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Hieronder de dames dubbel tussen
OSM 3 (rechts, Sandra en Priscilla)
en OSM 4 (Kim en Melissa) tijdens
de slotrondes van de jeugd-
competitie in Nijmegen. Het verslag
en nog meer foto’s staan op
bladzijde 9.
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REDACTIONEEL

Goedemorgen en een speciaal welkom voor alle nieuwe leden, die, zoals de
oudgedienden al hebben gemerkt, zorgen voor gezellig gevulde zalen. Nadat we het
seizoen zijn gestart met meer jeugdleden dan verwacht en (veel) minder senior leden,
heeft de ledenwerfaktie van januari 15 nieuwe senioren aangetrokken. We tellen
momenteel 240 leden, iets wat de afgelopen 6 jaar nog niet eerder is voorgekomen.
Hierbij merken we dat het animo voor de OVVO-hal steeds verder toeneemt, zo veel zelfs
dat de maandagavonden nu drukker zijn dan ooit met de VJK erbij. Voor de klagers
onder u: even doorbijten. De vereniging vaart wel met de nieuwe leden èn een
goedbezochte OVVO-hal.

Nog meer goed nieuws: wederom zijn een aantal competitieteams dit jaar kampioen
geworden. Daarnaast heeft onze jeugd toegeslagen bij de districtkampioenschappen
(zowel individueel als in teamverband). De senioren zijn druk bezig om in de VJK te laten
zien dat OSM goed kan meekomen in het district. 

Bent u nog geen kampioen, maar wilt u dat wel worden? Vul het inschrijfformulier in
voor de competitie van volgend jaar. Of een nog betere mogelijkheid: de
clubkampioenschappen komen er weer aan. U leest er meer over in dit nummer.

Veel leesplezier,
Ronald Koenis



VAN DE VOORZITTER
Ik kan dit stukje met een hele blijde boodschap beginnen. Uun heeft aangegeven
volgend seizoen OSM te blijven trainen. Dat is natuurlijk super want we zien dat OSM op
sportief vlak enorme sprongen maakt. De jeugd wordt zwaar door Uun getraind en dat
werpt zijn vruchten af. Er zijn twee teams ongeslagen kampioen geworden en die gaan
nu om het districtskampioenschap strijden. Tegen de tijd dat jullie dit lezen is al bekend
wie er gewonnen heeft. Jammer dat dat maar één team kan zijn.

Daarnaast trainen diverse jeugdleden bij het Regionaal Trainings Centrum van de bond.
Daar moet je gewoon goed voor zijn. Een trainer als Uun trekt ook nieuwe spelers aan. Wij
merken dat er toch nieuwe leden komen naar OSM omdat Uun hier traint. Een leuk
fenomeen is dat kinderen van oud-OSM’ers die nu bij Castellum spelen naar OSM komen.

Verder zie je dat er meer animo komt, zo zijn er zes (!) teams in de VJK. Zo’n aantal is
lang geleden voor OSM. Hiermee horen wij weer bij de grote clubs.

Er is helaas ook wat minder goed nieuws. Het aantal adverteerders in ons clubblad loopt
terug en daarmee onze inkomsten. We zullen dus op zoek moeten naar sponsors. Hiertoe
loopt al een initiatief van Arthur. De mensen die hiermee bezig zijn, hebben echter al
functies binnen de club. Het zou fijn zijn als er een aantal extra handjes en hersenen
bijkomen om de sponsoring vlot te trekken. Als je interesse hebt, kun je onze
telefoonnummers achter in dit boekje vinden.

Alexander van Leijenhorst
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JEUGD

AGENDA MAART-JUNI 2003
Speeltijden
Jeugd A (selectie) Woensdag 18:00-20:00 (Fazantenkamp)

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

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
Maart Geen bijzonderheden

Vr 18 april Goede Vrijdag
Ma 21 april Pasen
Za 26 april Meivakantie
Wo 30 april Meivakantie/Koninginnedag

Vr 02 mei Meivakantie
Za 17 mei Clubkampioenschappen
Zo 18 mei Clubkampioenschappen
Za 24 mei Clubkampioenschappen

Ma 09 juni Pinksteren
Za 21 juni Laatste training van dit seizoen

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”.

- 5 -- 5 -- 5 -
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JEUGDCLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2003
We zijn nog bezig met het vaststellen van het speelschema voor de
clubkampioenschappen. Zodra het klaar is krijgt iedereen een lijst met de speeltijden.

In tegenstelling tot voorgaande jaren spelen we nu alle wedstrijden (enkel, dubbel en
mix) door elkaar. De reden is dat de kinderen die op het RTC zitten een toernooi moeten
spelen op 17 en 18 april. Zij moeten daarom alle wedstrijden spelen op de finaledag 24
mei.

De speeldagen zijn:
Zaterdag 17 mei
Zondag 18 mei
Zaterdag 24 mei

De prijsuitreiking is op zaterdag 24 mei na de finales.
De JC

Kampioensteams 3 en 4 (Priscilla (3) ontbreekt)
boven: Rowin (3), Joyce (3), Joeri (3), trainer Uun Santosa, Kim (4)
onder: Sandra (3), Yannic (4), Melissa (4), Tjardy (4)
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EINDVERSLAG VAN DE JEUGDCOMPETITIE 2002-2003
De jeugd blijft succesvol: in navolging van voorgaande seizoenen zijn ook dit jaar weer
prachtige prestaties neergezet. De teams 3 en 4 zijn zelfs voor de derde keer op rij
kampioen geworden in hun poule.

TTeeaamm  11 (Gill ten Hoor, Mark Eijgenstein, Ellen Lemmens, Mariska Tersteeg) heeft het niet
gemakkelijk gehad. Waren ze het vorig jaar met lof gepromoveerd naar de 1e klasse
(onder 19 jaar!), dit jaar moeten ze genoegen nemen met een goede derde plaats, met
slechts een klein verschil met de nummer twee. Hun relatief jonge leeftijd laat echter zien
dat ze genoeg potentie hebben om de komende jaren hoge ogen te gooien in de 1e en
wellicht in de hoofdklasse.

TTeeaamm  22 (Jeffrey Schijven, Jesper van Breugel, Frits Linden, Dennis van Wankum) speelde
dit jaar voor het eerst competitie als team en ook individueel. Ze zijn geëindigd als vijfde
in hun poule. Niet slecht als je hun ervaring meerekent en constateert dat ze desondanks
vier winstpunten op hun naam hebben staan. Ook voor hen geldt dat hun leeftijd nog
voldoende mogelijkheden biedt voor de komende jaren.

TTeeaamm  33 (Joeri Tersteeg, Rowin Nieuwerth, Sandra v Rooijen, Joyce v Rooijen, Priscilla v
Wakeren) en tteeaamm  44 (Tjardy Esmeijer, Yannic Smeets, Melissa Santosa, Kim Krommert)
zijn roemrijk poulewinnaar gewonnen. De individuele partijen hebben vast nog wel
spektakel opgeleverd, getuige de tegenpunten want die zijn ongetwijfeld niet
weggegeven. Het geheim mag wel verklaard worden: trainen, trainen en nog eens
trainen! Vraag maar aan de spelers en Uun. Kijk voor meer foto’s van de prijsuitreiking
op wwwwww..oossmmbbaaddmmiinnttoonn..nnll.

TTeeaamm  55 (Vincent de Waard, Pascal Krommert, Nick Carbo, Chantal Boshuis, Cynthia de
Graaf) is samengesteld uit ervaren krachten van het vorig seizoen aangevuld met ‘verse
krachten’. Ze zijn geëindigd op een zesde plaats - maar wel in de middenmoot - met
slechts kleine verschillen met de nummers vier en vijf. Met de vele ervaringen rijker moet
dit team volgend jaar in de top van de poule kunnen eindigen.

TTeeaamm  66 (Whitley Vonk, Esmee de Graaf, Robbin Spaan, Kim de Graaf, Kirsten van der
Valk) zit vol met toppers. Ook dit team is een samenstelling van ervaring en nieuwe
krachten. Ze hebben de tweede plaats weten te bemachtigen in de mix-klasse (< 11 jaar).
De komende jaren zullen we van dit team meer gaan horen, let maar op...

TTeeaamm  77 (Wouter Miltenburg, Michiel Lantinga, Cherelle Selles, Nadine Hagenbeek) had
het moeilijk dit jaar, en hun begeleiders en ouders ook. Felicitaties zijn desalniettemin op
hun plaats voor hun doorzettingsvermogen, inzet, volhardendheid, vertrouwen,
rotsvastheid etc. Volgend jaar nieuwe rondes en nieuwe kansen...



- 8 - OSM Badminton

Stuk voor stuk willen we (de JC) iedereen feliciteren met hun behaalde resultaten en
hopen we dat we volgend jaar wederom op hun inzet mogen rekenen. Team 3 en 4 gaan
8 maart naar Nijmegen voor de slotrondes van de competitie, alwaar ze de winnaars van
de ander poules tegenover zich zullen treffen. Beide teams spelen in dezelfde klasse,
wordt het dan OSM3 - OSM4 in de finale? We zijn benieuwd...

DDee  eeiinnddssttaannddeenn

Team eindpositie wedstrijdpunten setpunten

Team 1 3e 10-13 52-28
Team 2 5e 09-04 19-53
Team 3 1e 14-28 101-11
Team 4 1e 10-20 72-08
Team 5 6e 13-12 57-47
Team 6 2e 13-22 78-26
Team 7 8e 14-01 15-97

Het spreekt voor zich dat de JC met deze resultaten (zowel de eindstanden als een
recordaantal competitie-teams), wederom uitermate tevreden is. Het zijn echter niet
alleen de resultaten die van belang zijn. Badminton moet bovenal leuk zijn, leuk om te
spelen, leuk om te trainen. En dat het leuk is mag iedereen aan alle spelers vragen. Wij
hopen dat deze resultaten een aansporing zijn voor iedereen die zich net niet aan de
competitie durft te wagen. Volgend jaar is er weer een kans. Hiervoor is elders in het blad
een inschrijfformulier opgenomen, pak je kans...

Tot slot Uun, Sietske, Erik en alle invallers, ouders, chauffeurs, verzorgers, schouders,
masseurs, knechten etc., bedankt voor jullie inzet, want die is (ook volgend jaar weer)
kei- en keihard nodig.

Harm Tersteeg, jeugdcompetitieleider

w

De in Nijmegen behaalde bekers
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SLOTRONDE JEUGDCOMPETITIE IN NIJMEGEN

Nog net voor de afsluiting van dit clubblad het laatste nieuws uit Nijmegen waar op 8
maart de slotrondes van de jeugdcompetitie gespeeld werden. Team 3 en team 4
speelden de gedroomde finale tegen elkaar in klasse 3 (onder 15 jaar). De wedstrijden
begonnen met 3 poules met elk 3 teams. Er werden per wedstrijd slechts 5 partijen
gespeeld in plaats van de gebruikelijk 8 omdat het anders te zwaar wordt en te lang
duurt. Zo werd er 1 jongens-enkel, 1 meisjes-enkel, beide dubbels en 1 gemengd dubbel
gespeeld. Er werd niet verlengd en er werden maximaal 2 sets gespeeld. Elke set telde
voor 1 punt zodat je maximaal 10 punten kon halen. OSM3 en OSM4 wonnen beide, met
enige moeite in spannende wedstrijden, hun poule. De 3 poule-winnaars mochten in een
finale-poule uitmaken wie nummer 1, 2 en 3 zouden worden. De wedstrijd tussen OSM 3
en OSM 4 bracht de beslissing: 7-3 voor OOSSMM  33 dat hiermee verdiend ddiissttrriiccttsskkaammppiiooeenn
van de derde klasse werd. PPrrooffiicciiaatt! Het was een lange dag voor onze jeugd met veel
wedstrijden en weinig pauzes maar wel met het best mogelijke resultaat voor OSM
Badminton. En ze hebben ervan genoten, vooral de wedstrijd tegen elkaar was een hele
bijzondere, ook voor de ouders en andere belangstellenden die in grote getale op de
tribune luidkeels meeleefden.

Meer foto’s op blz. 2, 10 en op www.osmbadminton.nl.

Ingrid Janssen

Herendubbel OSM 3 (links, Joeri en Rowin) tegen OSM 4 (rechts, Yannic en Tjardy)
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OLIEBOLLENTOERNOOI

Normaal worden oliebollen genuttigd bij de
viering van het einde van een jaar. Ieder jaar
weer weet de JeugdCommissie de sleutel van het
BisonSport centrum te bemachtigen. Ieder jaar
weer zit dan de complete JC van OSM in de
Bisonhal te wachten met een enorme schaal met
oliebollen. En ieder jaar weer blijven ze zitten
met deze enorme schaal met oliebollen en
besluiten zij om deze tijdens het eerstvolgende toernooi uit te delen. Voor 2003 was dit
gepland op 15 januari, dus de suiker was al wat aangekoekt. Door ze in wat natte kranten
te wikkelen, kruimelden ze ook niet meer zoveel. Voor de zekerheid had de JC op
vrijdagavond 14 januari vast een voorproefje gehouden voor én na de training. Uun vond
het al vervelend dat niet iedereen op was komen dagen, maar dat waren de kinderen die
vóór de training al geproefd hadden. We hebben de oliebollen toen nog maar eens flink
gewassen en na de training nog eens geprobeerd. Dit lukte beter. De meeste
proefpersonen waren enthousiast en sommigen waren zelfs zo enthousiast dat zij ook bij
het toernooi aanwezig wilden zijn.
Toen wij hen de volgende dag ook daadwerkelijk binnen zagen komen zonder boze
ouders, wisten we het zeker: de oliebollen zijn weer te eten. Omdat de meeste kinderen
ook een ouder meegenomen hadden en de tribune niet open was, besloten we om ook de
ouders mee te laten spelen met het toernooi. Voor het toernooi maakten we 7 poules, met
in iedere poule 6 koppels (dubbel of mix) van een ouder en een jeugdspeler. Voor de
jongste spelers die geen ouder bij zich hadden, zorgden wij voor een ouder; zij het dan
een speler die ouder is. Nadat iedereen was ingedeeld, verliep het toernooi uitstekend.
De spelers deden precies wat zij moesten doen; namelijk laten zien dat het vanaf de
tribune gezien wel makkelijk lijkt, maar ga er maar eens staan. Bij veel kinderen stonden
de ouders dan ook aardig in de weg en sommige ouders wilden niet eens een stapje opzij
doen om hun kind voorbij te laten gaan. Maar goed, na ruim 150 wedstrijden waren de
winnaars bekend. De winnaars waren: Eveline Jansen, Kasper van der Heijden, Esther
Eijgenstein, Laura Peersman, Jeroen Eijgenstein, Michael van de Valk en Erik de Beurs. De
prijswinnaars mochten de eerste oliebollen komen halen. Gelukkig dacht ik mij net te
herinneren dat Eveline de avond ervoor gezien had dat ik die oliebollen stond te wassen,
en dat kon ik niet hebben, want dan bleven we alsnog met al die oliebollen zitten. Net
op tijd kon ik Marjolein Bart naar voren roepen, waardoor Eveline niet te verstaan was.
Dat was maar goed ook, want er zijn nu meer oliebollen opgegaan, dan we hadden
meegenomen.

Namens de JC,
Arthur van der Heijden
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GEEF JE OP VOOR DE JEUGDCOMPETITIE 2003-2004 !!!
Vanaf eind september 2003 gaat de jeugdcompetitie van het seizoen 2003-2004 van
start. Daarvoor moet over enige tijd bij de Badmintonbond een opgave van de teams
ingeleverd worden. Meespelen met de competitie is leuk, want je speelt extra
wedstrijden tegen andere verenigingen. Als je mee wilt meespelen, moet je je nu
opgeven door de bijgaande antwoordcoupon in te leveren. Het beste is om van te voren
met andere spelers van jouw leeftijd af te spreken om een team te vormen en dan als
team in te schrijven. Iedere speler moet zelf een antwoordcoupon inleveren, maar wel
eerst laten ondertekenen door een van je ouders. Je kunt je ook alleen aanmelden, maar
dan is het onzeker of er voldoende andere aanmeldingen zijn van spelers van jouw
leeftijd om een team te vormen. Mocht dit zo zijn, dan kun je nog reserve speler worden
die kan invallen als een speler van een team een keer niet kan meespelen.

De competitie loopt van eind september 2003 tot en met januari 2004. De
competitieteams worden ingedeeld naar de leeftijd op 31 december 2003 van de oudste
speler van het team. Er zijn zes klassen, nl:

- 5e klasse onder 11 jaar, dus geboren in 1993 of later
- 4e klasse onder 13 jaar, dus geboren in 1991 of later
- 3e klasse onder 15 jaar, dus geboren in 1989 of later
- 2e klasse onder 19 jaar, dus geboren in 1985 of later
- 1e klasse onder 19 jaar, dus geboren in 1985 of later
- Hoofdklasse onder 19 jaar, dus geboren in 1985 of later

Een badmintonteam bestaat minimaal uit 2 jongens plus 2 meisjes. In de 3e en 2e klasse
zijn ook teams (van minimaal 4 spelers) bestaande uit alleen jongens of alleen meisjes
mogelijk. In de 5e klasse wordt gemengd gespeeld, d.w.z. jongens en meisjes willekeurig
door elkaar heen. Er wordt gespeeld in poules van ten hoogste 8 teams met maximaal
14 speelweken. In een poule van 8 teams worden 2 x 7 wedstrijden gespeeld, tegen iedere
tegenstander één keer thuis en één keer uit. De thuiswedstrijden beginnen op
zondagochtend om 10 uur in Sporthal Bisonsport en duren tot uiterlijk 14 uur (maar
meestal zijn ze al om ongeveer half één klaar). De uitwedstrijden zijn meestal op
zaterdag of zondag, maar kunnen bij uitzondering ook op vrijdagavond plaats vinden.
De uitwedstrijden worden gespeeld bij andere verenigingen in het District Centrum van
de Badmintonbond. 

Als je je opgeeft voor de competitie moet je uiteraard wel volgend seizoen lid blijven van
OSM Badminton. Als je je nu opgeeft en je wilt volgend seizoen toch niet meespelen in de
competitie, waardoor een competitieteam moet worden teruggetrokken, dan moet OSM
Badminton een boete van 25 euro betalen aan de Badmintonbond. Deze boete wordt
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door OSM verhaald op het team dat zich terugtrekt. Voor de begeleiding en het vervoer
naar de uitwedstrijden, zullen de ouders van de spelers (per toerbeurt) moeten
zorgdragen. De JC kan hier maar heel beperkt bij assisteren.

De antwoordcoupon  moet uuiitteerrlliijjkk  11  aapprriill  22000033 ingeleverd zijn bij:

Harm Tersteeg, Reigerskamp 663, Maarssenbroek.

OPGAVE JEUGDCOMPETITIE 2003-2004
Ik geef mij op voor de jeugdcompetitie als ssppeelleerr      //      rreesseerrvveessppeelleerr

(doorhalen wat niet van toepassing is)

NNaaaamm:: ..............................................................................

IInnddiieenn  jjee  aall  wweeeett  mmeett  wwiiee  jjee  iinn  eeeenn  tteeaamm  ggaaaatt  ssppeelleenn,,  vvuull  ddaann  hhiieerroonnddeerr  ddee  nnaammeenn  vvaann  jjee
tteeaammggeennootteenn  iinn::

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

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

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

4. ................................................................................................

5. ................................................................................................

Teamcaptain: ......................................................................................
(indien al bekend)

Mijn ouders accepteren de voorwaarden die hierboven staan vermeld.

Handtekening: Handtekening ouders/voogd:

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

✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂



DISTRICTSJEUGDKAMPIOENSCHAPPEN

Op 15 en 16 februari werden in Amersfoort in de Juliana van Stolberg hal (dezelfde waar
Uun met BC Amersfoort het kampioenschap in de Big Boss liga haalde) de
jeugdkampioenschappen van het district centrum gespeeld. De inschrijving voor dit
toernooi, georganiseerd door het district centrum, is open maar het RTC (Regionaal
TrainingsCentrum van de NBB) en TSSP (Top Sport Steunpunt) vaardigen elk jaar flink
wat spelers af. Vanuit RTC/TSSP namen de volgende jeugdleden van OSM deel: Esmee de
Graaf, Tjardy Esmeijer, Yannic Smeets en Melissa Santosa in de klasse U13, Sandra van
Rooijen en Joeri Tersteeg in de klasse U15 en Gill ten Hoor in de klasse U17. Verder hadden
de volgende jeugdleden van OSM zich ingeschreven: Joyce van Rooijen en Rowin
Nieuwerth in de klasse U15, Sietske Lammers, Erik Pelgrim en Steven Velthuijsen in de
klasse U19. De organisatie was prima geregeld al moest Sietske erg lang wachten voor
haar partijen. Wegens gebrek aan inschrijvingen voor de dames enkel in haar klasse
werd deze afgelast en bleef voor haar alleen het gemengd dubbel over. Gelukkig werd
dit goed gemaakt door de leuke sfeer in de gezellig drukke hal en het goede niveau van
de wedstrijden. De RTC/TSSP coaches waren druk in de weer om hun spelers nog eens
extra op te peppen.

Onze OSM spelers hebben goede resultaten geboekt: Tjardy won met zijn RTC-partner het
heren dubbel in de U13 en Yannic haalde de halve finale in de heren enkel U13. Melissa
werd in de U13 tweede in het dames enkel en eerste in het gemengd dubbel met haar
RTC-partner. In de U19 haalden Sietske en Erik de tweede plaats in het gemengd dubbel
en wonnen Erik en Steven het heren dubbelspel. Gefeliciteerd!

Meer foto’s op blz. 15, 16 en 31 en op de OSM-website: www.osmbadminton.nl.

Ingrid Janssen
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Joeri
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Esmee en Yannic, met
trainer Rolf van den Berg
van het RTC

Melissa en Sandra
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JEUGDTRAINING OP WOENSDAG

Het volgend seizoen verandert de opzet van de woensdagtraining voor de jeugd. Op
deze avond is er plaats voor slechts 16 kinderen en daarom moeten we gaan selecteren. Je
kunt je niet meer opgeven voor deze training, maar de kinderen die hiervoor in
aanmerking komen worden uitgenodigd door de JeugdCommissie (JC). Het is dus geen
teamtraining meer maar een individuele training.

De kinderen worden geselecteerd op aanleg, spelniveau, doorzettingsvermogen... Het is
hierdoor mogelijk dat ook kinderen die geen competitie spelen toch in aanmerking
komen voor de training, maar dat zal niet vaak voorkomen. De selectie wordt gemaakt in
nauw overleg tussen de trainer (Uun Santosa) en de JeugdCommissie. Het is uiteindelijk
de JC die beslist en verantwoordelijk is.

Rob Smeets

MelissaTjardy

Gill

Districtsjeugdkampioenschappen
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KEN JE MICHIEL LANTINGA AL?
Hoe heet je, hoe oud ben je, waar woon je, waar zit
je op school en in welke klas zit je?
Hoi, ik ben Michiel en ik ben 11, bijna 12, jaar oud en
ik woon in Zwanenkamp 58 in Maarssenbroek. Ik zit
op de Franciscusschool in groep 8a.

Waarom ben je op badminton gegaan?
Omdat ik vaak badminton speelde in de vakantie
en dat vond ik altijd heel leuk.

Hoe lang ben je lid van OSM?
Ik ben anderhalf jaar lid van OSM.

Waarom ben je juist op deze vereniging gegaan?
Omdat dit het dichtst bij was.

Speel je competitie of doe je mee aan toernooien?
Zo ja, met wie speel je in het competitieteam?
Ik speel competitie in team 7.
Ons team bestaat uit Wouter, Nadine, Cherelle en ikzelf.

Wat speel je het liefst, de singel, de mix of de
dubbel? Waarom?
Ik speel het liefst de dubbel omdat ik goed met
Wouter samen kan spelen.

Wat is het leukste dit seizoen dat je hebt
meegemaakt?
De eerste competitie wedsrijd.

Heb je ook nog andere hobby’s?
Mijn andere hobby’s zijn zwemmen, tv kijken,
schaken en computer games doen.

Is er nog iets wat je graag wilt vertellen wat leuk is
wanneer het in het boekje komt te staan?
Ik vind het jammer dat de competitie is afgelopen,
ook al hebben we alle wedstrijden verloren.

Michiel geeft de pen door aan Cherelle Selles.
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BADMINTONKAMP IN DE ZOMERVAKANTIE

Voor kinderen die ook in de vakantie willen badmintonnen, organiseert de sportstichting
CHEMPS twee badmintonkampen. Deze kampen duren één week waarin de kinderen
ongeveer 20 uur op de baan staan. Daarnaast komen er nog andere vormen van sport
aan bod en natuurlijk is er ook veel tijd voor spelletjes.

WWaaaarr?? lleeeeffttiijjdd ddaattuumm kkoosstteenn
Driebergen 11 t/m 18 jaar 9 t/m 14 augustus € 175
Vingsted (Denemarken) 14 t/m 18 jaar 29 juli t/m 3 augustus € 265

De organisatie
De trainingen worden geleid door Bart-Jan den Hollander. Hij is sportpsycholoog en ook
trainer bij badmintonclub Houten. Daarnaast geeft hij training aan (toekomstige)
topsporters op het RTC en het Topsport Steunpunt (TSSP) in Amsterdam. Verdere zijn er
een aantal C- en TC1-trainers aanwezig.

Wat heeft OSM hiermee te maken?
NIETS! OSM heeft geen enkel belang en/of bemoeienis met de kampen. Het is natuurlijk
leuker als er meerdere kinderen van OSM deelnemen. Daarom is het handig om aan
Arthur en/of Rob van de JeugdCommissie door te geven als je wel interesse hebt.

Meer informatie?
Op de website (www.chemps.org/kampen) van CHEMPS vind je meer informatie over de
kampen. Verder heeft de JC een aantal folders.

De JeugdCommissie



- 19 -- 19 -- 19 -

SENIOREN

AGENDA MAART - JUNI 2003
Speeltijden
maandag 20:00 - 23:00 vrij spelen, training en VJK (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 (Bisonhal)

Bijzonderheden
maart Geen bijzonderheden

18 april Geen vrij spelen (Goede Vrijdag)
21 april Geen vrij spelen (Pasen)
30 april Meivakantie/Koninginnedag

2 mei Geen vrij spelen (Meivakantie)
3 mei Kopijdatum
15 mei Clubkampioenschappen
16 mei Clubkampioenschappen
18 mei Clubkampioenschappen
22 mei Clubkampioenschappen
23 mei Clubkampioenschappen
29 mei Geen vrij spelen (Hemelvaart)

juni In juni van 20:30 - 22:30 vrij spelen
9 juni Geen vrij spelen (Pinksteren)
30 juni Laatste Clubavond van dit seizoen

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”.



THUISWEDSTRIJDEN VJK

Datum team

24 maart team 3, 4 & 6
31 maart team 1
07 april team 2, 5 & 6
14 april team 6
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SPEELSCHEMA CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2003
De TC is nog druk bezig met het indelen van de poules voor de clubkampioenschappen
die in mei gehouden zullen worden. De speelschema’s waren dus niet op tijd klaar om
opgenomen te worden in dit clubblad. Wanneer de schema’s klaar zijn zullen deze zo
spoedig mogelijk gepubliceerd worden op http://www.osmbadminton.nl en natuurlijk
ook op de prikborden die op maandag en donderdag in de sporthal staan.

Met vriendelijke groet,

Marida Löwik

Pim de Graaf
Sandor Musto

CHAMPAGNE BIJ OSM BADMINTON

(uit de VAR)

OSM Badminton luidde het nieuwe jaar in met een knallend Champagne-toernooi. In een
zevental spannende poules werden de onderlinge krachten gemeten. Laura Eefting,
Ineke Spall, Gerben van den Bosch, Martin van Gorkom, Ronald Kieft, Wouter Tengeler en
Peter Wesenaar waren de winnaars, waarvan Martin de meeste punten (121!) haalde van
allemaal. Wouter: Het ging wel lekker, het ging in mijn poule gelijk op en dat gaf mooie
rallies. Voorzitter Alexander van Leijenhorst
genoot van de gezellige opening van
het nieuwe jaar en complimenteerde
de Technische Commissie die in
haar nieuwe samenstelling het
toernooi uitstekend had
georganiseerd.
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VJK 2003
Dit voorjaar zullen maar  liefst zes!! teams de eer van OSM Badminton gaan verdedigen in
de 33e editie van de VJK. Naast de reeds vertrouwde en minimaal gewijzigde teams, zal er
dit keer een team meedoen dat in zijn geheel zal bestaan uit recreanten die pas in januari
2002 zijn begonnen met badminton. Hulde hiervoor!! Hieruit blijkt maar weer eens dat de
VJK voor iedere recreant mogelijk is omdat je naar sterkte wordt ingedeeld.

Helaas hebben we na vele, vele jaren afscheid moeten nemen van de nestor en mede-
oprichter van de VJK: Adriaan Beljaars. Hij heeft te kennen gegeven meer tijd in zijn andere
hobby te stoppen, namelijk genieten met zijn vrouw van de vele mooie plekjes op deze
wereld, nu hij gebruik kan maken van de welverdiende VUT regeling. Hierbij bedank ik
Adriaan namens, denk ik, de vele deelnemers aan de VJK voor zijn nimmer aflatende
enthousiasme en support. Hij zal in het “oude” vertrouwde team worden opgevolgd door
Joep Simons die natuurlijk ook over de nodige ervaring beschikt.

DDee  tteeaammss  zziieenn  eerr  ddiitt  jjaaaarr  aallss  vvoollggtt  uuiitt
Team 1 Team 2 Team 3
Piet Elsendoorn * Gerben van den Bosch * Joep Simons
Hans Eijkelkamp Frans den Elzen Dik Veer *
Laura Eefting Wilma Elsendoorn Ineke Spall
Saskia van Rouveroy Agaath den Elzen Ria Galesloot
Nel Coenders 

Team 4 Team 5 Team 6
Hans Roberti Geert-Jan Fluitman * Roel Karsten
Gijs Eijgenstein Cor Zagers Coert Verduin
Linda Elsendoorn * Fardau Breshamer Noëlle Veldhuizen
José Eijkelkamp Josephine Bart Suzanne van Nieuwenhoven *

*= teamcaptain 

Ik hoop dat we na afloop weer verschillende teams in de bloemetjes kunnen zetten met het
behaalde kampioenschap, maar bovenal staat het plezier bij de VJK voorop.

Alle teams veel succes en plezier toegewenst.

Piet Elsendoorn
Competitieleider VJK 2003
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NAJAARSCOMPETITIE 2003-2004
Als dit clubblaadje uitkomt, heeft een ieder het voorjaar in zijn/haar hoofd en wil
niemand denken aan het najaar maar toch..  We moeten alweer starten met de
inschrijvingen voor de najaarscompetitie. Afgelopen jaar hebben we met drie
seniorenteams gespeeld. We gaan er natuurlijk vanuit dat er dit jaar meer teams
gevormd kunnen worden.

De competitie bestaat uit meerdere klassen. Je kunt je dus ook als beginner opgeven! Het
is de manier om meer wedstrijdervaring te krijgen en op een gezellige manier andere
leden te leren kennen.

Je speelt in de najaarscompetitie maximaal 14 wedstrijden. Als er een team in de poule
uitvalt, kunnen dit ook 12 of zelfs 10 wedstrijden zijn. De wedstrijden beginnen in
september en eindigen in februari. Verder speel je de ene helft van de wedstrijden thuis
(op zondagochtend) en de andere helft bij de tegenstander.

Dit jaar is het de bedoeling dat iedereen zich apart inschrijft. Aan de hand van de
aanmeldingen zal de technische commissie in overleg met de trainer de indeling van de
teams maken op basis van sterkte en ervaring. Het maakt dus niet uit als je zelf geen
team bij elkaar kunt krijgen. Mijn ervaring is dat de competitie vooral erg gezellig is en
ook zeker erg leerzaam.

Als je nog vragen hebt, twijfel niet en bel mij of één van de andere TC-leden.
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OPGAVE COMPETITIE 2003-2004
Ja, ik geef mij op voor de najaarscompetitie

Naam : ………………………………………………….…..

Adres : ……………………………………………………...

Telefoonnummer : ……. - ……………………………………………..

Speelsterkte: O Beginner
O Gevorderd
O Ver gevorderd

Ik heb een voorkeur voor de volgende teamgenoten:

……………………………………………........................................................

Eventuele opmerkingen:

……………………………………………………………......................................

Inleveren vóór 31 maart 2003 bij:
Of inschrijven via de website: www.osmbadminton.nl

José Loomans
Boomstede 152
3608 AH Maarssenbroek

of bij één van de andere TC-leden die je achterin dit clubblad vindt.

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂
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EINDUITSLAG COMPETITIE 2002-2003
Drie teams hebben in de afgelopen najaarscompetitie de eer van OSM Badminton hoog
gehouden. Team 1 (Eric van Dam, Rob Stevens, Ruud Meijer, Ruth v/d Valk en José
Loomans) is op een keurige derde plaats geëindigd. Team 2 (Martijn v. Geelen, Steven
Velthuijsen, Erik Pelgrim, Emy Eijkelkamp en Sietske Lammers) speelde dit jaar voor het
eerst bij de senioren en dat bleek na alle successen bij de jeugd even wennen: ze zijn op
de zesde plaats geëindigd. Team 3 (Martin v. Gorkom, Pim de Graaf, Arthur van der
Heijden, Marida Löwik en Laura Eefting) bestaat grotendeels uit ervaren badmintonners
die dit jaar voor het eerst competitie speelden. Ze hebben zich goed geweerd en zijn
zevende geworden.

Team 1, 2e klasse, poule 4
De Zender 1 14-27 89-23
DVS 2 14-24 78-34
OOSSMM  BBaaddmmiinnttoonn  11 1144--2211 7744--3388
Leerdam 2 14-12 50-62
Ricochet 2 14-12 48-64
Vianen 1 14-10 45-67
Iduna 7 14-06 42-70
Castellum 4 14-00 22-90

Team 2, 3e klasse, poule 6
Breukelen 1 14-26 94-18
Rap 1 14-23 86-26
Fortissimo 1 14-17 61-51
‘t Slot 2 14-13 57-55
Kwinkslag 2 14-12 51-61
OOSSMM  BBaaddmmiinnttoonn  22 1144--1111 5533--5599
Inter Nos 3 14-08 26-86
De Zender 2 14-02 20-92

Team 3, 4e klasse, poule 6
Leerdam 5 12-24 81-15
Iduna 11 12-19 69-27
DSS 2 12-17 69-27
Fortissimo 3 12-11 49-47
Helios 1 12-09 39-57
OOSSMM  BBaaddmmiinnttoonn  33 1122--0044 2277--6699
Koto Misi 4 12-00 02-94
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VARIA

CRYPTOGRAM 0203-3

Horizontaal
1. Herensingle is een beweegbare groep
3. Voorname trainer
5. Flink zijn, maker dezes!
6. Bewoonster van Eijkelkamp nr. 9 
7. Service zonder terugslag telt wel
10. Nieuwe trainer is een bomenstekel?
11. Niet snel uit!
12. Luchtig snel
14. Arbeid van de onderste onderdanen
15. Handva(s)t
16. Lid van vier verenigingen

Verticaal
1. Compliment voor een goeie slag, maar

voor badminton?
2. Antifeestje aan de overkant
3. VS
4. Weer een ontkenning!
5. Beeldige Jezusvereniging
8. Ex-kascommissielid heeft iets met de

zaalbeheerder en zijn houtbewerkers
9. Oude boskerels zitten in het eerste
11. Lichamelijk dik
13. en de rest kan stikken
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EHBO IN DE SPORT

EEeenn  ggooeeddee  eenn  ssnneellllee  EEeerrssttee  HHuullpp  bbiijj  SSppoorrtt  OOnnggeevvaalllleenn  ((EEHHBBSSOO))  kkaann  eerrggeerr  vvoooorrkkoommeenn..  HHeett
hheerrsstteell  bbeeggiinntt  nnaammeelliijjkk  oopp  hheett  mmoommeenntt  ddaatt  ddee  eeeerrssttee  hhuullpp  oopp  ggaanngg  kkoommtt..  HHiieerr  lleeeesstt  uu  hhooee
uu  ddiiee  eeeerrssttee  hhuullpp  oopp  eeeennvvoouuddiiggee,,  mmaaaarr  ggooeeddee  mmaanniieerr  kkuunntt  bbiieeddeenn..

Sporten is leuk en gezond! Meestal... want een blessure kan veel ellende veroorzaken.
Helaas zijn er jaarlijks ruim twee miljoen sportblessures. De nieuwe campagne van het
actieprogramma Sport Blessure Vrij probeert daar iets aan te doen, onder meer via
EHBSO.

EEHHBBOO--ddiipplloommaa
Het is belangrijk een blessure direct na het ongeval op de juiste manier te behandelen
om de gevolgen te beperken en het herstel te bevorderen. Daarom is het verstandig dat
alle trainers en begeleiders een EHBO cursus volgen. Bent u trainer of begeleider en heeft
u nog geen diploma? Informeer bij uw vereniging naar de mogelijkheden. U kunt ook
terecht bij de plaatselijke EHBO-vereniging.
EHBO-ers kunnen overigens niet alle blessures behandelen. Ze bieden de eerste hulp en
moeten inschatten of de blessure zo ernstig is dat het slachtoffer moet worden
doorverwezen naar een huisarts of naar het ziekenhuis.

Een complete EHBO-kist is essentieel om eerste hulp te bieden. Hoewel het wettelijk
verplicht is om een goed gevulde EHBO kist te hebben, beschikt niet elke vereniging
hierover. Veel EHBO-kisten zijn verouderd of geplunderd.
Met een checklist kunt u de inhoud regelmatig op een eenvoudige manier controleren.
Op wwwwww..ssppoorrtt..nnII//ssppoorrttbblleessssuurreevvrriijj  staat een lijst met wat er in een kist behoort te zitten.
Daarnaast vindt u er bestelmogelijkheden voor verschillende EHBSO-kits.
De kist mag natuurlijk niet op slot zitten of achter slot en grendel staan; iedereen moet er
altijd bij kunnen, bij voorkeur binnen dertig seconden. Neemt u liever het zekere voor
het onzekere? Zorg dan voor een klein EHBO-kistje of tasje dat u steeds in uw sporttas bij
zich heeft.

TTeelleeffoooonn
Naast een goed gevulde EHBO-kist is het van belang dat er een telefoon beschikbaar is
die altijd en onmiddellijk gebruiksklaar is (dus geen kaart- of munttelefoon). Veel
mensen hebben een mobiele telefoon. Dat is mooi... alleen moet u dan wel weten wat de
belangrijke telefoonnummers zijn. Zorg dat er een ‘up-to-date’ lijst (alarmnummer, arts,
ambulance, brandweer) is en hang die bij de telefoon. Zorg er ook voor dat de ingang
van de accommodatie goed toegankelijk is voor bijvoorbeeld een ambulance.
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IICCEE--rreeggeell
Een belangrijke regel van EHBSO is de ICE-regel. Deze past u toe bij kneuzingen,
verstuikingen en spierscheuringen om de optredende zwelling zoveel mogelijk te
beperken.
Hieronder treft u hem aan:

ICE= Koelen met water, ijs of een cold-pack gedurende 15 tot 20 minuten (leg altijd een
doek tussen huid en ijs of coldpack)

I = Immobiliseren: zorg dat het lichaams deel niet beweegt of gebruikt wordt om op
te steunen.

C= Compressie: laat een drukverband aanleggen door een deskundige.
E= Elevatie: leg het lichaamsdeel hoog.

Dit koelen moet door de geblesseerde sporter de eerste 48 uur enkele malen per dag
worden herhaald. Bij aanhoudende pijn, (twijfel over) een botbreuk en/of ernstig
bandletsel raadpleegt u een arts.

ZZaakkbbooeekkjjee  EEHHBBSSOO
Sport Blessure Vrij beschikt over een zakboekje EHBSO. Dit boekje beschrijft veel
voorkomende sportblessures (uiteenlopend van een blaar, bloedneus en verstuiking tot
botbreuk, ontwrichting en hersenschudding) en de actie die ondernomen moet worden.
Daarnaast bevat het boekje algemene informatie over blessurepreventie (warming-up,
sportuitrusting, inhoud EHBO-kist) en een overzicht van belangrijke adressen. Het boekje
kost € 3,50 en kunt u bestellen via wwwwww..ssppoorrtt..nnII//ssppoorrttbblleessssuurreevvrriijj. Op deze site is ook
meer informatie te vinden over de landelijke campagne en over veilig sporten.

Dit artikel is gemaakt in het kader van een landelijke campagne gericht op jonge sporters
met het doel om te voorkomen dat zij (opnieuw) een blessure oplopen. Er staan drie
thema’s centraal: Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen (EHBSO), Fair Play en Sportschoenen.
De campagne maakt deel uit van het actieporgramma Sport Blessure Vrij, een initiatief
van NOC*NSF en Consument en Veiligheid, ondersteund door het Ministerie van VWS, De
Lotto en ZonMw.
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KEN JE LAURA EEFTING AL?
Hoe oud ben je, wat is je burgerlijke staat en waar werk je?
Ik ben 20 jaar en op dit moment nog vrijgezel! Ik werk in het Diakonessenhuis in Utrecht
als verpleegkundige. Vorig jaar ben ik afgestudeerd en gelijk aan het werk gegaan! Ben
eerst op de afdeling Chirurgie als “pooler” gaan werken en sinds 1 januari voor vast
aangenomen op deze afdeling!

Hoe lang ben je lid van de vereniging en heb je ook ergens anders gespeeld?
Ik ben volgens mij nu 4 jaar lid en dit wordt mijn vijfde seizoen! Ik heb daarvoor nergens
anders badminton gespeeld.

Waarom ben je aan badminton begonnen? Wat is je motivatie?
Ik wilde graag weer eens aan sport gaan doen en ik vond badmintonnen (camping)
altijd wel leuk! Ik wist niet of er ook een badmintonvereniging bestond! Ja dus. Ik heb
me toen gelijk aangemeld en daar ben ik nu dan nog steeds!

Heb je ook andere hobby’s/sporten?
Ik hou van uitgaan maar dit is soms wel moeilijk te combineren met mijn werk. Ik hou
van wandelen, tv kijken, internetten, uitslapen haha! En op z’n tijd ga ik skeeleren in de
zomer.

Doe je mee aan de competitie of heb je dat ooit gedaan?
Ik viel eerst steeds in vooral bij de jeugd, dit vond ik erg leuk. Vorig jaar zat ik zelf in een
team. Dit was in de voorjaarscompetie die ik dit jaar ook weer ga doen met Saskia, Piet,
Nel en Hans! Dit was erg gezellig en ging erg goed vandaar dat we dit jaar weer
doorgaan! Dit jaar heb ik voor het eerst meegedaan aan de najaarscompetie met Marida,
Arthur, Pim en Martin.

Ben je al eens clubkampioen geweest en zo ja wanneer?
In 1999 was ik eerste met de damesdubbel. In 1999 was ik tweede met de single. In 2000
was ik eerste met de damesdubbel. In 2002 was ik tweede met Saskia met de
damesdubbel.

Wat vind je het leukst om te spelen: single, mix of dubbel en waarom?
Dubbel is denk ik toch mijn favoriete game. De mix vind ik ook wel leuk zolang we maar
naast elkaar spelen en niet voor/achter! Want ‘voor’ spelen gaat niet goed. De single is
niet zo mijn favoriet maar op z’n tijd zoals met clubkampioenschappen vind ik het wel
leuk!
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Kun je een leuke mop of
anekdote vertellen!
Er werd een tijdje terug een
man opgenomen op onze
afdeling. Hij kreeg een
opnamegesprek. Bij ons stond
bij de reden van opname het
verwijderen van een puist op
zijn neus. (Dit had een arts
geschreven en je weet hoe die
schrijven!) Een collega deed het
opnamegesprek en die keek
naar zijn neus maar die zag
helemaal geen puist op zijn
neus. Bleek het niet om zijn
neus te gaan maar om zijn
penis! Nou, dan valt je mond
toch open!

De vraag van Saskia: hoe hou je het allemaal vol: nieuwe baan, competitie spelen en dan
ook nog 2 keer per week vrij spelen! Zit er misschien iets speciaals in die vingerpleisters
van je?
Ja, het is soms wel vermoeiend, maar ik speel vaak maar 1 keer per week en soms ook in
die week competitie. Maar dit betekent dan wel dat andere dingen zoals uitgaan op een
lager pitje komen te staan! Want moet ik niet in het weekend werken dan heb ik wel een
competitiewedstrijd op zaterdag of zondag. En die pleisters, jaaa dat zou je wel willen
weten hè! Ik gebruik ze voornamelijk voor een extra huidlaag want ik heb mijn racket zo
goed vast dat ik blaren krijg vandaar die pleisters!

Wie moet er de volgende keer geïnterviewd worden?
Laat ik de beurt maar doorgeven aan een man en dan wordt het Pim de Graaf! Mijn vraag
aan hem is: Hoe komt het dat het vrijspelen wel vaak goed gaat en met de competities zo
beroerd? Haha.
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LIJST VAN BESTUURS- EN COMMISSIELEDEN
NNAAAAMM:: AADDRREESS:: TTEELL:: FFUUNNCCTTIIEE::

00334466--
BBEESSTTUUUURR
Martin van Gorkom Boomstede 122 576079 Penningmeester
Arthur van der Heijden Zwanenkamp 795 572129 Voorzitter JC
Ronald Koenis 1) Reigerskamp 320 569973 Secretaris, Voorz. RC
Alexander van Leijenhorst Zwanenkamp 82 283647 Voorzitter
Marida Löwik Fazantenkamp 670 569210 Voorzitter TC

TTEECCHHNNIISSCCHHEE  CCOOMMMMIISSSSIIEE
Pim de Graaf Valkenkamp 427 551468
Marida Löwik Fazantenkamp 670 569210 Voorzitter
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
Arthur van der Heijden Zwanenkamp 795 572129 Voorzitter
Rob Smeets Boomstede 199 550761
Harm Tersteeg Reigerskamp 663 566430

RREEDDAACCTTIIEE--CCOOMMMMIISSSSIIEE
Fardau Breshamer Fazantenkamp 243 565809
Ingrid Janssen Boomstede 199 550761
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
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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

Sietske en Eric
tijdens de
districtsjeugd-
kampioen-
schappen in
Amersfoort.
Het verslag
staat op
bladzijde 14.



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


