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Yao Jie in aktie in de halve finale dames
enkel van de Dutch Open in Den Bosch op
zaterdag 20 september 2003. Ze heeft de
volgende dag ook de finale gewonnen.
Meer op bladzijde 10.

Meer foto’s op
www.ka.sara.nl/home/ingrid/
badminton/OSM-foto.html 
of kijk op
www.osmbadminton.nl
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REDACTIONEEL

“Badminton is léuk”
Nog vóór de open dagen, ving ik deze uitspraak op in de zaal. Inderdaad,
badmintonnen is een leuke hobby en ik hoop dat de nieuwe leden er net zoveel plezier
aan beleven als ik. 

Zomaar een weekend: op vrijdag schrijf ik nieuwe leden in. Niet echt leuk, maar zonder
inschrijving geen nieuwe leden, zonder nieuwe leden geen gezonde vereniging en
zonder de vereniging geen badminton. ’s Avonds breng ik mijn zoon naar de training en
kijk toe hoe hij onder deskundige leiding fanatiek te keer gaat. Z’n tegenstander is 2 jaar
ouder en 2x zo sterk, maar dat schijnt hem niet te deren.

Zaterdag ben ik zelf de trainer (of “meester” zoals sommigen me noemen) en probeer de
beginselen van onze sport bij te brengen aan de allerjongste jeugd. Een aanmoediging
als iets eindelijk lukt, een troost als een racket verkeerd is terecht gekomen, en vooral
genieten van die fanatieke koppies en tomeloze inzet.

Aansluitend ga ik mee als begeleider naar de clinic die Arthur heeft geregeld voor onze
jeugd bij de Dutch Open. Voor mij begint het met een gesprek met de bond over de RTC-
trainingen, in de hoop de kosten voor onze RTCers laag te houden. Daarna kan ik nog
een glimp van Yao Jie zien, voordat de clinic begint. Onze jeugdploeg werkt een stevige
training af onder leiding van topspeelsters Rachel van Cutsen en Pauline van
Dooremalen, die het soms toch moeten afleggen tegen onze talenten. Terug in de hal
zien we adembenemende wedstrijden op hoog niveau: heerlijk om naar te kijken. Er is
ook van alles te doen en vind ik het moeilijk de portemonnee gesloten te houden bij al
het aanbod op badmintongebied.



VAN DE VOORZITTER
Het eerste clubblad van het seizoen 2003-2004 ligt alweer voor jullie. Vakanties zijn weer
voorbij maar gelukkig begint dan het badmintonnen weer.

Het vertrek van Sietske en Erik wegens hun studie zorgde voor een trainersgat bij de
jeugd. Geert-Jan Fluitman is bereid om de beide trainingen op zich te nemen. Ik wens
Geert-Jan succes bij het trainen en Erik en Sietske bij hun studie. Het seizoen begon niet
goed voor Geert-Jan want er had zich ongeveer 25% van de jeugdleden afgemeld als lid.
Maar inmiddels heeft een fors aantal jeugdleden zich aangemeld, waardoor we weer
ongeveer op het oude aantal zitten.

De ledenwerfactie voor de senioren was niet zo succesvol. Aan de prachtige flyer die de
vader van Marida sponsorde, heeft het niet gelegen, 12.000 stuks zijn verspreid in
Maarssen en Zuilen. Als er dan 15 man komen opdagen op twee open avonden dan is dat
teleurstellend. Maar desalniettemin zitten er bij de nieuwe leden genoeg met een
veelbelovende slag.

Een kleine verandering ten opzichte van vorig seizoen is dat er op vrijdagavond niet
meer vrij gespeeld kan worden. De hele
zaal wordt gebruikt voor trainingen. Het
is alleen maar toe te juichen dat zoveel
leden hun niveau omhoog willen
brengen.

Een sportief, blessurevrij en
kampioenrijk seizoen toegewenst.

Alexander van Leijenhorst
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Zondag ga ik als ouder naar de eerste competitiewedstrijd van mijn zoon. Een nieuwe rol
voor mij: langs de zijkant kijken hoe je kind de strijd aangaat tegen de tegenstander en
zichzelf. Er gaan partijtjes verloren, maar de laatste wedstrijd zíe ik hem groeien. Blij
gaan we naar huis, waar een nieuwe taak op me wacht: dit redactioneel schrijven. En
toch, ik kan niet anders dan het beamen: Badminton ís leuk!

Ronald Koenis
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JEUGD

OSM BADMINTON AGENDA OKTOBER - DECEMBER 2003
Speeltijden
Jeugd A (selectie) Woensdag 18:00-19:30 (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
Za 11 oktober Herfstvakantie
Ma 13 oktober Herfstvakantie
Wo 15 oktober Herfstvakantie
Vr 17 oktober Herfstvakantie

Za 1 november Triplextoernooi (groep 1 en 2 van 8:30 tot 11:00)
Za 29 november Sinterklaastoernooi (groep 1 en 2 van 8:30 tot 11:00)

Vr 5 december Pakjesavond, geen training
Za 20 december Kerstvakantie

tot en met
Vr 2 januari

- 5 -- 5 -- 5 -

OPROEP VOOR ASSISTENTIE OP DE ZATERDAGOCHTEND

Tijdens de trainingen voor de jeugd op zaterdagochtend wordt de trainer geassisteerd
door 2 tot 3 mensen. Dit zijn altijd dezelfde (JC-)leden of ouders die vrijwel het hele
seizoen al hun vrije zaterdagochtenden daaraan besteden.
Wij zijn op zoek naar ouders/leden/vrijwilligers die mee willen helpen dit werk wat meer
te verdelen. Voel je daar wat voor neem dan contact op met iemand van de
jeugdcommissie (Rob Smeets, Arthur van der Heijden of André van der Valk).

Alvast bedankt.
De Jeugdcommissie
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HALLO ALLEMAAL,
De vakantie zit er op en het nieuwe seizoen is weer van start gegaan. Natuurlijk heeft
niemand het in zijn hoofd gehaald om met de hitte van de zomer nog veel te trainen
waardoor de eerste trainingen al direct hebben laten zien dat de scherpte en de conditie
verminderen als je even niets doet.

De JC heeft echter niet stil gezeten. Tijdens de vakantie hebben zij hard gewerkt om goed
beslagen aan het nieuwe seizoen te kunnen beginnen. Met name de RTC (zeg maar de
bondstrainingen) heeft veel kopzorgen opgeleverd (en nog), maar ook die trainingen
zijn in ieder geval weer begonnen (alhoewel het nog niet RTC heet). De nieuwe trainingen
worden gegeven op de Uithof en mogen nu al een succes genoemd worden (qua
accommodatie en trainingen). Aan de organisatie van deze trainingen moet nog veel
gesleuteld worden.

Ook nieuw dit jaar zijn de Victor trainingen (alweer een uitbreiding van de
trainingsmogelijkheden). Deze trainingen zijn, naar idee van Uun, georganiseerd door
een samenwerkingsverband van clubs uit de regio Utrecht. De naam Victor trainingen
komt van de sponsor van deze trainingen. De Victor trainingen moesten gezien worden
als voorloper op de RTC-trainingen, echter omdat de RTC in de problemen zit, zou dit wel
eens kunnen veranderen. Het zal wel zo blijven dat alleen kinderen die uiteindelijk in
aanmerking komen voor de RTC-trainingen geselecteerd kunnen worden. Alhoewel de
trainingen voorspoedig verlopen, is het samenwerkingsverband momenteel nog een
beetje rommelig, maar voor het einde van 2003 moet de structuur duidelijk zijn. De
Victor trainingen zullen in ieder geval dit seizoen doorgaan.

Omdat de JC zag aankomen dat in het ledenbestand van de jeugd bepaalde
verschuivingen zouden ontstaan, kon zij zich hierop voorbereiden. Voor de open dag
heeft de JC een speciale campagne opgezet om nieuwe leden te werven van de
middelbare scholen. Middels een postercampagne op een aantal scholen hebben zij bij
deze categorie extra aandacht gevraagd. De open dag was een succes. Alhoewel de
meeste nieuwe aanmeldingen toch van basisschool kinderen zijn, hebben zich toch meer
kinderen ouder dan 12 jaar aangemeld dan voorgaande jaren.

De jeugd is het nieuwe seizoen dan ook goed begonnen. De trainingen zitten nagenoeg
allemaal vol, de competitie is goed bezet (dit jaar hebben we 6 teams) en het bestuur is
gemotiveerd. Wij kunnen echter nog wel wat extra hulp gebruiken (doeners, meedenkers
en combinaties hiervan).

Wat gaan we nog doen dit jaar. Natuurlijk worden de successen van de afgelopen jaren
geprolongeerd. We krijgen weer de einde-dag-competite en de jeugd moet hiervoor nog
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steeds een betere naam voor verzinnen. Ook organiseert de JC weer de nodige
toernooien, te beginnen met het triplex toernooi. En dan, houdt er vast rekening mee, in
de tweede helft van april weer de clubkampioenschappen, waar alle jeugdspelers aan
mee kunnen doen. Daarnaast blijft de JC brainstormen over nieuwe mogelijkheden: van
uitstapjes, nieuwe toernooien en uitbreidingen van trainingsmogelijkheden. Als iemand
ideeën heeft, staan wij hier altijd voor open, laat ze horen.
De JC zal in ieder geval zijn uiterste best doen om ook van dit seizoen een geslaagd
seizoen te maken en wenst iedereen een leuk en sportief seizoen 2003-2004 toe.

Namens de Jeugd Commissie, Arthur van der Heijden

TOERNOOIEN ZATERDAGOCHTEND

Ook dit seizoen zullen er een paar toernooien voor de zzaatteerrddaaggoocchhtteennddjjeeuuggdd opgezet
worden. Hoor jij daar bij noteer dan de volgende data alvast in je agenda:

11  nnoovveemmbbeerr  22000033
TRIPLEX TOERNOOI

Bij dit toernooi worden koppels gemaakt van spelers uit groep 1 en 2 samen. Iedereen
wordt om half negen in de zaal verwacht (jawel, groep 2 moet eerder zijn bed uit!!!
Groep 1 komt dus later thuis omdat het hele toernooi tot 11 uur duurt. Hou daar vast
rekening mee). De officiële aankondiging wordt 2 weken van tevoren uitgereikt in de
zaal.

2299  nnoovveemmbbeerr  22000033
SINTERKLAASTOERNOOI

Hoe dit in elkaar zit blijft een verrassing……

33  jjaannuuaarrii  22000044
OLIEBOLLENTOERNOOI

Net bijgekomen van het Kerstdiner en de oliebollen kun je je opmaken voor een
oliebollentoernooi. De aankondigingen volgen nog.

Graag tot dan!!!!!!

Namens de JC,
André van der Valk
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KEN JE CYNTHIA DE GRAAF AL?
Hoe heet je, hoe oud ben je, waar woon je,
waar zit je op school en in welke klas zit je?
Ik ben Cynthia de Graaf, ik ben 14 jaar en zit
op het Broeckland College in de derde klas.

Waarom ben je op badminton gegaan?
Omdat ik het een hele leuke sport vind.

Hoe lang ben je al lid van OSM en waarom ben
je juist op deze vereniging gegaan?
Ik ben al 3 jaar lid van OSM en ik ben lid
geworden omdat dit het dichtstbij was.

Hoe vind je de competitietraining?
Ik vind de competitietraining heel leuk.

Speel je competitie of doe je mee aan
toernooien?
Zo ja, met wie speel je in het
competitieteam?
Ik speel competitie met: Esther
Eijgenstein, Vincent de Waard, Nick
Carbo en Michael Scharenberg.

Wat speel je het liefst, de single, de
mix of de dubbel? Waarom?
Ik speel het liefst dubbel want dan
sta je er niet alleen voor.

Wat vind jij het leukste dat je dit
seizoen hebt meegemaakt?
Alles eigenlijk.

Heb je ook andere hobby’s?
Ja, ik teken en internet graag in mijn
vrije tijd.
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Is er nog iets wat je graag wilt vertellen, wat leuk is als het in het boekje komt te staan?
Ik vind badminton een hele leuke sport en ik raad het iedereen aan om er ook op te
komen want het is heel erg leuk en gezellig.

Cynthia geeft de pen door aan Esther Eijgenstein.

DUTCH OPEN

Op zaterdag 20 september was OSM badminton aanwezig bij de Dutch Open. De club
maakte gebruik van een speciaal arrangement van de NBB waardoor zij met een
afvaardiging van de jeugd van OSM niet alleen de wedstrijden van die dag konden zien,
maar de jeugd ook kon deelnemen aan een speciale training, gegeven door de top van
het Nederlandse badminton. Bij dit arrangement waren 4 begeleiders inbegrepen, echter
de interesse bij de volwassenen was zo groot dat wij met bijna evenveel begeleiders als
kinderen naar Den Bosch togen. Bij een volgende gelegenheid zal hiermee rekening
gehouden worden. Om 11 uur vertrokken wij uit Maarssen om even later in de file te
belanden. Hierdoor kwamen we iets later dan gepland in Den Bosch aan en misten we het
eerste deel van de eerste wedstrijden. Het is natuurlijk erg leuk om de top van de wereld
in actie te zien, maar voor de jongste leden (de jongste was 7) kan zo’n wedstrijd
natuurlijk wel lang duren. Daarom had de JC wat opdrachten bedacht, die verschillend in
moeilijkheidsgraad waren. Al snel bleek dat één opdracht echter te hoog was gegrepen,

deze wordt bewaard
voor volgend jaar als
ook de senioren mee
mogen.

De training was erg
leuk en de deelnemers
hebben een aardige
indruk kunnen krijgen
van een toptraining.
Zelfs de kleinste
kinderen konden

En dat is nog maar het
inspelen
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meedoen, daar werd met de oefeningen rekening mee gehouden. Helaas viel de training
voor een groot gedeelte samen met de wedstrijd van Yao Jie, de uiteindelijke
Nederlandse winnares in het dames enkelspel.

Na de trainingen konden we weer terug naar de Dutch Open. Hier kregen de kinderen
wat meer vrijheid en konden zij naast het bekijken van de wedstrijden ook de pasar
malam bezoeken of gaan kijken hoe de wereldtop zich inspeelde voor een wedstrijd. Om
18 uur zouden we naar huis gaan, maar niemand had daar zin in. De laatste wedstrijden
zouden zo gespeeld gaan worden. Nadat met alle ouders was overlegd, werd besloten
het vertrek nog een uur uit te stellen. Hieruit mag blijken dat iedereen het een leuke dag
heeft gevonden. Aanleiding genoeg om een dergelijk uitstapje te herhalen.

Arthur van der Heijden

Instructies van topspeelsters Rachel van Cutsen en Pauline van Dooremalen
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oefenen, oefenen,
oefenen...

Tenslotte een
partijtje, met zijn

allen tegen Rachel en
Pauline

Met een diploma
op zak tevreden
naar huis
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JEUGDCOMPETITIE - SEIZOEN 2003/2004
Op zondag 21 september is voor alle jeugd-teams de competitie weer begonnen. In het
vorige clubblad was aangegeven dat we dit seizoen met zes jeugdteams zouden
uitkomen in de competitie. De teams zien er dit jaar als volgt uit:

TTeeaamm  11 TTeeaamm  22 TTeeaamm  33
Klasse 1A poule 2 Klasse 2A poule 1 Klasse 3A poule 3
Mark Eijgenstein Joeri Tersteeg Tjardy Esmeijer
Marijn Kieft Rowin Niewerth Yannic Smeets
Ramli Somers Sandra van Rooijen Kim Krommert
Ellen Lemmens Joyce van Rooijen Whitley Vonk
Mariska Tersteeg Esmee de Graaf
Melissa Santosa

TTeeaamm  44 TTeeaamm  55 TTeeaamm  66
Klasse 4A poule 4 Klasse 6A poule 2 Klasse 7D poule 1
Vincent de Waard Wouter Miltenburg Kim de Graaf
Nick Carbo Marley Lobregt Kirsten van der Valk
Michael Scharenberg Jelte Hoekstra Martijn Koenis
Cynthia de Graaf Cherelle Selles Pim Versteeg
Esther Eijgenstein Nadine Hagenbeek

Robbin Spaan

Het zou leuk zijn als andere jeugdleden de competitiespelers tijdens de thuiswedstrijden
komen aanmoedigen. Dat is een steuntje in de rug voor de spelers in de verschillende
teams maar het is ook leerzaam om eens te zien hoe de competitiewedstrijden verlopen.
Alle thuiswedstrijden worden op zondagochtend gespeeld in de sporthal in Bisonspoor
en beginnen om 10:00. Het schema op bladzijde 13 geeft aan wanneer je welke teams
kunt zien spelen.

Voor de begeleiding en het vervoer naar de uitwedstrijden reken ik wederom op de
actieve medewerking van de ouders. Dat zal geen probleem zijn, gezien de altijd goed
gevulde bank en de trouwe aanmoedigingen van de ouders bij de wedstrijden van de
jeugdteams in het voorgaand seizoen. Bij deze mijn complimenten voor de prima
begeleiding! Ik wens de teams heel veel succes en een sportieve en fijne competitie toe.

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.

Rob Smeets,
Jeugdcompetitieleider
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THUISWEDSTRIJDEN OSM BADMINTON SEIZOEN 2003-2004 

VOOR JEUGD EN SENIOREN

Hieronder zie je een overzicht van de thuiswedstrijden van de competitie voor jeugd en
senioren. De wedstrijden worden gespeeld in sporthal BBiissoonnssppoorrtt op zzoonnddaaggoocchhtteenndd om
1100::0000. Altijd leuk om naar te kijken en misschien kom je wel op het idee om volgend
seizoen ook competitie te gaan spelen. Trouwens, als er maar een paar teams een
wedstrijd spelen is er altijd ruimte om zelf nog even een shuttletje te slaan.

Kijk voor verslagen van competiewedstrijden op www.osmbadminton.nl.
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SENIOREN

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

Bijzonderheden
Wo 15 oktober Herfstvakantie
Vr 17 oktober Herfstvakantie

2 november Kopijdatum
Ma 10 november Beginnerstoernooi
Ma 17 november SMIT toernooi

Vr 5 december Pakjesavond, geen training
Di 16 december ALV
Ma 22 december WWeell clubavond
Ma 29 december WWeell clubavond
Di 23 december kerstvakantie
tot en met
vr 2 januari
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BEGINNERSTOERNOOI

Als afsluiting van de beginnerstraining en als voorbereiding op gevorderde training
organiseert de TC (Technische Commissie) op mmaaaannddaagg  1100  nnoovveemmbbeerr  22000033 in de OOVVVVOO--
hhaall voor de nieuwe leden een beginnerstoernooi. Het toernooi begint om 20:15 en eindigt
om ca. 22:30. Deelname is kosteloos. Middels dit toernooi krijgen de nieuwe leden een
voorproefje van een “echte” wedstrijd. Dit is de perfecte gelegenheid om hetgeen jullie
geleerd hebben van Piet Elsendoorn en John van Rooijen in de praktijk te brengen.
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen worden singles en/of dubbels c.q. mixen
gespeeld.

Lever voor 1 november onderstaand strookje in bij TC lid Sandor Musto, zodat er een
indeling gemaakt kan worden! We rekenen op jullie deelname! Inschrijven is ook
mogelijk  via de intekenlijst na de laatste beginnerstraining of via e-mail aan
marida@planet.nl.

INSCHRIJFFORMULIER

Naam: …………………………………………………….. M / V *

Tel nummer: ……………………………………………………..

* doorhalen wat niet van toepassing is

Voor 1 november inleveren bij Sandor Musto, Vechtoever 7 of via e-mail bij
marida@planet.nl.

✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂
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TRAININGEN VOOR COMPETITIESPELERS EN VERGEVORDERDEN

IInnddeelliinngg ggrrooeepp  11  sseenniioorreenn  wwooeennssddaagg  ((1166  ppeerrssoonneenn))
TTrraaiinneenn  vvaann  1199..3300  uuuurr  ttoott  2211..0000  uuuurr  iinn  FFaazzaanntteennhhaall
Mirjam Biezepol Melissa Santosa Martijn van Geelen
Cindy Galesloot Ellen Lemmens Ton Schut
Emy Eijkelkamp Mariska Tersteeg Ramli Somers
Sietske Lammers Gill ten Hoor Gita Djajawasita
Niels Eijkelkamp Mark Eijgenstein
Ronald Kieft Marijn Kieft

IInnddeelliinngg ggrrooeepp  22  sseenniioorreenn  wwooeennssddaagg  ((ttoott  nnuu  ttooee  1133  ppeerrssoonneenn))
TTrraaiinneenn  vvaann  2211..0000  uuuurr  ttoott  2222..3300  uuuurr  iinn  FFaazzaanntteennhhaall
José Eijkelkamp Pim de Graaf Jeffrey  Schijven
Saskia van Rouveroy Martin van Gorkom Frits Linden
Marida Löwik Harry Pelgrim Jesper van Breugel
Ingrid Janssen Arthur van der Heijden
Geert-Jan Fluitman Bart Lammers

IInnddeelliinngg  sseenniioorreenn  vvrriijjddaagg  ((2200  ppeerrssoonneenn))
TTrraaiinneenn  vvaann  2200..0000  uuuurr  ttoott  2211..3300  uuuurr  iinn  BBiissoonnhhaall
Jesper  van Breugel Marian van Huussen Melissa Santosa
Marida Löwik Cindy Galesloot Mariska Tersteeg
Emy Eijkelkamp Niels Eijkelkamp Marijn Kieft
Sietske Lammers Martijn van Geelen Ellen Lemmens
Ronald Kieft Gill ten Hoor Mark Eijgenstein
Edwin Renckens Norman van der Brug Bart Lammers
Rob Smeets Gerard Kieft
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S.M.I.T.
Dit jaar verzorgt de TC weer het SSeenniioorreenn  MMiixx  IInnvviittaattiiee  TTooeerrnnooooii (S.M.I.T.). Het toernooi
houdt in dat een senior lid van OSM badminton een familielid, buurman / -vrouw of kennis
uitnodigt om gezellig een avond te badmintonnen in wedstrijdverband. Deze partner mag
geen lid zijn van OSM badminton. Dit is een leuke gelegenheid bekenden ook eens te laten
zien dat badminton meer inhoudt dan alleen een shuttle overslaan (camping). Er wordt
alleen MIX gespeeld, dus denk hieraan bij het uitzoeken van een partner. 

Er wordt gespeeld in verschillende speelsterkten, dus ook voor beginnende spelers
interessant. Het toernooi zal alleen doorgaan als er genoeg inschrijvingen zijn, dus 
SSCCHHRRIIJJFF  JJEE  IINN!!!!

DDaattuumm:: MMaaaannddaagg  1177  nnoovveemmbbeerr  22000033
TTiijjddssttiipp:: 2200::3300  iinn  ddee  OOVVVVOO--hhaall

RReegglleemmeenntt
- Er wordt ingedeeld in meerdere speelsterktes
- De speelsterktes worden verdeeld in poules, de TC maakt de indeling
- De indeling kan afwijken van de aangegeven speelsterkte op het inschrijfformulier
- Er wordt alleen MIX gespeeld
- De speeltijd per wedstrijd is 15 minuten, de punten worden doorgeteld
- Bij aanvang wordt de indeling bekend gemaakt
- De deelnemers moeten zelf de stand bijhouden, en deze na elke wedstrijd invullen op de scorelijst
- Per poule volgt 1 winnend team
- De winnaars worden direct na afloop bekend gemaakt
- De TC heeft het recht bovenstaande te wijzigen
- Kosten: geen

INSCHRIJFFORMULIER S.M.I.T.

Naam lid OSM:  ………………………………………... beginnend / gevorderde *
M / V *

Naam partner:  ………………………………………… beginnend / gevorderde *
M / V *

Inleveren vvóóóórr  11  nnoovveemmbbeerr bij Pim de Graaf, Valkenkamp 427, e-mail: graaf.4@hccnet.nl

* doorhalen wat niet van toepassing is

✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂
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VOORJAARSCOMPETITIE 2004
De VJK is met name voor beginners een uitstekende gelegenheid om wat uitgebreider
met badminton kennis te maken. Door eens tegen andere verenigingen te spelen doe je
enorm veel ervaring op. Uiteraard verwachten wij ook weer de inschrijvingen van onze
oudgedienden.

In totaal worden er 8 wedstrijden gespeeld. Vier uit en vier thuis. De thuiswedstrijden
worden op mmaaaannddaaggaavvoonndd in de OOVVVVOO--hhaall gespeeld van 20:00 tot 24:00. Een wedstrijd
bestaat uit 8 partijen, twee maal een heren enkel, twee maal een dames enkel, een
herendubbel en een damesdubbel en twee maal een gemengd dubbel. Een team bestaat
uit minimaal 2 heren en 2 dames. Opgave per team is mogelijk, evenals individueel. Met
het oog op de indeling, die door de bond wordt geregeld, is het van belang dat een
team uit gelijkwaardige spelers bestaat. Het is namelijk voor de bond onmogelijk om in
te schatten, waar een “gemengd” team moet worden ingedeeld, als men de spelers niet
kent. Het moet niet zo zijn, dat men iedere wedstrijd van de baan wordt geveegd, of dat
men dat met de tegenstander kan doen. Hier heb je geen plezier in en je leert er niets
van. Ga dus op zoek naar spelers van je eigen niveau om een team samen te stellen.
Verder is het ook mogelijk om je als reserve aan te melden voor “nood”gevallen.

UUiitteerrssttee  iinnsscchhrriijjffddaattuumm  iiss  2255  nnoovveemmbbeerr  22000033. Kosten voor deelname (bondsbijdrage) zijn
ongeveer € 20,- per team, te voldoen bij inschrijving.
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INSCHRIJFFORMULIER VOORJAARSCOMPETITIE 2004 (VJK)
Inleveren voor 25 november 2003 bij:

Piet Elsendoorn
Zwanenkamp 373

Heren

1e…………………………………………………………………………….

2e…………………………………………………………………………….

3e…………………………………………………………………………….

Dames 

1e……………………………………………………………………………

2e……………………………………………………………………………

3e……………………………………………………………………………

Teamcaptain……………………………………………………………….

Ik meld mij aan als reservespeler:

……………………………………………………………………………..

LLEETT  OOPP::    De sterkste heer en dame zijn 1e heer en 1e dame. 

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂
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NAJAARSCOMPETITIETEAMS 2003/2004
Dit seizoen heeft OSM Badminton 4 teams in de najaarscompetitie. Kijk voor een overzicht
van de thuiswedstrijden op bladzijde 13.

TTeeaamm  11 TTeeaamm  22
Klasse 2, poule 3 Klasse 3, poule 6
Niels Eijkelkamp (teamcaptain) Ronald Kieft (teamcaptain)
Ton Schut Martijn van Geelen
Mirjam Biezepol Gill ten Hoor
Cindy Galesloot Sietske Lammers

Emy Eijkelkamp

TTeeaamm  33 TTeeaamm  44
Klasse 4, poule 6 Herenklasse 1, poule 6
Martin van Gorkom (teamcaptain) Jeffrey Schijven
Pim de Graaf Jesper van Breugel
Arthur van der Heijden Frits Linden (teamcaptain)
Marida Löwik Bart Lammers
Marian van Huussen
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VARIA

DE WARMING-UP

SSppoorrtteenn  iiss  lleeuukk  eenn  ggeezzoonndd!!
MMeeeessttaall……..wwaanntt  eeeenn  bblleessssuurree  kkaann  vveeeell
eelllleennddee  vveerroooorrzzaakkeenn..  HHeellaaaass  tteelllleenn  wwee
jjaaaarrlliijjkkss  rruuiimm  22  mmiilljjooeenn  ssppoorrttbblleessssuurreess..
GGeelluukkkkiigg  kkuunnnneenn  eeeennvvoouuddiiggee
mmaaaattrreeggeelleenn  vveeeell  bblleessssuurreess  vvoooorrkkoommeenn..
DDeennkk  ddaann  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  eeeennss  aaaann  hheett
ddooeenn  vvaann  eeeenn  wwaarrmmiinngg--uupp..

EEeenn  ggooeedd  bbeeggiinn  iiss  hheett  hhaallvvee  wweerrkk!!
Bij het sporten worden spieren, pezen en gewrichten intensief belast. Niets aan de hand;
als je tenminste met een goede warming-up begint! Een goede warming-up zorgt ervoor
dat je spieren warm en soepel worden. Je bereidt je zowel fysiek als mentaal voor op
lichamelijke inspanning. Daardoor neemt de kans op blessures aanzienlijk af. Bovendien
verbeteren de prestaties en vergroot het je sportplezier! Een goede warming-up is te
verdelen in drie onderdelen: 

• Algemene losmakende, dynamische oefeningen
• Rekoefeningen
• Sportspecifieke oefeningen

AAllggeemmeennee  lloossmmaakkeennddee,,  ddyynnaammiisscchhee  ooeeffeenniinnggeenn
De eerste 5 tot 10 minuten van je warming-up begin je met losmakende, dynamische
oefeningen. Begin met een rustige looppas (2-3 minuten). Wikkel je voeten goed af.
Andere dynamische oefeningen zijn huppelen, joggen, knieheffen, hakken-billen,
zijwaartse kruispassen en armzwaaien. Het is belangrijk om de oefeningen rustig uit te
voeren en de intensiteit langzaam op te bouwen.

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: de warmingup, goede sportmaterialen en sporthervatting.
De campagne maakt deel uit van het actieprogramma Sport Blessure Vrij, een initiatief
van NOC*NSF en Consument en Veiligheid, ondersteund door het Ministerie van VWS,
De Lotto en ZorgOnderzoek Nederland.
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ZZiijjnn  jjee  ssppiieerreenn  vvoollddooeennddee  wwaarrmm??
Als je spieren voldoende warm zijn ga je over tot de rekoefeningen. Rekoefeningen zijn
bedoeld om vooraf een indruk te krijgen van de spanning in de spieren. Even ‘luisteren’
of je lichaam er klaar voor is. Een gezamenlijke uitvoering in teamvorm kan de
teambuilding bevorderen. Het kan ook individueel uitgevoerd worden als rust- en
concentratiemoment voorafgaand aan een wedstrijd of training.

Enkele aandachtspunten bij het rekken:
• Beweeg langzaam tot de uiterste grens; je voelt net geen pijn, wel spanning in de

spieren.
• Houd de uiterste stand ongeveer 10 seconden vast.
• Ontspan daarna langzaam en schud de spieren los.
• Voer iedere oefening zowel links als rechts uit.
• Rekken mag geen pijn doen!

Welke rekoefeningen er gedaan moeten worden hangt af van de sport. Bij squash zullen
bijvoorbeeld ook met name de armspieren gerekt moeten worden, terwijl dat bij voetbal
veel minder het geval is. Hier volgen enkele spiergroepen die vóór elke training aan bod
zouden moeten komen. Deze dienen te worden aangevuld met het rekken van die spieren
die bij de tak van sport extra worden belast!

RReekkkkeenn  vvaann  ddee  llaannggee  kkuuiittssppiieerr
• plaats je handen eventueel tegen een

muur, boom of hek
• maak met de rechtervoet een grote stap

naar voren
• breng het lichaamsgewicht over naar het

rechterbeen
• buig daarbij de rechterknie en houd de

linkerknie gestrekt
• duw de linkerheup naar voren
• houd de linkerhak plat op de grond
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RReekkkkeenn  aacchhtteerrkkaanntt  bboovveennbbeeeenn
• leg het linkerbeen horizontaal op een verhoging
• met gestrekte linker knie de tenen van je

linkervoet naar je toe bewegen
• breng het gestrekte bovenlichaam naar voren,

zover mogelijk over het gestrekte been heen 
• kijk recht naar voren

RReekkkkeenn  vvoooorrkkaanntt  bboovveennbbeeeenn
• ga rechtop staan bij de muur
• buig de rechterknie naar achteren, met de

rechter knie recht onder de rechter heup
• pak de rechterenkel vast
• trek de rechterhiel langzaam naar het zitvlak
• de knie wijst naar beneden
• houd de knieën bij elkaar
• strek het bovenlichaam
• duw de heupen naar voren
• span de buikspieren aan

RReekkkkeenn  bbiinnnneennkkaanntt  bboovveennbbeeeenn
• ga in spreidstand staan
• het bovenlichaam steunt op het

linkerbeen
• breng de linkerknie recht boven de

linkervoet
• de linkervoet staat 30 graden naar

buiten
• buig het linkerbeen verder en duw

de rechterheup schuin naar
beneden richting het gebogen been

• houd het lichaam rechtop
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SSppoorrttssppeecciiffiieekkee  ooeeffeenniinnggeenn
Na het inlopen en de rekoefeningen is het tijd om te gaan inspelen of ‘insporten’. Iedere
sport heeft andere accenten bij de warming-up nodig. De nadruk ligt op de spieren en
gewrichten die intensief worden gebruikt tijdens de training of wedstrijd. Tijdens het
inspelen voer je, rustig beginnend, enkele basistechnieken uit. Zo kun je langzaam aan
weer het gevoel van de sport vinden. Het inspelen laat je in intensiteit oplopen tot 100%.
Na het inspelen of ‘insporten’ zit de warming-up erop en ben je helemaal klaar voor de
training of wedstrijd. Succes!

Wil je meer informatie over de campagne of over veilig sporten? Neem eens een kijkje op
wwwwww..ssppoorrtt..nnll//ssppoorrttbblleessssuurreevvrriijj

Kijk, onze jeugd (Kirsten, Tim, Michael, Martijn) doet het even voor op hun jeugdtraining
bij de Dutch open in Den Bosch (zie ook bladzijde 10)
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CRYPTOGRAM 0304-1

Horizontaal
3. Golfsticks van de vereniging(en) (5)
6. Typisch Hollands hout (5)
10 Raamhuis met geld (3)
11. Zij die getild kunnen worden, liggen

hier niet op (10)
13. .:1 .:2 .:3 .:4 ... (13)
14. De trainer is een kerel met een

muziekinstrument (8)
15. Stelletje wedstrijdonderdelen (3)
17. Beginnend clubtenu-onderdeel (7)
18. Achter naast niet ver weg (4)

Verticaal
1. Als deze dieren niet nat zijn, heb je het

voor elkaar (9)
2. Dit tijdschriftje ontspruit aan de OSM-

boom (11)
4. Kleintje uit Engeland (2)
5. Tijd om te praten met de dokter (9)
7. Wijziging na trim let op de centjes (6)
8. Feesten op de badmintonbaan (9)
9. Uniek leuk (4)
12. Ruikt verkouden (5)
16. De eerste dame van elk team? (3)
17. Deze werkster loopt niet achter (2)

De oplossing vindt u elders in dit blad
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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, Sr. comp.
Sandor Musto Vechtoever 7, Utr. 030-2468717
COMPETITIE
Vacature
VOORJAARS COMPETITIE
Piet Elsendoorn Zwanenkamp 373 569616

JJEEUUGGDD--CCOOMMMMIISSSSIIEE
Arthur van der Heijden Zwanenkamp 795 572129 Voorzitter
Rob Smeets Boomstede 199 550761 Jr. comp.
André van der Valk Bloemstede 553 555467

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
Geert Jan Fluitman Dr. Plesmanlaan 108 567104
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



Voor al uw
bloemwerk

VALENTINA

Nassaustraat 2
3601 BG Maarssen
Tel. 0346-550392

* 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 02.00 uur

Bisonspoor 1150
Maarssenbroek

Tel. (0346) 57 59 18
Fax (0346) 55 60 21



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


