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REDACTIONEEL
ATTENTIE:  clubkampioenschappen op bladzijde 4.

Jongens, wat is badminton toch een leuke sport. Niet alleen om te doen, maar ook om te
zien. Ik heb zojuist de Dutch Open bezocht en dat is echt een aanrader. Het was dit jaar in
een fraaie sporthal in Eindhoven en werd gecombineerd met het Tafeltennis Dutch Open,
dus behalve de klappen van de shuttles, hoorde je continu het klik-klak uit de andere kant
van de zaal.

De Nederlanders deden het goed. Het toeval wilde dat ik binnenkwam toen Gerben
Bruystens bezig was in een single en toen al 15-4, 4-0 achterstond. Ik ga zitten en hij kon
bijna geen punt meer ... weggeven: hij won dik met 15-1 in de derde set. Het leuke vind ik
dan dat je hem daarna tegenkomt in de gang en hem erover kan aanspreken. Hij was ook
behoorlijk verbaasd over het spelverloop: “Ik veranderde eigenlijk niets aan mijn spel,
maar de shuttles die eerst slecht vielen, vielen daarna steeds goed. Hij kon geen punt meer
maken.”

Behalve de coryfeeën en mijn persoon, was John ook weer van de partij. Hij was niet zo blij
met het strakke schema, waardoor hij als lijnrechter blij mocht zijn met 5 minuten tussen
de wedstrijden door én zijn werktijden van 2 uur ‘s middags tot 10 uur ‘s avond, werden
omgezet naar 10 uur ’s ochtends tot 2 uur ’s nachts. Maar voor de toeschouwers zat er een
hoog tempo in. Trouwens met 4 banen viel er constant wel wat te zien. Het was smullen!

Als je het hebt gemist: het volgende mega-event is de SUDIRMAN CUP (WK voor
landenteams), die ook in Eindhoven wordt gespeeld van 18 t/m 23 maart 2003 en anders:
de Nederlandse toppers spelen tot en met december elke zaterdag in de Big Boss Liga
overal in den lande.

Ronald
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2003
De clubkampioenschappen in het jaar 2003 zijn gepland in mei.

De speeldagen voor de sseenniioorreenn zijn op donderdag 15 mei, vrijdag 16 mei, zondag 18 mei,
donderdag 22 mei, vrijdag 23 en zaterdag 24 mei 2003.
Voor de jjeeuuggdd zijn de speeldagen op zaterdag 17 mei, zondag 18 mei en zaterdag 24 mei. 
Zoals altijd zullen op de laatste speeldag de finales gespeeld worden, zowel bij de jeugd
als bij de senioren. Na afloop van de laatste finales zal de prijsuitreiking plaatsvinden

Hiernaast vind je het inschrijfformulier.

LLEETT  OOPP::  ddee  sslluuiittiinnggssddaattuumm  iiss  1133  jjaannuuaarrii  22000033

Voor de senioren zijn er 3 categorieën:

1. Competitie- & vergevorderde recreanten
2. Gevorderde recreanten
3. Beginners

Voor alle duidelijkheid: beginnende
spelers zijn zij, die voor het 1e of 2e jaar
badminton spelen, maar geen
competitiespeler zijn.

Om misverstanden te voorkomen wordt er
van de dubbels verwacht dat beide
spelers het inschrijfformulier inleveren.

TTeelllliinngg
Voor alle duidelijkheid: we hanteren
tijdens deze clubkampioenschappen de
officiële telling die dit seizoen wereldwijd
is ingevoerd en ook in onze regionale
competitie gebruikt wordt. Dit houdt in
dat in het dames enkel, dames dubbel en
gemengd dubbel geteld wordt tot 11
(verlenging tot 13) en in het heren enkel
en heren dubbel tot 15 (verlenging tot 17).
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INSCHRIJFFORMULIER CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2002

Naam ..................................................................... Telefoon .................................

Adres ...................................................................................................................

Geboortedatum (alleen jeugd) .................................................................................

Geeft zich op in de categorie

O Senioren competitie & vergevorderde speler O Jeugd

O Senioren gevorderde speler

O Senioren beginnende speler

voor de volgende onderdelen

O Heren enkel

O Dames enkel

O Heren dubbel, partner .........................................................................................

O Dames dubbel, partner .......................................................................................

O Gemengd dubbel, partner ...................................................................................

IInnlleevveerreenn  uuiitteerrlliijjkk  1133  jjaannuuaarrii  22000033
Senioren : één van de TC-leden (zie laatste pagina van dit clubblad)
Jeugd : één van de JC-leden (zie laatste pagina van dit clubblad)

De organisatie heeft het recht van de opgegeven categorie af te wijken.

De speeldagen voor de senioren zijn:
Donderdag 15 mei, vrijdag 16 mei, zondag 18 mei, donderdag 22 mei, vrijdag 23 mei en
zaterdag 24 mei 2003.

De speeldagen voor de jeugd zijn:
Zaterdag 17 mei, zondag 18 mei en zaterdag 24 mei

✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂



VAN DE VOORZITTER

Er is goed en slecht nieuws.

Het goede nieuws is dat er weer een TC is. Marida Löwik, Pim de Graaf en Sandor Musto
gaan de TC bemensen. Ik ben blij dat we weer een TC hebben. Zonder TC missen we niet
alleen leuke toernooien, maar lopen ook dingen spaak, zoals het niet meer verzorgen van
de shuttles. Overigens ben ik zeer teleurgesteld in de respons van onze leden op de
noodkreet die bij de openingsbrief zat.

Het slechte nieuws zit hem in de begroting. Alhoewel het vorige seizoen met een batig
saldo is afgesloten, lijkt dit seizoen met verlies te eindigen. Grote boesdoeners hierbij zijn
de enorme verhoging van de afdracht aan de bond (ten behoeve van reorganisatie
binnen de bond), de uitbreiding van de trainingen, de geringe aanwas van leden en het
teruglopend aantal adverteerders in ons clubblad. Helaas zal daardoor de contributie
weer iets verhoogd moeten worden.

Over dit soort zaken kun je als lid
meepraten op de komende Algemene
LedenVergadering (ALV). Deze wordt
gehouden op dinsdag 17 december in
de bestuurskamer van de OVVO-hal.
Verderop in het clubblad tref je de
ALV-stukken aan.

Ik hoop jullie op 17 december in de
OVVO-hal te mogen begroeten en
wens jullie alvast fijne feestdagen.

Alexander van Leijenhorst
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ALGEMENE LEDENVERGADERING DINSDAG 17 DECEMBER 2002
UITNODIGING VOOR DE ALV VAN OSM BADMINTON

Het jaarlijks gezellig samenzijn staat weer voor de deur en middels deze weg nodigen we
je uit deze gebeurtenis bij te wonen. De ALV zal worden gehouden in de OVVO-hal.
(achterin in de zaal, trappetje op, bij de tribune). Je bent van harte welkom om vanaf
20:30 onder het genot van een drankje mee te denken over het reilen en zeilen van onze
vereniging.

AGENDA

1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen vorige ALV (zie onder)
4. Jaarverslag van het bestuur (zie onder)
5. Jaarverslagen commissies (zie onder)
6. Verslag kascontrole-commissie
7. Financieel verslag 2001/2002 (zie onder)
8. Benoeming nieuwe bestuursleden (vertegenwoordiger JC, TC en eventuele overige

kandidaten)
9. Begroting 2002/2003 en 2003/2004 (zie onder)
10. Voorstellen vanuit het bestuur (zie onder)
11. Rondvraag
12. Sluiting 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 13 DECEMBER 2001
Gehouden op donderdag 13 december 2001 in de OVVO-hal te Maarssen

1. Opening
Iedereen wordt welkom geheten. Er zijn 14 leden aanwezig. Eén heeft zich afgemeld.

2. Ingekomen stukken
Geen.

3. Notulen vorige ALV
De notulen worden goedgekeurd met dank aan de secretaris.

Naar aanleiding van de notulen:
Opmerking: De hygiëne in de Fazantenkamphal is nog steeds slecht en daarnaast kan er
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nauwelijks worden gedoucht, ondanks het vernieuwen van de douches. Dat moet beter
geregeld worden.
Antwoord: De gemeente heeft toezeggingen gedaan voor verbetering. Er wordt door
meerdere gebruikers van de zaal geklaagd. Het bestuur zal een klachtenbrief sturen en
contact opnemen met andere gebruikers van de zaal om gezamenlijk actie te
ondernemen.

Vraag: Komen er nog nieuwe netten in de Bisonsporthal?
Antwoord: Er is gezocht naar iemand om de netten te maken, dat is niet gelukt.
Vervolgens zijn potentiële sponsoren benaderd en ook dat is niet gelukt. Wel is via de
sporthalbeheerder een aanvraag voor nieuwe netten in behandeling bij de gemeente.
Het bestuur wacht dit af.

Vraag: Leeft het systeem van “heeft-betaald”-strookjes in de labels nog?
Antwoord: De penningmeester heeft het afgeschaft, omdat er veel speelavonden zijn met
relatief weinig opkomst, waardoor het weinig zinvol is.

4. Jaarverslag van het bestuur
Na het ter perse gaan van het clubblad, zijn 9 afmeldingen ontvangen die administratief
bij het vorige seizoen horen. Dit brengt het aantal afmeldingen van 45 naar 54.

Het verslag wordt verder goedgekeurd.

5. Jaarverslagen commissies
De verslagen worden goedgekeurd.

6. Verslag kascontrole-commissie
De verklaring van goedkeuring is dit jaar bij het financieel jaarverslag in het clubblad
opgenomen en is akkoord.
Met dank aan de kascommissie.

7. Financieel verslag 2000/2001
Vraag: Is gezien het lage saldo de Postbank spaarrekening opgeheven?
Antwoord: Nee, het saldo was toevallig op het einde boekjaar zo laag.

8. Benoeming nieuwe bestuursleden
Voorzitter en secretaris stellen hun positie beschikbaar en stellen zich kandidaat voor een
volgend termijn. Er zijn geen andere kandidaten. Alexander van Leijenhorst wordt
herkozen als voorzitter en Ronald Koenis als secretaris.
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9. Benoeming kascontrole-commissie
De kascontrolecommissie heeft haar termijn van twee jaar volbracht. Twee nieuwe leden
hebben zich aangemeld: Eelco Weenink en Eric van Dam. De vergadering stemt met deze
kandidatuur in.

10. Begroting 2001/2002 en 2002/2003
De begroting wordt conform het voorstel vastgesteld.

Vraag: Waarom is er nu een begrotingstekort terwijl in het vorige seizoen nog een winst
is behaald?
Antwoord: De begroting van het vorig seizoen liet ook een begrotingstekort zien. Dit is
omgezet in winst door een meevaller in de zaalhuur. Daarnaast geldt voor dit seizoen dat
de kosten van  OVVO-hal voor een  heel jaar op de begroting staat.

Vraag: Waarom is in de toelichting aantal leden bij contributies anders dan bij de
bondsbijdrage?
Antwoord: Er is een verschil door leden die zich in de loop van het jaar aanmelden en
omdat de bond met kalenderjaren werkt en wij met seizoensjaren. 

Vraag: Wat zijn de bezorgkosten, de boekjes worden toch gebracht?
Antwoord: Dit zijn de portokosten van de boekjes voor de leden die buiten Maarssen
wonen.

Vraag: Hoe wordt de begroting van het volgende seizoen (2002/2003) gemaakt ten
opzicht van de begroting van dit seizoen? De verschillen zijn zo gering dat het weinig
nuttig lijkt.
Antwoord: De verschillen zijn gering omdat er ook weinig jaarverschillen zijn. Wat wel
verschilt zijn met name de zaalhuur en de bondsbijdragen, die elk jaar worden
verhoogd. Het bestuur is verplicht om een begroting voor het volgende seizoen op te
stellen en voor te leggen aan de ALV.

Vraag: De kosten voor de oplossing voor de vrijdag-jeugd nadat de vrijdag stopt, staan
niet in de begroting.
Antwoord: Dat klopt, naar een oplossing wordt nog gezocht, eventuele kosten zijn nog
niet bekend.

Vraag: We hebben geen clubsponsor, het is toch zinvol om er een te hebben?
Antwoord: Ja, maar het kost tijd en inspanning om een clubsponsor te vinden. Het
bestuur is al lang op zoek naar iemand die dit wil, er geschikt voor is en  zich daar
serieus voor in wil zetten. Ideeën zoals shirtsponsoring, projectsponsoring, etc. zijn er
genoeg ook binnen het bestuur, maar de uitwerking laat op zich wachten.



Een uitgebreide discussie over de inzet
door leden voor de club volgt met
ideeën als een verplichte bijdrage door
de leden in de vorm van een of andere
dienst, stimuleren van de
betrokkenheid van de jeugd, meer
persoonlijk aanspreken. Tijdens de ALV
blijkt dat er wel leden zijn die willen
participeren in een sponsorcommissie,
maar een trekker wordt niet gevonden.

Opmerking: Er is een subsidie-regeling
voor eenmalige sportevenementen.
Antwoord: Het bestuur zal kijken of we
van deze regeling gebruik kunnen
maken.

11. Voorstellen vanuit het bestuur
- Contributie-aanpassing: 
Het bestuur stelt een contributie voor
het volgend seizoen (2002/2003) voor
van €132,50 voor senioren (was €127,50)
en €90,00 voor jeugd (was €87,50). 
Een discussie volgt: tegen een verhoging zijn het opgelopen eigen vermogen en de vraag
of er geen andere bezuinigingen mogelijk zijn. Voor de verhoging pleit het structurele
begrotingstekort en de almaar oplopende zaalhuur en bondsbijdragen. 
Bij stemming blijkt dat ondanks één tegenstem de ALV met de contributieverhoging
akkoord gaat.

Vraag: Moeten we wel met de OVVO-hal doorgaan? Het kost de vereniging toch geld? 
Antwoord: Dat klopt, de kosten van de OVVO-hal worden gedekt als daar 45 (nieuwe)
leden in spelen. Dit aantal is niet gehaald en dus kost het de vereniging geld, maar we
hebben een contract met de OVVO-hal-exploitant, waarbij ontbinding van het contract
dit jaar F4000,- kost. Dat zou de vereniging meer geld kosten. Daarnaast kan de
vereniging nu wel meer mensen laten spelen.

Vraag: Waarom wordt de OVVO-hal 4 uur per avond gehuurd?
Antwoord: Omdat we dan in de hal competitiewedstrijden kunnen spelen. Ook bij de
huidige tijdverkorting (tot april wordt de zaal 3 uur gehuurd), wordt er uitzondering
gemaakt voor die dagen dat er competitiewedstrijden zijn.
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- Opzeggen zaalhuur voor de donderdagavonden in de maand juni: 
Het bestuur stelt voor geen zaal meer te huren op de donderdagavonden in de maand
juni. Dit omdat het zaal gebruik in die maand sterk afneemt en de OVVO-hal op
maandagavond wel beschikbaar blijft.

Ook hier volgt discussie, waarbij de ALV zich uiteindelijk niet kan vinden in het voorstel
van het bestuur.
Wel stemt zij in met het volgende voorstel:
Het bestuur moet proberen de OVVO-hal in de maanden april, mei en juni een uur
minder te huren van 20:00 tot 23:00.
Mocht dit niet lukken, dan mag worden gekort op de donderdagavond door een half uur
korter te spelen in mei en juni: van 20:30 tot 22:30.

12. Rondvraag
Vraag: Worden de clubkampioenschappen anders van opzet dit jaar?
Antwoord: Er wordt gedacht over een win/verlies-systeem met één of twee
verliezerspoules, zodat als iemand de eerste wedstrijd verliest, hij nog een wedstrijd kan
spelen. Dit is allemaal nog niet definitief, de TC beraadt zich.

Vraag: Waarom is er vanavond (donderdag) geen badminton?
Antwoord: Het bestuur wilde zo veel mogelijk leden in de gelegenheid stellen om te
komen. De conclusie is dat het in absolute cijfers geen succes is, gezien het aantal
aanwezige leden (waarvan iedereen in een commissie zit of heeft gezeten). Relatief heeft
de maatregel wel effect gehad: er zijn 30% meer leden dan vorig jaar.

Vraag: Er is iemand die een specifiek team wil sponsoren, mag dat?
Antwoord: Het bestuur heeft deze vraag niet eerder gehad en heeft nog geen standpunt.
Uit discussie in de ALV blijkt dat het niet acceptabel is dat iemand een specifiek team
sponsort zonder dat de club daar beter van wordt.

Vraag: Waarom staan we niet meer regelmatig in de VAR?
Antwoord: We staan er wel vaak, hoewel niet iedere week in. Afspraken hierover met de
betrokkenen zijn gemaakt. 

Opmerking: We kunnen als leden nu vaak spelen: een compliment aan het bestuur.
Antwoord: Dank voor dit compliment.

13. Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.



JAARVERSLAG BESTUUR OSM BADMINTON SEIZOEN 2001/2002
Algemeen
Dit jaarverslag gaat over het seizoen 2001/2002 dat loopt van juli 2001 tot en met juni
2002. Het seizoen werd gekenmerkt door opnieuw successen in de competitie, VJK en de
districtskampioenschappen, wat heeft geleid tot de toelating van zes OSMers bij het
Regionaal TrainingsCentrum van de bond.

Samenstelling bestuur
Het bestuur bestond dit seizoen uit:
Voorzitter Alexander van Leijenhorst
Penningmeester Martin van Gorkom
Secretaris Ronald Koenis (en voorzitter RC)
Algemeen lid Niels Eijkelkamp (voorzitter TC)
Algemeen lid Harm Tersteeg (lid JC)

Financiering
De hoogte van de bedragen waren:

Senioren-contributie ƒ280,-
Jeugd-contributie ƒ192,50
Inschrijfgeld senioren ƒ25,- (vanaf 1 januari 2002: €11,50)
Inschrijfgeld jeugd ƒ15,- (vanaf 1 januari 2002: €7,-)
Gastlabels ƒ5,- (vanaf 1 januari 2002: €2,50)

Ledenbestand
De ledensamenstelling over het gehele seizoen 2001/2002 was:

Senioren 154
Jeugd 91
Ereleden 5

Afmeldingen 71
Aanmeldingen 73

Vergaderingen
Het bestuur is zes keer bij elkaar gekomen en heeft één maal een Algemene Leden
Vergadering uitgeroepen. Bijzondere aandacht is besteed aan:
- Het trainingsschema. Het aantal trainingen is weer toegenomen, met name door een

grotere behoefte bij de jeugd, waarvoor de woensdag- en vrijdag-avond-trainingen
zijn uitgebreid. Daarnaast heeft de vereniging deze training voor de jeugd ook in de
maanden maart tot en met mei doorgezet. Voor het komend seizoen zijn drie nieuwe
trainers voor de jeugd ingepland.

- De OVVO-hal. In dit seizoen hebben we gedurende de wintermaanden 1 uur
teruggegeven aan OVVO, m.u.v. de avonden dat de VJK in de OVVO-hal speelt. De VJK
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werd voorheen in de Fazantenkamphal gespeeld, maar gezien de voortdurende
klachten, was deze hal niet meer geschikt voor de VJK. 
(De overeenkomst met de exploitant van de OVVO-hal kan jaarlijks in september
worden beëindigd. Bij een beëindiging vóór 1 september 2004, moet OSM alsnog een
deel van de kosten van het badmintonmateriaal op zich nemen. Bij opzegging in
september 2003 is dit bedrag ca. €1000,-)

- Extra ledenwerfactie i.v.m. het lage aantal aanmeldingen in het begin van het seizoen.
Dit heeft uiteindelijk geleid tot een groot aantal nieuwe leden.

- De sponsoren (incl. adverteerders). Vanuit het bestuur is getracht een
sponsorcommissie in te stellen, maar daar hebben zich vooralsnog te weinig mensen
voor gemeld om de commissie levensvatbaar te maken. Daarnaast is actief de
betalingsachterstand ingehaald, wat heeft geleid tot een stijging in de
sponsorinkomsten voor dit seizoen.

- Bemensing TC. Drie van de vier leden kondigden aan hun lidmaatschap te beëindigen.
Het bestuur heeft zich ingespannen deze vacatures te vervullen. 

- De overgang naar de euro.
Desgewenst kunnen deze onderwerpen bij de ALV worden toegelicht.

Slot
Graag wil ik namens het bestuur iedereen in onze vereniging bedanken voor hun inzet
het afgelopen seizoen: de leden voor het lid zijn, de adverteerders voor de advertenties
en bovenal de actieve leden voor hun verdiensten!

Maarssen, 20 oktober 2002
Ronald Koenis, secretaris
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JAARVERSLAG JC SEIZOEN 2001/2002
Het gaat goed met de jeugd en met de JC. Dit laatste is niet geheel onbelangrijk, want er
zijn commissies die meer problemen hebben. Overigens, als er mensen zijn (leden of
ouders) die vragen of suggesties hebben, of actief wat willen doen, kom dan op de
Algemene Leden Vergadering op 17 december. Ook via de website
(www.osmbadminton.nl) kunnen de commissies benaderd worden.

Het aantal jeugdleden blijft maar stijgen, doordat er voldoende belangstelling is en
omdat de JC er steeds weer in slaagt om het aantal basisuren uit te breiden. Ook het
trainingsbeleid hebben we in overleg met en op advies van Uun aangepast. In het
seizoen 2000-2001 was al gebleken dat er veel talent binnen de vereniging aanwezig
was. Om deze reden wilde Uun meer diepte in de trainingen hebben. We hebben toen
besloten om zoveel mogelijk competitiespelers op woensdag en vrijdag te laten trainen
bij Uun en voor de overige spelers een nieuwe trainer te zoeken voor de zaterdag. De
nieuwe trainer werd Niels; voorzitter van de TC. Dit bleek een uitstekende keuze.

Met het nieuwe seizoen was ook een nieuw competitieteam toegevoegd. Toch speelden
we in het seizoen 2001/2002 weer met 5 jeugdteams, omdat er ook een team was
opgeheven. In de competitie werd goed gepresteerd, echter de finales waren door een
slechte organisatie van de bond enorm vermoeiend. Wel zijn 6 van onze
competitiespelers geselecteerd om bij het district te gaan trainen.

De laddercompetitie ´oude´ vorm leverde veel organisatorische problemen op door
incidentele afwezigheid van spelers. Hiervoor in de plaats is een competitie gekomen met
poules. In principe wordt er iedere trainingsdag een wedstrijd gespeeld. Dit nieuwe
systeem haperde nog wat; weer doordat er altijd wel een paar spelers niet op komen
dagen. Op het einde van het seizoen hebben we dan ook besloten om het systeem aan te
passen op deze incidentele afwezigheid. Het nieuwe systeem is in het nieuwe seizoen
begonnen.

Door deze wijzigingen worden de niveauverschillen tijdens de trainingen minder groot,
en dat komt het enthousiasme van de jeugd ten goede. Dit merk je aan alles. Het verloop
van het aantal leden, de belangstelling voor de competitie en de animo voor de extra
trainingen. Met name dit enthousiasme laat zien dat het goed gaat en draagt bij aan het
plezier binnen de JC.

Namens de JC, Arthur van der Heijden
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JAARVERSLAG REDACTIECOMMISSIE SEIZOEN 2001-2002
De Redactiecommissie bestond dit seizoen uit Fardau Breshamer, Ingrid Janssen, Monique
Maenen en ondergetekende. We hebben het clubblad 4x uitgebracht: in oktober,
november, maart en juni. De aangeleverde kopij was van goede kwaliteit en kwam
redelijk op tijd, dat bespaarde ons veel tijd. De verhuizing van de drukker en de
aanlevering in electronisch formaat heeft even wat voeten in de aarde gehad, maar heeft
wel geleid tot een hogere kwaliteit.

De bezorging werd gecoördineerd door Thea Prins en Frenk Esmeijer en uitgevoerd door
een groeiend team bestaande uit (de kinderen van) Anne Jet Bennink, Nel Coenders, Els
Verhagen, Hans Bosma, Gerard Kieft, Alexander van Leijenhorst, Eduward
Nieuwenhuijzen, Eelco Weenink en Cor Zagers. Dit bespaarde ons weer veel geld.

Twee adverteerders hebben afscheid genomen, maar dat valt in het niet bij het afscheid
wat we halverwege het seizoen moesten nemen van Monique. Ze kwam in 1996 bij de
redactie en hoewel ze inmiddels geen spelend lid meer is, bleef ze wel actief binnen de
redactie. Monique, ik bedank je voor je inzet, je bereidheid om ons bij te staan en voor
de genoeglijke avonden die ik voorheen redactievergadering noemde. Het ga je goed in
Heerlen.

Moniques plaats is nog niet opgevuld, maar we hebben wel hulp gekregen van Pieter
Vlaanderen en Saskia van Rouveroy, die het redigeerwerk overnamen, waardoor de RC
het afgelopen jaar toch weer succesvol heeft kunnen functioneren. Waarvoor allen dank!

Ronald Koenis
Voorzitter RC
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FINANCIEEL JAARVERSLAG

Winst- en verliesrekening lopende van 1 juli 2001 t/m 30 juni 2002

KKoosstteenn bbeeggrroottiinngg 22000011//22000022 22000000//22000011 11999999//22000000

Administratie 363,03 510,50 205,99 287,68 
Bondscontributie 3.027,18 3.627,01 3.169,78 2.901,08 
Kosten clubkrant 522,30 479,84 407,27 341,70 
jubileum boven f4.000,- 0,00 0,00 0,00 458,89 
Kosten jeugd 1.242,46 1.236,43 1.455,05 1.193,45 
Kosten senioren 907,56 432,59 549,16 481,37 
Representatie 680,67 577,98 518,79 842,90 
Shuttles 1.272,86 1.281,34 1.040,63 788,02 
Vergadering 90,76 72,60 93,25 85,42 
Evenementen 181,51 597,51 412,06 0,00 
Zaalhuur 19.095,16 18.420,12 15.358,44 13.935,89 
WWiinnsstt//((vveerrlliieess)) (1.415,80) 436,34 397,40 1.246,44 

25.967,69 27.672,26 23.607,83 22.562,85 

OOppbbrreennggsstteenn bbeeggrroottiinngg 22000011//22000022 22000000//22000011 11999999//22000000

Sponsors/advertenties 505,97 819,07 449,24 272,27 
Contributie 23.558,11 24.281,67 21.234,47 20.680,22 
Inschrijfgeld 211,01 798,82 0,00 0,00 
Donaties 22,69 68,07 0,00 0,00 
Interest 1.134,46 1.083,29 1.397,73 1.138,43 
Gastlabels 11,34 62,92 49,92 22,69 
Jeugdsubsidie 524,12 558,42 476,47 449,24 

25.967,69 27.672,26 23.607,83 22.562,85 

TTooeelliicchhttiinngg  oopp  ddee  hhuuiiddiiggee  wwiinnsstt--  eenn  vveerrlliieessrreekkeenniinngg
Posten contributie en inschrijfgeld fors hoger door werving nieuwe leden. Hierdoor is ook
de kostenpost bondscontributie hoger uitgevallen. Kosten senioren aanzienlijk lager,
daar er beter gelet is op de prijzen van de diverse tournooien. Toch weer een mooi
positief resultaat. 
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BALANS

van de afgelopen 3 jaren per 30 juni van ieder jaar

AAKKTTIIVVAA 22000022 22000011 22000000
Voorraad shuttles 675,00 335,80 532,38
Vooruitbetaalde en/of nog te ontvangen 1.492,11 1.128,01 1.226,89
Kas 87,96 103,53 129,53
Banken 17.412,51 17.054,55 14.364,82
Postbankbetaalrekening 11,83 8.523,78 263,15
Postbankspaar-rekening 6.365,66 0,65 1.062,32

TToottaaaall 26.045,07 27.146,32 17.579,09

PPAASSSSIIVVAA 22000022 22000011 22000000
Eigen vermogen 17.298,69 16.862,35 16.465,05
Voorzieningen 0,00 0,00 0,00
Vooruitontvangen en/of nog te betalen 8.746,38 10.283,97 1.114,04

TToottaaaall 26.045,07 27.146,32 17.579,09

Eigenvermogen per 1 juli 2001 16.862,35
SSaallddoo  wwiinnsstt//vveerrlliieess 436,34

Eigenvermogen per 30 juni 2002 17.298,69

VVoooorruuiittoonnttvvaannggeenn  eenn//ooff  nnoogg  ttee  bbeettaalleenn
Zaalhuur gemeente 2e helft 8240,13
Trainingsbijdrage 506,25

8746,38

VVoooorruuiittbbeettaaaallddee  eenn//ooff  nnoogg  ttee  oonnttvvaannggeenn  
Jeugdsubsidie 558,42
Rente UGBI/Finance bank 773,69
Trainingsbijdrage 32,50
Contributie senioren 127,50

1.492,11
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BEGROTING OSM BADMINTON SEIZOEN 2002/2003
Hier volgt de begroting zoals opgesteld door het bestuur. Zoals in de voorgaande jaren
hebben wij eerst een gewijzigde begroting gemaakt voor het reeds begonnen seizoen,
om mede op basis daarvan tot de begroting voor het daarop volgende seizoen te komen.

SEIZOEN SEIZOEN SEIZOEN
2003/2004 2002/2003 2002/2003

BATEN (GEWIJZ.)

Contributies 25.390 24.260 24.497 
Inschrijfgeld 220 220 220 
Opbrengst gastlabels 13 13 13 
Jeugdsubsidie 612 605 524 
Sponsors 421 490 526 
Interest 1.000 1.000 1.134 

Totaal baten 27.656 26.587 26.914 

LASTEN

Zaalhuur 20.504 19.687 20.672 
Shuttles  883 1.170 1.327 
Bond/distriktsbijdrage 3.553 3.437 3.211 
Kosten jeugd 1.202 1.262 1.244 
Kosten Rekr./Comp. 750 750 908 
Kosten evenementen 200 200 182 
Kosten vergaderen 100 100 91 
Kosten administratie 400 400 363 
Kosten clubkrant  588 588 578 
Kosten representatie 700 675 681 

Totaal lasten  28.880 28.268 29.256 

Begrotingsoverschot/(tekort) -1.223,54 -1.681,14 -2.341,60 

TOELICHTING BEGROTING OSM BADMINTON SEIZOEN 2002/2003
De begrotingen vertonen een niet gering tekort. Dit wordt veroorzaakt door de lagere
aantal nieuwe leden, een stijging van 20% in de bondsbijdrage en de investeringen in
trainingen. Wij gaan uit van een door de ALV goedgekeurde contributieverhoging. 
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TTooeelliicchhttiinngg  ooppbbrreennggsstteenn::
aaaannttaall  ccoonnttrriibb.. ttoottaaaall  

Contributies  Rekreanten/Comp.sp. 120 138,00 16.560 
Jeugd 95 94,00 8.930 
Gezinskortingen -100

25.390 

Inschrijfgeld senioren 10 11,50 115 
Inschrijfgeld jeugd 15 7,00 105 

220 

Jeugdsubsidie gem. Maarssen 90 6,80 612 

TTooeelliicchhttiinngg  kkoosstteenn::
aaaannttaall bbiijjddrraaggee ttoottaaaal

Bijdrage bond/distrikt jeugd senioren 120 16,92 2.030 
jeugd 95 12,07 1.147 
distriktsbijdrage 215 1,75 376 

3.553 

Kosten rekr./comp. administratie 75 
bloemen kampioenen 75 
champagnetoernooi 150 
clubkampioenschappen 450 

750 

Kosten jeugd administratie en prijzen 182 
trainer 1.020 

1.202 

Clubkrant  administratie 25 
drukker (4 keer) 478 
bezorgkosten 85 

588 

Het Bestuur OSM Badminton, 30 oktober 2002.
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VERSLAG KASCONTROLE-COMMISSIE

Op 9 oktober 2002 heeft de kascontrole-commissie de boekhouding en financiële
administratie bekeken. Deze is op eenvoudige en overzichtelijke wijze bijgehouden. De
commissie heeft onder meer gelet op:

- de rechtmatigheid en doelmatigheid van de uitgaven,
- de juistheid van de opbrengsten en
- de juistheid en volledigheid van de opgevoerde activa en passiva

De commissie heeft geen onregelmatigheden en/of onduidelijkheden kunnen ontdekken.
Het voorstel van de commissie is dan ook de penningmeester décharge te verlenen.

Verder heeft de commissie geen aanvullende aanwijzingen voor het bestuur aangaande
het voeren van de financiële administratie.

Hoogachtend,

VOORSTELLEN VAN HET BESTUUR

CONTRIBUTIE-AANPASSINGEN

Het teleurstellende ledenaantal en de kostenstijgingen als gevolg van een hoge inflatie
(4 à 5%) noodzaakt het bestuur tot het voorstellen van een contributieverhoging van 4%.
De contributie voor het seizoen 2003-2004 bedraagt dan respectievelijk €138,00 (was
132,50) en €94,00 (was 90,00).
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OSM BADMINTON AGENDA DECEMBER 2002 - MAART 2003
Speeltijden
Jeugd A (selectie) Woensdag 18:00-20:00 (Fazantenkamp)

Vrijdag 18:30-20:00 (Bisonhal)
Jeugd B Maandag 19:00-20:00 (Bisonhal)

Vrijdag 18:30-20:00 (Bisonhal)
Jeugd C Maandag 19:00-20:00 (OVVO-hal)

Zaterdag 08:30-11:00 (Bisonhal)
Jeugd D Zaterdag 08:30-11:00 (Bisonhal)

Op zaterdag speelt groep 1 van 08:30 tot 09:45 en groep 2 van 09:45 tot 11:00.

Bijzonderheden
Za 30 november Sinterklaastoernooi (groep 1 en 2 van 8:30 tot 11:00)

Wo 25 december Kerstvakantie
Vr 27 december Kerstvakantie
Za 28 december Kerstvakantie
Ma 30 december Kerstvakantie

Wo 01 januari Nieuwjaar
Do 02 januari Kerstvakantie
Vr 03 januari Kerstvakantie
Za 04 januari Kerstvakantie
Za 11 januari Oliebollentoernooi

Za 22 februari Voorjaarsvakantie
Ma 24 februari Voorjaarsvakantie
Wo 26 februari Voorjaarsvakantie
Vr 28 februari Voorjaarsvakantie

Maart geen bijzonderheden

Voor wie op zoek is naar toernooien verwijzen we naar de volgende site op internet:
http://www.badminton.nl/. Kies dan bovenin het scherm “competitie & toernooien”.
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JEUGDCOMPETITIE - SEIZOEN 2002/2003 (2)
De competitie is begonnen. De nieuwe teams hebben hun eerste competitie-ervaringen
opgedaan en dat ervaringen uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst is
ook bekend…

In het kort is de stand als volgt:

Team 1 speelt dit jaar (ondanks de zwaardere poule dan vorig jaar) als een goede
middenmoter mee, een vierde plaats, een overtuigde overwinning (8-0) en een positief
punten-saldo is geen slechte start.

Team 2 speelt met uitersten: twee keer verloren met 8-0, een keer gewonnen met 8-0.
Misschien een gevolg van het feit dat ze voor het eerst samenspelen: de juiste
combinaties moeten wellicht nog gevonden worden, maar de potentie is aanwezig.
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Team 3 speelt voor de tweede jaar in deze klasse (NB. er is geen onderscheid in sterkte
binnen deze klasse). Neem daarbij in ogenschouw dat er twee RTC-ers bij zitten, dan kan
(mag!) er toch eigenlijk niets mis gaan om de eerste plaats te behouden. Maar ze staan
niet alléén aan de top…

Team 4 staat op een welverdiende tweede plaats in de voor hun nieuwe klasse (met
vooral oudere spelers!). De andere toppers (Apollo en DVS) moeten echter nog komen,
maar ook in team 4 is het RTC ruim vertegenwoordigd.

Team 5 staat op een goede middenpositie (drie wedstrijden - drie wedstrijdpunten) met
een heel gunstig puntensaldo (15 - 9). Voor een aantal spelers is het alweer het tweede
jaar; deze ervaring zal de rest van de competitie goed van pas komen. De niet gespeelde
wedstijd tegen Nijkerk zal worden ingehaald (dit zijn dus geen gratis winst-punten).

Team 6 verkeert in de bovenste regionen van de poule. Met drie gewonnen wedstrijden.
Opvallend zijn de kleine verschillen in de top-4 van deze poule; het kan dus nog
spannend worden…

Team 3 ,dames dubbel, Priscilla en Sandra



Team 7 heeft een moeilijke start als
‘ingevallen reserve-team’. Toch hebben ze
in de wedstijd tegen ’t Slot (Zeist) drie
set-punten weten te behalen. Het zit er
dus wel in, het is een kwestie van
doorbijten.

Wellicht ten overvloede: alle competitie-
verslagen staan op onze OSM internet-
site.

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

Harm Tersteeg
Jeugdcompetitieleider
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Team 4, Melissa

Team 6, dubbel, Robbin en Whitley
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KEN JE NADINE HAGENBEEK AL?
Hoe heet je, hoe oud ben je, waar woon je, waar zit je op
school en in welke klas zit je?
Nadine Hagenbeek, 11 jaar, woon in Spechtenkamp 74 en
ik zit op de Regenboogschool, groep 8.

Waarom ben je op badminton gegaan?
Omdat het mij wel leuk leek.

Hoe lang ben je al lid van OSM en waarom ben je juist op
deze vereniging gegaan?
Iets meer als een jaar.

Hoe vind je de interne jeugdcompetitie?
Leuk.

Speel je competitie of doe je mee aan toernooien?
Zo ja, met wie speel je in het competitieteam?
Ik speel dit jaar voor het eerst in de competitie mee. Ons team bestaat uit Wouter, Michiel
en Cherelle.

Wat speel je het liefst, de single, de mix of de dubbel? Waarom?
Enkel en de mix.

Wat vind jij het leukste dat je dit seizoen
hebt meegemaakt?
Dat we een keer niet met 8-0 hebben
verloren en de clubkampioenschappen.

Heb je ook andere hobby’s?
Dansen.

Is er nog iets wat je graag wilt vertellen,
wat leuk is als het in het boekje komt te
staan?
Badminton vind ik een hele leuke sport,
en ik hoop (als de competitiewedstrijden
ook wat minder moeilijk worden) dat ik
het nog een hele lange tijd ga doen.

Nadine geeft de pen door aan Michiel
Lantinga.

Wat is ze snel...
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SENIOREN

OSM BADMINTON AGENDA DECEMBER 2002 - MAART 2003
Speeltijden
maandag 20:00 - 23:00 vrij spelen en training (OVVO-hal)
woensdag 20:00 - 22:00 competitietraining (Fazantenkamp)
donderdag 20:30 - 23:00 vrij spelen en training (Bisonhal)
vrijdag 20:00 - 21:30 training competitie en gevorderden,

tevens vrij spelen

Bijzonderheden
17 december ALV Algemene ledenvergadering
25 december Kerstvakantie
26 december Kerstvakantie
27 december Kerstvakantie
30 december Kerstvakantie

01 januari Nieuwjaar
02 januari Kerstvakantie
03 januari Kerstvakantie
06 januari Champagne-evenement
09 januari Clubavond/Open Avond
13 januari Clubavond/Open Avond

09 februari Start VJK (Voorjaarscompetitie)
26 februari Voorjaarsvakantie
23 februari Kopijdatum
28 februari Voorjaarsvakantie

Maart Geen bijzonderheden

Voor wie op zoek is naar toernooien verwijzen we naar de volgende site op internet:
http://www.badminton.nl/. Kies dan bovenin het scherm “competitie & toernooien”.

CHAMPAGNE-EVENEMENT

Op maandagavond 6 januari zal de nieuwe TC het champagne-evenement origaniseren.
Voor meer informatie zie de aankondiging in de hal.
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TUSSENSTAND COMPETITIE

OSM Badminton 1, 2e klasse, poule 4
De Zender 1 05-10 32-08
DVS 2 05-08 29-11
OOSSMM  BBaaddmmiinnttoonn  11 0055--0088 2288--1122
Iduna 7 05-04 18-22
Leerdam 2 05-04 18-22
Ricochet 2 05-04 17-23
Vianen 1 05-02 11-29
Castellum 4 05-00 07-33

OSM Badminton 3, 4e klasse, poule 6
Iduna 11 04-08 27-05
Leerdam 5 04-08 27-05
DSS  2 04-06 27-05
Fortissimo 3 04-03 13-19
Helios 1 05-03 15-25
OOSSMM  BBaaddmmiinnttoonn  33 0044--0022 1111--2211
Koto Misi 4 05-00 00-40

OSM Badminton 2, 3e klasse, poule 6
Rap 1 05-09 30-10
Breukelen 1 05-08 30-10
OOSSMM  BBaaddmmiinnttoonn  22 0055--0066 2244--1166
Kwinkslag 2 05-06 22-18
Fortissimo 1 05-04 20-20
‘t Slot 2 04-03 14-18
Inter Nos 3 04-02 07-25
De Zender 2 05-00 05-35

Team 3, heren dubbel, Arthur en Martin
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VARIA

NIEUWS VAN DE NBB

NBB COMMUNICATIE

De Badminton Revue wordt niet meer uitgegeven. Het bondsblad verscheen vier keer per
jaar en werd aan iedereen die lid is van de NBB verstuurd. Om financiële redenen heeft
de NBB-Jaarvergadering besloten de uitgave met onmiddelijke ingang te staken. De
informatie van de NBB kan nog wel worden bekeken op www.badminton.nl. Daar kunt u
zich ook aanmelden voor de Badminton E-Nieuwsbrief: een maandelijkse nieuwsbrief van
de NBB die per e-mail wordt verspreidt. Ook de e-versie van Competitie Week Info is hier
te verkrijgen.
Voor kaderleden (waaronder het bestuur van OSM badminton) is de oude uitgave
Badminton Besturen omgezet naar het iets bredere Badminton Bulletin, bedoeld voor
bestuurders en trainers. Informatie hieruit die ook voor u als lid interessant is, zal in ons
clubblad worden overgenomen.

GROOTS EVENEMENT IN 2003
Volgend jaar worden de Wereldkampioenschappen voor gemengde teams
georganiseerd. Dit evenenment is beter bekend als de Sudirman Cup en wordt gehouden
van 18 t/m 23 maart 2003 in het Indoor Sportcentrem te Eindhoven.

LIVE-SCORING

Tijdens de laatste grote evenemenenten (Uber Cup en Dutch Open) waren alle
wedstrijden live punt voor punt te volgen via het internet: www.toernooi.nl. Naast
badminton kan je hier ook toernooien van andere sporten live volgen.
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Horizontaal
7. Twee door elkaar (7,6)
10. Wat! Eén man? (2)
11. Toss boven het matras? (6)
12. Uit Engeland (7)
14. Jongerenclubjes (15)
17. Scheidingsresultaat (2)
18. Scheidingsresultaat (2)
19. Hal voor buffels? (10)
20. Feestje in de kamer? (5)
21. Eén naam voor Basketbal, Atletiek,

Voetbal en Badminton (3)

Verticaal
1. De kijker achter het omgekeerde

spinnenhuis stond niet stil. (6)
2. Serieuze zoen op het kraakbeenschijfje (8)
3. Zeven afgekort. (2)
4. Namaakgoedje i.p.v. veren (9)
5. Korte generieke onderdelen bijeenkomst

(3)
6. Lekkernijtje over het net (6)
8. De vis van zijn ingewanden ontdoen

maakt een dof geluid (7)
9. Kuip zonder kuip is een sport (9)
13. Bewegingsloos geloof (5)
15. Gewezen bosbrandweg met een bonus (5)
16. Slag in de lucht (3)
19. Diertje dat niet meer achter loopt. (2)

CRYPTOGRAM 0203-2

oplossing elders in dit blad
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KEN JE SASKIA VAN ROUVEROY AL?
Hoe oud ben je, wat is je burgerlijke staat en waar werk je?
Ik ben 28, en woon nu 8 jaar samen met mijn vriend. Ik werk in Utrecht bij de KNNV
Uitgeverij als begeleider en coördinator van boekproducties. Ik ben afgestudeerd als
bioloog en deze uitgeverij geeft boeken uit op het gebied van natuur en biologie. 

Hoe lang ben je al lid van de vereniging en heb je ook ergens anders gespeeld?
Volgens mij ben ik nu voor het 4e jaar lid. Ik ben in Groningen begonnen bij BC Beijum en
heb daar later bij de studentenvereniging AMOR (Alles Met Ons Racket, ha ha) gespeeld. 

Waarom ben je met badminton begonnen? Wat was je motivatie?
Ik ben op m’n 17e begonnen, samen met een vriendin. We wilden iets sportiefs doen en
hebben gewoon uit de gemeentegids een sport geprikt. Die vriendin is na 1 jaar
afgehaakt, maar mij beviel het erg goed. Ik had daarvoor wel getennist, maar dat was
voornamelijk ballen rapen. Badminton kun je binnen vrij korte tijd al heel leuk
meespelen. 

Heb je ook andere hobby’s/sporten.
Jahaa, wandelen (liefst in mooie
natuurgebieden), paardrijden, lezen,
tuinieren (vooral bij m’n moeder in de tuin,
zelf hebben we maar 2 balkonnetjes). En nog
een hoop andere dingen die er tegenwoordig
vaak bij inschieten, zoals tekenen. Sinds kort
weer schaatsen op de ijsbaan (maar hopelijk
eindelijk weer ‘s op natuurijs) en sinds een
paar jaar ook langlaufen (in Zweden of
Noorwegen). Wel heel vermoeiend, maar
superleuk!  

Doe je mee aan de competitie of ooit gedaan?
Eerder viel ik voornamelijk in, maar sinds
vorig jaar speel ik mee in de
voorjaarscompetitie in het team met Piet,
Hans, Nel en Laura. Dat is goed bevallen en ik
mag blijven van Piet, dus dit jaar maar weer,
hè?
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Ben je al eens clubkampioen geweest en zo ja
wanneer?
Ik heb dit jaar pas voor het eerst meegedaan.
De mix en single gingen niet zo best, maar de
dubbel met Laura ging echt heel goed. We
hebben zelfs de finale gehaald! Wel een leuke
wedstrijd gespeeld tegen Sietske en Emy, maar
dat was wel een tandje te hoog voor ons. Toch
een goeie tweede!

Wat vind je het leukst om te spelen: single, mix
of dubbel en waarom?
Dubbel en mix zijn wel mijn favoriet. Als het
samenspelen goed gaat, is dat echt enorm
‘kicken’. Trouwens ook als het slecht gaat, kan
het erg leuk zijn. Single ben ik niet zo sterk in.
Bovendien best confronterend: elke fout die je
maakt is veel fataler dan bij de dubbel/mix.

Kun je een leuke mop of anekdote vertellen?
Hmmm, ik ben erg slecht in het onthouden van moppen. Op m’n werk gebeuren altijd
wel de raarste dingen, wordt er erg veel gelachen en ook grappige anekdotes verteld.
Sinds kort heet dat bij ons ‘verbale incontinentie’. Het meeste is trouwens niet goed na te
vertellen, dus helaas… 

Waar heb jij zo hard leren slaan? (vraag van Marida)
Ik heb, geloof ik, altijd wel vrij hard geslagen. Maar ik ben ook vaak genoeg achter in het
veld gemept. Met eigen kracht en aanwijzingen van trainers is het ook beter geworden.
Bij OSM spelen trouwens veel dames die zo hard slaan, vind ik. 

Wil je nog iets melden wat niet eerder gevraagd is, maar wat je wel graag kwijt wil?
Mocht je na een vrije speelavond (in de Bisonhal) iets vinden dat iemand van OSM heeft
laten liggen, kun je dat het beste zelf meenemen en de volgende keer weer meenemen.
Mijn ervaring is dat de mand met gevonden kleding voor iedereen toegankelijk is en dat
daar toch wel iets uit kan verdwijnen.

Wie moet de volgende keer geïnterviewd worden en wat zou je die persoon willen
vragen?
Laura (Eefting), want die verwacht het wel zo’n beetje. Wat ik wel ‘s zou willen weten is
hoe je het allemaal volhoudt: nieuwe baan, competitie spelen en dan ook nog 2 keer per
week vrij spelen! Zit er misschien iets speciaals in die vingerpleisters van je?
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* Bezorgservice tot 22.00 uur

* Wij bezorgen voor slechts €2,-
desgewenst alle menu's bij u thuis

* Bestellingen vanaf €15,- worden
gratis bij u thuis bezorgd

* Bij bestellingen vanaf €25,- 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

DE ZWEEPSLAG

Deze folder wordt je aangeboden door de Hogeschool van Amsterdam. 
Als je nog vragen hebt, stuur dan een mail naar: tga_f205@yahoo.co.uk

WWaatt  iiss  eeeenn  zzwweeeeppssllaagg  iinn  ddee  kkuuiitt??
De naam “zweepslag” is afgeleid van de pijnscheut die mensen voelen wanneer de
zweepslag ontstaat. Een zweepslag in de kuit kan in verschillende gradaties voorkomen;
van een kleine verrekking tot een totale scheur. Deze blessure vindt vaak plaats bij
sporten waarbij je veel moet hardlopen. Veel mensen horen of voelen iets knappen.
Direct daarna is steunen op het been vrijwel onmogelijk. De locatie van de zweepslag is
meestal de spier- peesovergang van de kuit. Het herstel duurt 4 tot 6 weken, dit hangt af
van de ernst van de zweepslag.

OOoorrzzaakkeenn
Eén van de belangrijkste oorzaken van een zweepslag is een slechte warming-up. In de
eerste plaats is een warming-up om het lichaam voor te bereiden op een zware
lichamelijke inspanning. Ten tweede zul je je ook geestelijk moeten voorbereiden op deze
inspanning, omdat concentratie erg belangrijk is.
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Overige oorzaken kunnen zijn:
- Te harde ondergrond
- Te hoog prestatieniveau
- Versleten of verkeerd schoeisel

HHooee  vvoooorrkkoomm  jjee  hheett??
Het allerbelangrijkste bij het voorkomen van een zweepslag is een goede warming-up.
Deze warming-up moet 5 tot 10 minuten duren. Meestal doe je een warming-up door
middel van rondjes joggen in de zaal of buiten op het veld. Daarna kun je wat
oefeningen te doen, zoals “hakken-billen” en knieheffen. 
Aan het eind van de warming-up kun je enkele rek- en strekoefeningen uitvoeren. 

De kleding tijdens de sportactiviteit speelt een grote rol bij het voorkomen van een
zweepslag. Bij koude en vochtige weersomstandigheden is het aan te raden een lange
sportbroek aan te trekken. Ook is het belangrijk het juiste schoeisel aan te schaffen. Voor
elke sport heb je een ander soort schoen nodig. Laat je adviseren bij een speciaalzaak. 

WWaatt  mmooeett  jjee  ddooeenn??
Het is belangrijk dat je direct na het ontstaan de kuit gaat koelen. Dit doe je door middel
van een ijscompres of natte theedoek. Daarna moet je rust nemen, dus het been zoveel
mogelijk ontlasten. Een drukverband of hakverhoging kan eventueel verlichting geven.
De eerste week is het aan te raden om het been omhoog te houden, bijvoorbeeld om er
een kussen of een andere verhoging onder te leggen. Een handig ezelsbruggetje is de
RICE-methode. Let op: deze staat niet in de goede volgorde!

R: Rest/rust
I: Ice/ijs
C: Compression/compressie
E: Elevation/been heffen

Neem na deze handelingen meteen contact op met je huisarts. De huisarts kan je
eventueel doorsturen naar de fysiotherapeut.

WWiisstt  jjee  ddaatt::
- een zweepslag meestal binnen tien minuten van de sportactiviteit ontstaat?
- er soms een blauwe plek op een andere plaats ontstaat dan waar de zweepslag zich

bevindt?
- rokers meer kans op een zweepslag hebben dan niet-rokers?
- er ook op andere plaatsen een zweepslag kan ontstaan, bijvoorbeeld in de nek?
- je meestal na zes weken weer voorzichtig kunt gaan beginnen met sporten?
- een zweepslag bij mannen ongeveer anderhalf keer vaker voorkomt dan bij vrouwen?
- een zweepslag in de kuit ook wel een “coup de fouêt” wordt genoemd?
- er per jaar ruim 80.000 van de Nederlanders een zweepslag krijgt?

- Een hellend oppervlak
- Zwakke spieren
- Onvoldoende concentratie
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LIJST VAN BESTUURS- EN COMMISSIELEDEN
NNAAAAMM:: AADDRREESS:: TTEELL:: FFUUNNCCTTIIEE::

00334466--
BBEESSTTUUUURR
Martin van Gorkom Boomstede 122 576079 Penningmeester
Ronald Koenis 1) Reigerskamp 320 569973 Secretaris, Voorz. RC
Alexander van Leijenhorst Zwanenkamp 82 283647 Voorzitter
Arthur van der Heijden Zwanenkamp 795 572129 Voorzitter JC

TTEECCHHNNIISSCCHHEE  CCOOMMMMIISSSSIIEE
Pim de Graaf Valkenkamp 427 551468
Marida Löwik Fazantenkamp 670 569210
Sandor Musto Vechtoever 7, Utr. 030-2468717
COMPETITIE
José Loomans Boomstede 152 572541
VOORJAARS COMPETITIE
Piet Elsendoorn Zwanenkamp 373 569616

JJEEUUGGDD--CCOOMMMMIISSSSIIEE
Ronald Boshuis Reigerskamp 41 554847 Lid
Arthur van der Heijden Zwanenkamp 795 572129 Voorzitter
Rob Smeets Boomstede 199 550761 Lid
Harm Tersteeg Reigerskamp 663 566430 Lid

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

KKAASSCCOONNTTRROOLLEE--CCOOMMMMIISSSSIIEE
Eric van Dam Boomstede 152 572541
Eelco Weenink Boomstede 505 571083

TTRRAAIINNEERRSS
Piet Elsendoorn Zwanenkamp 373 569616
Sietske Lammers Straatweg 128b 572151
Erik Pelgrim Duivenkamp 59 578424
John van Rooijen Bloemstede 271 571393
Uun Santosa Valkenkamp 671 554348
Rob Smeets Boomstede 199 550761

AAllss  jjee  bbeelltt,,  vvrraaaagg  jjee  ddaann  eevveenn  aaff,,  ooff  hheett  oopp  eeeenn  ttiijjdd  iiss  wwaaaarrvvaann  jjee
vveerrwwaacchhtt  ddaatt  ddeeggeennee  ddiiee  jjee  bbeelltt,,  ddiiee  ttiijjdd  ooookk  rreeddeelliijjkk  vviinnddtt..

1) Gastlabels



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 21 1
3551 CB UTRECHT
Tel.: 030 - 246 70 41

TENNIS SQUASH BADMINT ON

Babolat bespanmachine met chipkaart
(het geheugen van uw racket)

12uur 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.

Carlton Wilson
Yonex


