISSSSIIEE
Agaath den Elzen Spechtenkamp 182 573710 Lid (Sr. comp.)
Niels Eijkelkamp Fazantenkamp 563 560776 Voorzitter
Steven Sinclair Zwanenkamp 606 590271 Lid

JJEEUUGGDD--CCOOMMMMIISSSSIIEE
Ronald Boshuis Reigerskamp 41 554847 Lid
Arthur van der Heijden Zwanenkamp 795 572129 Lid
Gerard Kieft Zwanenkamp 857 571302 Lid (Jr. comp.)
Rob Smeets Boomstede 199 550761 Lid
Harm Tersteeg Reigerskamp 663 566430 Voorzitter

RREEDDAACCTTIIEE--CCOOMMMMIISSSSIIEE
Fardau Breshamer Fazantenkamp 243 565809 Lid
Ingrid Janssen Boomstede 199 550761 Lid
Ronald Koenis Reigerskamp 320 569973 Voorzitter
Monique Maenen Spechtenkamp 414 564658 Lid

KKAASSCCOONNTTRROOLLEE--CCOOMMMMIISSSSIIEE
Ernst Buijtendijk Nic. Maesstraat 162 571119
Cor Zagers Buitenweg 254 552313

TTRRAAIINNEERRSS
Piet Elsendoorn Zwanenkamp 373 569616
John van Rooijen Bloemstede 271 571393
Uun Santosa Valkenkamp 671 554348

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
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Betalen en ontvangen via Rabo Telebankieren is gemakkelijk en

goedkoop. Al vanaf zes betaalopdrachten per maand zijn de kosten lager dan

van handmatig betalen.

Bovendien beschikt u voortaan altijd - 7 dagen per week, 24 uur per dag

- over actuele rekeninginformatie. Wilt u ook internationaal betalen of een

koppeling maken met uw boekhoudprogramma? Kies dan voor Rabo

Telebankieren Extra.

Voor meer informatie loopt u gewoon even binnen bij de Rabobank. Of

maak een afspraak met onze bedrijvenadviseur. Die helpt u graag verder.

“Ik regel m’n bankzaken
wanneer het mij uitkomt.”

Frits Hamel (55)

Rabo Telebankieren®. Daar kun je als ondernemer
mee uit de voeten



DESPORTZAAK 211
UW RACKETSPECIALIST

Amsterdamsestraatweg 211
3551 CB UTRECHT
Tel.: 030 - 246 70 41

TENNIS SQUASH BADMINTON

Babolat bespanmachine met chipkaart
(het geheugen van uw racket)

12 uur bespanservice

Snaren van

babolat

ashaway

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

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

Pr ince
Carlton

Wilson
Yonex


