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De poulewinnaars van de jeugd competitie met coaches. V.l.n.r. boven: coach Uun, Nadine, Cherelle, 
Joke, Dominique, coach Rob, Emilie. Onder: Serastiano, Kim, Kirsten, Martijn.
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REDACTIONEEL

Op sportief gebied gaat het erg goed met OSM Badminton. Jaar op jaar “levert” de 
club winnaars in de competitiepoules en zo ook dit jaar: OMS 1 en 3 bij de senioren en 
de jeugdteams OSM J3 en J4. Dat klinkt inmiddels gewoon, maar het blijft bijzonder en 
als club kunnen we daar trots op zijn. Daarbovenop weten die teams regelmatig het 
regiokampioenschap binnen te halen. Zo zijn OSM 3, J3 en J4 regiokampioen.

Ook op individuele toernooien kom je de namen van OSMers steeds vaker tegen. Bij de 
jeugd tel ik dit jaar vijf (!) regiokampioenen: Kirsten, Melissa, Sandra (van Rooijen), 
Serastiano en Yannic. En omdat deze talenten zo goed spelen, verschijnen hun namen 
ook bovenaan de nationale ranglijst.

Ik was vorige maand met 4 jeugdleden naar de Nederlands kampioenschappen in Den 
Bosch gegaan, waar we hebben gekeken naar de nationale toppers zoals Dicky Palyama, 
Gerben Bruijstens en Lotte en Chris Bruil. Fantastisch badminton op hoog niveau en ik 
vroeg me af hoe lang zal het duren, voordat ik op het NK onze OSMers tegen kom. Twee 
jaar, vijf jaar of acht jaar? Dat is nog onzeker, maar dát ik OSMers tegen kom staat voor 
mij al vast.

Ik nodig u uit om in deze editie over onze toppers te lezen en wilt u ze aan het werk zien: 
kom kijken op de clubkampioenschappen!

Ronald Koenis
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VAN DE VOORZITTER

We zijn halverwege het seizoen en de eerste competitie zit erop. Dit is natuurlijk geen 
nieuws voor de reguliere VAR- en website-lezers maar er zijn vier van de 12 teams 
kampioen. Dat zijn team 1 senioren (Niels Eijkelkamp, Ton Schut, Mirjam Biezepol en 
Cindy Galesloot), team 3 senioren (Erik Pelgrim, Mark Eijgenstein, Mariska Tersteeg en 
Ellen Lemmens), team 3 junioren (Cherelle Selles, Nadine Hagenbeek, Dominique de Vet, 
Joke Klaasen en Emilie van der Blij) en team 4 junioren (Serastiano Metekohy, Martijn 
Koenis, Kirsten van der Valk en Kim de Graaf). Allemaal proficiat!

Nu start de VJK en laten we hopen dat we daar ook menig kampioen kunnen begroeten. 
Van hieruit het verzoek aan de VJK-teams om na ieder wedstrijd een kort verslag te 
maken voor de VAR (sturen aan osmpub@yahoogroups.com). Het is een kleine moeite 
een paar regels te dichten en zo geef je OSM de nodige PR. Immers we staan dan bijna 
wekelijks in de VAR voor 3 maanden lang. Meer PR betekent hopelijk meer leden en dat 
betekent dat de contributie niet (veel) omhoog hoeft of dat we bijvoorbeeld de VJK weer 
op zondag kunnen spelen (meer vrije banen op maandag). Immers onze kosten zijn 
veelal vast (voornamelijk zaalhuur) en meer leden geven dan lucht om iets extra’s te 
doen.

Uit de VAR hebben we kunnen lezen dat onze jeugd hoge ogen gooit op (inter)nationaal 
niveau. OSM blaast daar een heel aardig partijtje mee. De dag dat wij een nummer 1 van 
Nederland in ons midden mogen begroeten, komt steeds dichterbij. De ontwikkeling 
van onze jeugd is al enige jaren super te noemen. Dankzij hun enthousiasme, inzet, de 
inzet van ouders (er moet toch iemand die kinderen door het hele land rijden) en onze 
deskundige trainers. Ik hoop dat we dit nog vele jaren kunnen doorzetten.

Alexander van Leijenhorst

mailto:osmpub@yahoogroups.com
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JEUGD

OSM BADMINTON AGENDA MAART - JUNI 2005
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
Vr 25 maart Goede vrijdag, geen training
Za 26 maart Wel training
Zo 27 maart Pasen
Ma 28 maart Pasen

Vr 15 april Laatste training op vrijdag
Za 23 april Clubkampioenschappen Bisonhal
Zo 24 april Clubkampioenschappen Bisonhal
Ma 25 april Vanaf 25 april vrij spelen op maandag van 19:00 - 20:00 
 i.p.v. de training op vrijdag
Za 30 april Koninginnedag, geen training

Ma 2 mei Tulpvakantie, geen training
Wo 4 mei Tulpvakantie, geen training
Vr 6 mei Tulpvakantie, geen training
Za 7 mei Wel training
Ma 16 mei Pinksteren
Wo 18 mei  Laatste training op woensdag
Ma 23 mei Laatste training op maandag

Za 25 juni Laatste training op zaterdag
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JEUGDCLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2005
We zijn nog bezig met het vaststellen van het speelschema voor de 
clubkampioenschappen. Zodra dit klaar is wordt dat bekend gemaakt op onze website.

Het is altijd vervelend als de kinderen tijdens een wedstrijd ook nog eens zelf de stand 
moeten bijhouden. Daarom hebben we ook dit jaar weer de regel: de verliezer(s) 
van een wedstrijd moeten direkt daarna gaan tellen bij een andere wedstrijd. De 
wedstrijdleiding bepaalt bij welke wedstrijd geteld moet worden.

De JC is heel blij dat een aantal ouders zich hebben opgegeven om te helpen tijdens 
de wedstrijden. Wij zijn er daarom van overtuigd dat de kinderen met veel plezier hun 
kampioenschap zullen spelen.

De speeldagen zijn:
Zaterdag 23 april en zondag 24 april in de Bisonhal

De prijsuitreiking is op zondag 24 april na afloop van de finales.

De JC

SINTERKLAASTOERNOOI

Zaterdag 4 december was het zo ver, het jaarlijks terugkerende Sinterklaastoernooi werd 
weer gehouden! Voor veel kinderen een spannend gebeuren, omdat het altijd afwachten 
is of er onverwachts bezoek langskomt…

Voordat er daadwerkelijk begonnen kon worden met het spelen van de partijen, werden 
er eerst 7 poules samengesteld op basis van speelsterkte. Er werden gedurende de hele 
ochtend dubbelpartijen gespeeld, waarbij je steeds van partner wisselde. Dat een dubbel 
niet altijd uit twee mensen hoeft te bestaan, hebben we deze ochtend ook gezien. Twee 
Pieten hadden nog even tijd vrij kunnen maken tussen al hun drukke bezigheden, om 
ons Sinterklaastoernooi te kunnen bezoeken. En wat is er nou leuker dan een lekker potje 
badminton, moeten ze gedacht hebben. Met groot enthousiasme van zowel de Pieten 
als de spelers, werden er soms drie tegen twee partijen gespeeld. Om toch nog op een 
eerlijke manier een winnaar te kunnen vaststellen, wisselden de Pieten om de zoveel tijd 
van baan zodat iedereen het geluk of de pech had om met of tegen een Piet te spelen.

Door het kleine verschil qua niveau in de verschillende poules, waren er die dag een 
hoop spannende partijen te zien. Zo was in poule 1, geheel gevuld met heren, de strijd 
erg fel. Iedereen ging er voor de volle honderd procent voor. Thomas van Aarssen en Bas 
Nierath waren de koplopers, maar met een ruime overwinning in de laatste partij, werd 
Bas toch kampioen. In poule 2 was er iemand die vanaf het begin alles gewoon goed 
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wist te winnen. Het maakte niet uit met of tegen wie ze speelde, ze won gewoon alles. 
Kristel van der Blom werd daarom ook overtuigend eerste. In poule 3 werd een knappe 
prestatie geleverd door Arthur van Aarssen. Nog maar net overgestapt van de eerste 
naar de tweede groep maar toch gewoon doorgaan met winnen. Alex Koeleman kwam 
aan het einde nog akelig dichtbij maar Arthur had al genoeg punten verzameld in de 
vorige partijen. Poule 4 werd gewonnen door een dame die ook al bij het triplextoernooi 
in de prijzen was gevallen. Met slechts één verloren partij, werd Lotte Bargerbos winnaar 
van poule 4. Rima Ori wist in poule 5 haar stempel op veel partijen te drukken. Samen 
met Kim Dietz wist ze een partij zelfs met 21-1 te winnen, een knappe prestatie dus! Niet 
verwonderlijk dat zij als eerste wist te eindigen. Poule 6 was een groep met minimale 
verschillen. Door de vele lange rally’s was het voor het publiek aantrekkelijk om naar 
deze partijen te kijken. Amy van Dijk wist steeds per partij een paar puntjes meer te 
verzamelen, waardoor het gat tussen haar en de overige spelers niet meer te dichten 
was. Poule 7 was gevuld met de jongste kinderen. Nergens was het zo spannend als in 
deze poule. Extreme scores waren hier dan ook niet te zien. Uiteindelijk is Loes Nouta met 
slechts een puntje verschil op de nummer twee, Debby Valkenburg, eerste geworden. 

Voordat er overgegaan kon worden tot de prijsuitreiking, kwam een Piet met het 
fantastische idee om de toeschouwers een sinterklaasliedje te laten zingen. Ouders leren 
hun kinderen wel om netjes te bedanken, maar doen ze het zelf eigenlijk wel? Nadat er 
door de meeste toeschouwers uit volle borst was meegezongen, waren de prijswinnaars 
aan de beurt. Met z’n zevenen werden ze naar voren geroepen en pas nadat er was 
gezongen, mocht de prijs in ontvangst genomen worden. Lichtelijk angstige gezichten 

Piet speelde een 
partijtje mee.
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OLIEBOLLENTOERNOOI

Na het Sinterklaastoernooi volgt traditiegetrouw het Oliebollentoernooi. Dit jaar 
gehouden op 8 januari, een week na de jaarswisseling dus, en voor sommigen een goede 
gelegenheid om die extra kilootjes die erbij zijn gekomen door de feestdagen, er eens af 
te sporten. De opzet van het Oliebollentoernooi is heel simpel, je speelt de hele ochtend 
met iemand die je zelf hebt uitgekozen. Dit mag iedereen zijn, je broer of zus, een van 
je ouders, je buurman of buurvrouw, het maakt allemaal niet uit. Nadat iedereen zich 
had aangemeld bij de wedstrijdtafel en de poules waren ingedeeld, kon er eindelijk 
begonnen worden.

Thomas van Aarssen won in poule 1 overtuigend zijn partijen. Michael van der Valk kwam 
nog dicht in de buurt, maar met een gemiddelde van 17 punten per wedstrijd, ben je 
de eerste plaats wel waard. Poule 2 werd gewonnen door twee kinderen die niemand 
hadden kunnen vinden om mee te nemen. Ondanks dat ze vaak moesten spelen tegen 
een jeugdlid en een volwassene, die vaak harder kan slaan, lieten ze zien dat wie niet 

waren het gevolg, maar toen de overige deelnemers ook mee begonnen te zingen, viel 
het uiteindelijk toch wel mee. Voordat iedereen de zaal kon verlaten, deelden de Pieten 
eerst nog zakjes snoep uit. Zo ging iedereen met iets lekkers naar huis en konden de 
Pieten weer verder gaan met hun voorbereidingen voor pakjesavond. 

Sietske Lammers, JC

De winnaars moesten niet alleen badmintonnen maar ook zingen voor hun prijs.
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groot is gewoon slim moet zijn. Met gevarieerd spel en goede inzet, werden Tessa van 
Beekhuizen en Jeroen Eijgenstein knap eerste in poule 2. In poule 3 sleepten Sophia van 
der Tol en haar nicht Sandra van Rooijen, die eveneens lid is van deze club, de winst 
binnen. Met overwinningen in alle wedstrijden, werden ze verdienstelijk eerste. Jadine 
Smit wist samen met haar partner op overtuigende wijze winnaar te worden van poule 4. 
In één partij werden zelfs 22 punten gemaakt, wat het meeste was van de ochtend. 
Poule 5 werd gemakkelijk gewonnen door Lars de Graaf en zijn zus Esmee. Dat je als broer 
en zus niet altijd ruzie hoeft te hebben, lieten zij die ochtend zien. Lars maakte de ballen 
voor aan het net goed af en liep naar achter als er verdedigd moest worden. Esmee liep 
als vliegende keep door het veld en had praktisch alle ballen. Goede samenwerking dus 
die met winst werd afgesloten. In poule 6 waren de onderlinge verschillen niet zo groot. 
Vier spelers zaten qua puntenaantal heel dicht bij elkaar. Er was er alleen eentje die in 
elke wedstrijd meer punten wist te behalen dan de rest. Met een groot gat tussen de rest 
van de spelers, werd Carmen Popescu kampioen van poule 6.

Nadat al deze spannende partijen waren gespeeld, kon er worden overgegaan tot de 
prijsuitreiking in de Bisonbar. Dat de naam van het toernooi niet willekeurig is gekozen, 
blijkt uit de prijs die er gewonnen kon worden. Alle poulewinnaars mochten naar voren 

komen om de eerste oliebol van 
het toernooi te eten. De andere 
aanwezigen hoefden gelukkig 
niet lijdzaam toe te kijken hoe 
deze lekkere oliebollen op werden 
gegeten, er was genoeg voor 
iedereen. Met een gevulde maag 
en een sportieve en leuke ochtend 
achter de rug,  verliet iedereen 
rond half twaalf de Bisonbar. 
Wederom een geslaagd toernooi.

Sietske Lammers, JC

De wedstrijdtafel 
van de JC
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OSM BADMINTON PROMINENT AANWEZIG OP HET REGIO JEUGD 
KAMPIOENSCHAP

Op 12 en 13 februari werd in Amersfoort gestreden om het Regio Jeugd Kampioenschap 
badminton. Dit gebeurt in 5 verschillende leeftijdscategorieën tot en met 19 jaar. OSM 
was met 7 spelers goed vertegenwoordigd en wist op bijna alle fronten prijzen in de 
wacht te slepen.

De leeftijdscategorie tot en met 11 jaar leverde maar liefst 2 regiokampioenen op voor 
OSM. Bij de heren was het Serastiano Metekohy die vrij eenvoudig eerste werd in het 
enkelspel. Daarnaast wist hij in een leeftijdscategorie hoger zelfs door te dringen tot de 
finale van het herendubbel waarin hij met zijn dubbelpartner tweede werd. Bij de dames 
ondervond Kirsten van der Valk nauwelijks tegenstand en werd dan ook met groot 
gemak regiokampioen in het damesenkelspel. Ook zij deed voor de dubbelspelen mee in 
een hogere leeftijdscategorie maar verloor na vooral in het damesdubbel zeer goed spel 
in beide onderdelen.

Bij de leeftijdscategorie tot 
en met 13 jaar was het Yannic 
Smeets die overal zijn stempel 
op drukte. Ook hij werd 
regiokampioen in zowel het 
enkel- als herendubbelspel. 
Daarnaast werd hij samen met 
Esmee de Graaf tweede in het 
gemengddubbel. Esmee wist 
naast deze tweede plek ook 
een knappe halve finale in het 
damesenkel en damesdubbel 
te bereiken.

Sandra van Rooijen en 
Melissa Santosa wisten 
in het damesdubbel de 
finale te bereiken in de 
leeftijdscategorie tot en met 17 
jaar die ze op degelijke wijze 

Sandra en Melissa in hun 
gewonnen dames dubbel U17
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wisten te winnen. Daarnaast bereikte Sandra ook de halve finale in het enkelspel die ze in 
spannend spel in 3 games verloor. Melissa Santosa behaalde in het gemengddubbel een 
goede tweede plaats in deze voor haar hogere leeftijdscategorie. In de categorie tot en 
met 15 jaar heeft zij de halve finale weten te bereiken in het damesenkel.

Tot slot wist Gill ten Hoor door te dringen tot de finale herendubbel in de categorie tot 
en met 19 jaar. Dit was een zinderend spannende partij in 3 games waarbij hij samen met 
zijn partner helaas verloor. Voor het enkelspel wist hij tevens de halve finale te bereiken.
Alle genoemde spelers hebben met behaalde resultaten weer behoorlijk wat punten 
kunnen vergaren voor de nationale ranglijsten in de diverse leeftijdscategorieën. OSM-
trainer Uun Santosa en de trainers van de diverse trainingscentra waar deze spelers extra 
trainingen volgen hebben hiermee buitengewoon goede resultaten behaald met hun 
pupillen.

Prijswinnaars van het RJK. Vlnr Yannic, Kirsten, Esmee, Serastiano en Gill
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EINDVERSLAG VAN DE JEUGDCOMPETITIE

Nu de competitie is afgelopen, zien we dat er veel goede resultaten zijn behaald. 
Team 3 en 4 zijn allebei kampioen geworden. Team 3 gaat naar Nijmegen voor de 
Slotwedstrijden. Team 4 is al Regiokampioen omdat er slechts één poule in deze klasse is. 
Alle kampioenen van harte gefeliciteerd (zie de foto vooraan in dit blad)! Alle spelers wil 
ik graag een compliment geven voor hun tomeloze inzet tijdens de wedstrijden.

Alle uitslagen zijn te vinden op internet: www.osmbadminton.nl (hier staan ook de 
wedstrijdverslagen) en op sv-irene.nl/uitslagen (hier staan alle uitslagen).

Team 1 (Esmee, Whitley, Tjardy, Tymen en Yannic) heeft het goed gedaan in de hoogste 
klasse. Ze kwamen slechts één punt te kort voor het kampioenschap. Hun eeuwige 
“concurrenten” (maar ook trainingsmaatjes) uit Houten gingen er met de prijs vandoor. 
De wedstrijden tegen Houten en DVS waren spannend en gingen veelal gelijk op. Leuk 
om naar te kijken. Kim Krommert heeft nog een keer ingevallen in dit team, waarvoor 
dank.

Team 2 (Esther, Cynthia, Vincent, Nick en Michael) heeft een moeilijk jaar achter de rug. 
Er zaten hele mooie wedstrijden tussen, maar ook een aantal wat mindere. Uiteindelijk 
zijn ze op een mooie gedeelde 4e plaats geëindigd. Nu ze gewend zijn aan het spelen op 
dit niveau zal het volgend jaar vast een stuk beter gaan.

Team 3 (Nadine, Cherelle, Joke, Dominique en Emilie) is dit jaar kampioen geworden. 
De eerste wedstrijden zag het daar nog niet naar uit. Alle spelers moesten een beetje 
wennen. Daarna was er geen houden meer aan, ze wonnen alle wedstrijden. Nadine en 
Cherelle wonnen bijna al hun partijen. Joke en Dominique zag je iedere week groeien. 
Emilie speelde schitterend in de dubbelpartijen waar zij heel taktisch voor bij het net 
alles rustig over het net speelde, haar tegenstanders werden er wanhopig van. Succes in 
Nijmegen.

Team 4 (Kirsten, Kim, Serastiano en Martijn) heeft dit jaar heel goed gespeeld, met het 
kampioenschap als resultaat. Alleen de uitwedstrijd tegen Irene ging verloren. OSM bleef 
geconcentreerd spelen terwijl Irene een paar punten verloor, waardoor de uitsmijter van 
de competitie tegen Irene alleen nog maar om de eer ging. En als het om de eer gaat is 
OSM het sterkst. Martijn heeft dit seizoen wel heel erg veel 3-setters gespeeld, sommige 
duurden wel een uur.

Team 5 (Jelte, Marley, Jeroen en Pim) hadden maar 3 tegenstanders en speelden daarom 
een dubbele competitie. Het team van De Meulewiek was te sterk, maar tegen de andere 
tegenstanders werd prima gespeeld. Voor sommige spelers is het moeilijk te begrijpen 
dat je toch goed kunt spelen in een wedstrijd die je verliest. Bas heeft een aantal keren 
succesvol ingevallen, waarvoor hartelijk dank.

http://www.osmbadminton.nl
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Team 6 (Emma, Shirley, Tim, Tim, Eric en Feye) is uiteindelijk op de zesde plaats 
geëindigd. Een prima prestatie omdat ze allemaal voor het eerst competitie speelden. 
Het was leuk om te zien hoe hard er werd gestreden tijdens de wedstrijden. Als ze zo 
doorgaan dan zullen ze het volgend jaar zeker hoger eindigen.

Tot slot wil ik ook weer alle ouders heel hartelijk bedanken voor hun inzet bij het 
vervoeren, begeleiden en aanmoedigen van de teams tijdens de thuis- en uitwedstrijden. 
Zonder deze inzet van de ouders zou er geen competitie gespeeld kunnen worden. 
Nogmaals heel hartelijk bedankt! De trainers Uun en Geert-Jan wil ik hierbij bedanken 
voor hun inzet en toewijding. Het resultaat is af te lezen aan de eindstanden.

Misschien zijn er nog meer jeugdspelers enthousiast geworden en willen het volgend 
seizoen competitie spelen. Kijk in dat geval naar het aanmeldingsformulier op 
bladzijde 14.

De eindstanden
Klasse 1A, poule 1   Klasse 2A, poule 4
Houten 1 12-21 78-18 BC Amersfoort 2 12-22 80-16
OSM Badminton 1 12-20 80-16 Leerdam 2 12-22 74-22
DVS 1 12-18 63-33 Vianen 1 12-14 54-42
Eemnes 1 12-12 48-48 Houten 3 12-09 39-57
Leerdam 1 12-09 36-60 OSM Badminton 2 12-09 35-61
Flevoland 1 12-04 26-70 Hoogland 1 12-08 38-58
Castellum 1 12-00 05-91 Apollo 2 12-00 16-80

Klasse 4B, poule 11   Klasse 5A, poule 1
OSM Badminton 3 12-22 74-22 OSM Badminton 4 12-22 76-20
Badminton ‘80 4 12-20 75-21 Veenendaal 4 12-18 72-24
Badge 3 12-14 54-42 BC Amersfoort 9 12-16 69-27
BC Amersfoort 7 12-12 47-49 Irene 6 11-14 53-35
Sjeve Sjuttel 2 12-08 37-59 Hoogland 4 11-05 20-68
Fortissimo 3 12-08 37-59 Geldermalsen 3 12-04 19-77
Argus 2 12-00 12-84 Leusder BC 5 12-03 19-77

Klasse 6C, poule 8   Klasse 7D, poule 1
De Meulewiek 3 12-24 84-12 Thiela 9 12-22 84-12
Castellum 6 12-12 54-42 Hoevelaken 6 12-22 83-13
OSM Badminton 5 12-12 47-49 Inside ‘82 6 12-14 45-51
DVS 6 12-00 07-89 Eemnes 4 12-12 47-49
   Castellum 7 12-08 32-64
   OSM Badminton 6 12-06 31-65
   Luck Raeck 4 12-00 14-82

Rob Smeets, Jeugdcompetitieleider.
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GEEF JE OP VOOR DE JEUGDCOMPETITIE 2005-2006!!!
Vanaf eind september 2005 gaat de jeugdcompetitie van het seizoen 2005-2006 
van start. Daarvoor moet eind april 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 spelen, 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 alléén 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 reservespeler worden die kan invallen 
als een speler van een team een keer niet kan meespelen.

De competitie loopt van eind september 2005 tot en met januari 2006. De 
competitieteams worden ingedeeld naar de leeftijd op 31 december 2006 van de oudste 
speler van het team. Er zijn vier groepen, nl:

- t/m 11 jaar, dus geboren in 1995 of later
- t/m 13 jaar, dus geboren in 1993 of later
- t/m 16 jaar, dus geboren in 1990 of later
- t/m 19 jaar, dus geboren in 1987 of later

Een badmintonteam bestaat minimaal uit 2 jongens plus 2 meisjes. In de 3 oudste 
groepen zijn ook teams (van minimaal 4 spelers) met alleen jongens of alleen meisjes 
mogelijk. In de jongste groep 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 plaatsvinden. 
De uitwedstrijden worden gespeeld bij andere verenigingen in de Regio 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 50 euro betalen aan de Badmintonbond. Deze boete verhaalt 
OSM op het team dat zich terugtrekt. 
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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.

Het inschrijfgeld is 5 euro per persoon. Dit moet meteen bij de inschrijving worden 
betaald.

De antwoordcoupon moet uiterlijk 7 april 2005 ingeleverd zijn bij:

Rob Smeets, Boomstede 199, Maarssenbroek.

OPGAVE JEUGDCOMPETITIE 2005-2006
Ik geef mij op voor de jeugdcompetitie als speler   /   reservespeler 

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

Indien je al weet met wie je in een team gaat spelen, vul dan hieronder de namen 
van je teamgenoten in:

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

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

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

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

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

Mijn ouders accepteren de voorwaarden die hierboven staan vermeld.

Handtekening:   Handtekening ouders/voogd:

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

Door het ondertekenen van dit briefje verklaren de ouder(s) dat ze akkoord gaan met de 
voorwaarden.

✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂
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KEN JE LOUISE ALBERG AL?
Hoe heet je, hoe oud ben je, waar woon je, waar 
zit je op school en in welke klas zit je?
Ik ben Louise, ik ben 12 jaar en woon in Boomstede, 
ik zit op het Niftarlake college in klas 1.

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

Hoe lang ben je al lid van OSM en waarom ben je 
juist op deze vereniging gegaan?
Dit is nu mijn eerste jaar, ik ben hierheen gegaan 
omdat het lekker dichtbij was.

Hoe vind je de einde dag competitie? Waarom?
Leuk, je kan kijken of je jezelf verbetert enzo.

Hoe vind je de (competitie)training? Waarom?
Ook leuk, want je leert toch iedere keer weer wat nieuws.

Speel je competitie of doe je mee aan toernooien?
Zo ja, met wie speel je in het competitieteam?
Ik doe wel mee met toernooien, maar nog geen 
competitie.

Wat speel je het liefst, de single, de mix of de 
dubbel? Waarom?
Single, met mix en dubbel ben je een beetje 
afhankelijk van een ander.

Wat vind jij het leukste dat je dit seizoen hebt 
meegemaakt?
De toernooien.

Heb je ook andere hobby’s?
Paardrijden, Zwemmen, Msn-en.

Is er nog iets wat je graag wilt vertellen, wat 
leuk is als het in het boekje komt te staan?
Nee, eigenlijk niet.

Louise geeft de pen door aan Tessa van 
Beekhuizen.
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SENIOREN

OSM BADMINTON AGENDA MAART - JUNI 2005
Speeltijden
maandag  20:00 - 23:00 vrij spelen (OVVO-hal)
woensdag  20:00 - 22:00 competitietraining (Fazantenkamp)
donderdag  20:30 - 23:00 vrij spelen (Bisonhal)
vrijdag 20:00 - 21:30 training competitie en gevorderden (Bisonhal)

Bijzonderheden
Vr 25 maart Goede vrijdag (geen training)
Zo 27 maart Pasen
Ma 28 maart Pasen

Vr 15 april Laatste training op vrijdag
Za 23 april Clubkampioenschappen OVVO-hal
Zo 24 april Clubkampioenschappen Bisonhal

Wo 4 mei Tulpvakantie, geen training
Do 5 mei Hemelvaart
Vr 6 mei Tulpvakantie, geen training
Ma 9 mei Kopijdatum
Ma 16 mei Pinksteren
Wo 18 mei  Laatste training op woensdag
Do 26 mei Laatste clubavond op donderdag

Ma 27 juni Laatste clubavond op maandag

De eerste poulewedstrijden van het champagne evenement in de OVVO-hal, meer op bladzijde 20
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VOORJAARSCOMPETITIE 2005
Dit jaar verdedigen de onderstaande zes teams de eer van OSM Badminton in de 
VJK. Meer informatie, zoals uitslagen van wedstrijden, is te vinden op de website 
www.osmbadminton.nl. De thuiswedstrijden worden gespeeld op maandagavond vanaf 
20:00 in de OVVO-hal. 

Team 1, poule 10 Team 2, poule 12 Team 3, poule 13
Piet Elsendoorn* Gerben van den Bosch* Hans Roberti
Hans Eijkelkamp Wouter Tengeler Gijs Eijgenstein
Willem Bosch Frans den Elzen Linda Elsendoorn*
Laura Eefting Wilma Elsendoorn José Eijkelkamp
Saskia van Rouveroy Agaath den Elzen Janke Rademaker
Nel Coenders

Team 4, poule 13 Team 5, poule 15 Team 6, poule 26
Edwin Renckens Joep Simons Roel Karsten
Cor Zagers* Dik Veer* Coert Verduin
Sabeth Kok Ineke Spall Noëlle Veldhuizen
Ineke Renckens Ria Galesloot Suzanne van Nieuwenhoven*

* = teamcaptain

THUISWEDSTRIJDEN VJK 2005
Datum Team
14 maart 3 en 6
21 maart 1 , 2 en 3
04 april 2 , 5 en 6
11 april 2, 4 en 5
18 april 1, 3 en 6
09 mei 4, 5 en 6

Attentie
Houdt er rekening mee dat er op 
bovengenoemde data maar een beperkt 
aantal banen beschikbaar is voor vrij 
spelen!!!

OPLOSSING CRYPTOGRAM

Horizontaal
3. afgemaakt
7. OK
8. Eijkelkamp
9. svp
10. in tact
11. sterrendom
12. arm
13. awards
14. bisonsport
15. op
17. minigolf

Verticaal
1. labels
2. fazantenkamp
4. gekapte smash
5. maleier
6. topscoorders
11. slagboom
13. aanleg
16. pi

http://www.osmbadminton.nl
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN SENIOREN 2005
De inschrijving is inmiddels alweer gesloten en er zal druk gepuzzeld worden om 
alle deelnemers in leuke poules in te delen. Er hebben zich dit jaar 57 “senioren” 
ingeschreven die samen voor 122 inschrijvingen hebben gezorgd.

Zoals reeds bekend zullen de clubkampioenschappen dit jaar op 23 en 24 april worden 
gehouden. Op zaterdag 23 april zal er gespeeld worden met gele shuttles in de OVVO-
hal en op zondag 24 april met witte shuttles in de Bisonhal. Op de eerste dag zullen 
waarschijnlijk zoveel mogelijk van de poule-wedstrijden worden gehouden en dus op 
de tweede dag vooral kwart/halve en hele finales. Op 24 april delen we de zaal met de 
junioren en zullen we dus minder banen tot onze beschikking hebben.
De poule-indelingen, wedstrijdschema’s etc. zullen zo snel mogelijk bekend worden 
gemaakt via onze website www.osmbadminton.nl en ook via de prikborden in de OVVO-
hal en Bisonhal. De zalen zijn op beide dagen gehuurd van 9:30 tot 18:00.

De TC gaat proberen een lekkere en voedzame lunch te organiseren voor OSM’ers die 
graag een hapje willen eten gedurende de dag. Wij hebben er zin in en wij hopen jullie 
ook!

SMIT TOERNOOI 2004
Het ligt waarschijnlijk niet meer in ieders herinnering, maar op 18 november 2004 werd 
het jaarlijkse SMIT-toernooi (Senioren Mix Invitatie Toernooi) weer gespeeld. Naar het 
zich liet aanzien zou de 2004 editie niet doorgaan wegens gebrek aan belangstelling, 
maar op de valreep kwam het nog goed. Een aantal enthousiaste leden die in september 
bij OSM gekomen zijn schreven zich in, en uiteindelijk waren het 11 koppels die zich in de 
Bison-hal verzamelden om een avondje lekker te spelen met vrienden en bekenden . Er 

werd op 4 banen gespeeld 
en de finale werd winnend 
afgesloten door Laura 
Eefting en Wim Brouwer 
die wonnen van Hester 
Agterberg en Gerard Kieft.

Vooraan winnaars Wim en 
Laura in de finale tegen 
Hester en Gerard.
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CHAMPAGNE TOERNOOI 2005
Op 3 januari organiseerde OSM badminton het traditionele champagne toernooi voor 
haar leden. De TC was blij te zien dat er ook in dit nieuwe jaar weer zo’n goede opkomst 
was. Bovendien waren het niet alleen de oudgedienden die van de partij waren maar 
ook veel nieuwe leden. Een leuke manier om eens wat beter kennis met elkaar te maken 
dus! Maar er moest ook gespeeld worden natuurlijk. En dat ging er soms fanatiek aan 
toe. We hadden de 46 spelers ingedeeld in 7 poules. Op elke baan speelde één poule hun 
wedstrijden en uit elke poule zou een winnaarskoppel rollen. Er waren dit jaar dan ook 14 
halve appelvlaaien te verdienen! Plus natuurlijk een heerlijk koel glaasje champagne.

Dit seizoen werkt de TC voor het eerst met de toernooiplanner (computerprogramma). 
Helaas ging er daardoor in het begin iets mis, waardoor we uiteindelijk toch nog 
handmatig de wedstrijden in moesten gaan delen. Vervolgens liep alles prima en kregen 
we de volgende winnaars:

Poule 1: Rinus Koole en Els Koole
Poule 2: Gerben van de Bosch en Sandor Musto
Poule 3: Rob Smeets en Eelco Weenink
Poule 4: Edwin Renckens en Ineke Renckens
Poule 5: Rowin Niewerth en Jeffrey Schijven
Poule 6: Laura Eefting en Ingrid Janssen
Poule 7: Sandra van Rooijen en Gill ten Hoor

Na de nieuwjaarsgroet 
door voorzitter Alexander 
en de prijsuitreiking 
door Marida deelden de 
winnaars hun vlaaien 
met hun poule-genoten. 
Het was dan ook heerlijk 
smullen in de kantine van 
de OVVO-hal. Een goed 
begin van het nieuwe jaar!
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NAJAARSCOMPETITIE SENIOREN SEIZOEN 2004/2005
Dit jaar kon ik als competitieleidster maar liefst 6 competitie teams inschrijven bij de 
senioren. Dit jaar hadden we twee tweede klasse teams, drie derde klasse teams en één 
heren-klasse team. 

Ons eerste team, bestaande uit Niels Eijkelkamp, Ton Schut, Mirjam Biezepol en Cindy 
Galesloot wilde dit jaar absoluut voor het kampioenschap gaan. Dit leek prima te gaan 
lukken totdat ze in speelweek 5 het sterke team van Smashing uit Wijchen tegenover 
zich hadden staan. Niet alles liep zoals het had moeten lopen en team 1 verloor voor het 
eerst een wedstrijd. Tijdens de daarop volgende wedstrijden bleef Smashing steeds nipt 
voor OSM 1 staan in de poule. Wedstrijd 14, de allerlaatste wedstrijd van het seizoen, zou 
uiteindelijk in een rechtstreeks duel tegen Smashing gaan beslissen welk team kampioen 
zou worden. Team 1 leek alles tegen te hebben, Ton was de wedstrijd ervoor door zijn 
rug gegaan en de wedstrijd moest in Wijchen gespeeld worden, dus geen thuisvoordeel. 
Maar door het geweldige invallen van Ronald Kieft en Sietske Lammers werd team 1 met 
een 6-2 overwinning toch kampioen van de poule!

Ons tweede team, bestaande uit Ronald Kieft, Martijn van Geelen, Emy Eijkelkamp en 
Sietske Lammers had exact hetzelfde doel als team 1. Ook zij hebben hun uiterste best 
gedaan om kampioen te worden. Zij troffen ook een team waaraan ze erg gewaagd 

Poulewinnaars Ton, Mirjam, Cindy en Niels
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waren, namelijk Iduna uit Utrecht. In tegenstelling tot team 1 redde team 2 het nét niet. 
Zij verloren 1 keer van Iduna en speelden 1 keer gelijk. Heel erg jammer omdat ze verder 
bijna al hun wedstrijden keurig wonnen. Er is echter nog steeds een kansje dat ook ons 
tweede team zal promoveren naar de eerste klasse. Hierover hopelijk in het volgende 
clubblad meer nieuws! (Red: Op 28 februari kwam het bericht van de Regio dat team 2 
alsnog gepromoveerd is naar de eerste klasse.)

Team drie, bestaande uit Erik Pelgrim, Mark Eijgenstein, Mariska Tersteeg en Ellen 
Lemmens speelde voor het eerst senioren-mix-competitie dit jaar. En dit ging 
fantastisch. Bijna vanaf speelweek 1 stonden ze eerste in de poule en die positie hebben 
ze niet meer opgegeven. Wat een overmacht! En uiteraard een terechte promotie naar de 
derde klasse volgend jaar. Een jong team waar een hoop toekomstmuziek inzit!

Team vier, bestaande uit Jeffrey Schijven, Rowin Niewerth, Joyce van Rooijen en ikzelf 
speelde voor het eerst als team samen dit jaar. Jeffrey had al heren-klasse gespeeld, 
Joyce en Rowin kwamen over van de jeugd en ikzelf had al eerder vierde klasse gespeeld. 
Helaas werd ons team nogal zwaar getroffen doordat eerste dame Joyce  halverwege het 
seizoen geblesseerd raakte. Hierdoor waren wij afhankelijk van enkele toffe invalsters 
die gelukkig bereid waren af en toe in te vallen, bedankt Nadine, Esmee en Marjolein! 
Uiteindelijk wisten we toch nog als vierde in de poule te eindigen waar we zeker niet 

Poulewinnaars Erik, Ellen, Mariska en Mark
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ontevreden over waren. Volgend jaar willen we met een volledig team ook de derde 
klasse bereiken.

Ons vijfde team, bestaande uit Martin van Gorkom, Geert Jan Fluitman, Laura Eefting en 
Marian van Huussen, was ook een team dat nog niet echt goed op elkaar was ingespeeld. 
Toch deden ze het prima. Ze wonnen wedstrijden, speelden gelijk en verloren ook soms. 
Naar hun eigen zeggen waren ze zeer tevreden. Het werd als zeer prettig ervaren dat de 
verenigingen in de poule zo goed aan elkaar gewaagd waren. Een geslaagd seizoen dus! 
Ze eindigden uiteindelijk als zesde in hun poule.

Tot slot nog ons herenteam, bestaande uit Edwin van Velzen, Jesper van Breugel, Frits 
Linden en Bart Lammers. Helaas vielen er twee teams in hun poule uit aan het begin van 
het seizoen. Daardoor waren er maar 10 wedstrijden in plaats van 14. Dat was uiteraard 
jammer. En dat de heren-klasse nu niet bepaald de minste van alle badmintonklasses 
is, kwamen onze heren ook snel achter. Ze wisten één wedstrijd te winnen, één gelijk te 
spelen maar de rest werd helaas verloren. Ze eindigden dan ook als laatste in hun poule, 
zeker weten dat onze heren volgend jaar revanche willen. Plezier hadden ze echter altijd, 
en dat is het belangrijkst.

Overigens zijn alle uitslagen en standen van onze competitieteams te bekijken op 
www.osmbadminton.nl. Wanneer je op de uitslag klikt kom je bij de verslagen die door 
de teams zijn geschreven. Ik heb ze zelf altijd met veel plezier gelezen, sommige zijn 
bijzonder humoristisch. Wat mij trouwens nog op een laatste punt brengt. Graag wil 
ik alle competitiespelers bedanken voor het steeds op tijd inleveren van de uitslagen 
en verslagen via e-mail. Hierdoor kon Arthur van der Heijden steeds een leuk stukje 
schrijven voor de VAR. Iets wat voor ons natuurlijk erg belangrijk is omdat we op 
die manier (zonder daarvoor kosten te maken) onze club kunnen promoten. Op die 
manier krijgen wij toch terugbetaald wat wij in onze competitiespelers investeren, top! 
Bovendien hebben we al veel complimenten van andere verenigingen gekregen over 
onze site, die altijd up-to-date is. Een visitekaartje dus, dit hadden we niet zonder jullie 
hulp gekund. J

Marida Löwik, Competitieleidster
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NAJAARSCOMPETITIE SENIOREN 2005-2006
De voorjaarscompetitie is zo’n beetje halverwege en nu starten de inschrijvingen voor 
de najaarscompetitie alweer. Het gaat steeds beter met OSM in de najaarscompetitie! 
Komend seizoen zullen we één of twee 1e klasse teams hebben plus een 3e klasse team, 
enkele 4e klasse teams en misschien weer een herenteam.
Uiteraard willen wij alle leden die dat leuk vinden de gelegenheid bieden ook in deze 
competitie te gaan spelen. Je speelt in de najaarscompetitie maximaal 14 wedstrijden. 
De wedstrijden beginnen eind september en eindigen begin februari. Verder speel 
je de ene helft van de wedstrijden thuis (op zondagochtend) en de andere helft bij 
de tegenstander. Elk team moet 30 euro bondsbijdrage betalen maar gedeeld door 
(minstens) 4 personen is dat dus maximaal 7,50 euro per persoon. Shuttles en banen 
worden beschikbaar gesteld door de vereniging.

Dit jaar wil ik het wat anders gaan doen wat betreft het inschrijven voor de 
najaarscompetitie. Let dus even goed op! Als je in 2004-2005 al najaarscompetitie 
hebt gespeeld, ga ik er vanuit dat je dat in 2005-2006 weer wilt. Wil je dat niet, geef 
dit dan vóór 7 april aan mij door!

Als je het afgelopen seizoen géén najaarscompetitie hebt gespeeld en je wilt dit in 2005-
2006 wel (weer) gaan proberen, schrijf je dan middels onderstaand formulier in. Aan 
de hand van de aan- en afmeldingen zal ik in overleg met de trainer (Uun Santosa) 
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, wij doen ons best je in een team te 
plaatsen waar je in past. Mochten er veel aanmeldingen zijn dan kan de vereniging 

altijd besluiten om nog 
een extra team aan de 
najaarscompetitie te 
laten beginnen. Dit zal 
dan een herenteam in de 
eerste klasse worden of 
nog een 4e klasse team. 

Joyce en Marida in actie 
tijdens de competitie in 
de Bisonhal. 
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OPGAVE NAJAARSCOMPETITIE 2005-2006
Ja, ik geef mij op voor de najaarscompetitie

Naam:…………………………………………………………………………

Adres:…………………………………………………………………………

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

O Ik wil me graag voor de eerste keer opgeven voor de najaarscompetitie.

O Ik heb al eerder najaarscompetitie gespeeld, dat was … jaar geleden in 
klasse …

(aankruisen wat van toepassing is)

Ik heb een voorkeur voor de volgende teamgenoten:

……………………………………………………………………………………….

Eventuele opmerkingen:

………………………………………………………………………………………..

Inleveren vóór 7 april 2005 bij:
Marida Löwik
Fazantenkamp 670
3607 DN Maarssen
E-mail: marida@planet.nl

Mochten er nog vragen zijn dan kan je me hierover altijd aanspreken in de 
zaal of e-mailen. Even bellen kan uiteraard ook: 0346 569210

✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
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VARIA

1 2

3  4 5 6

7

8

9 10

11

12 13

14

15 16

17 © 
RK

CRYPTOGRAM 0405-3 Horizontaal
3. De partij gewonnen is 

klaar en onecht (9)
7. Goed, maar in het 

ziekenhuis wil je hier 
niet zijn. (2)

8. Klinkt als een  
Maarssense boom-
vruchtenwijk, maar 
ze spelen gewoon 
badminton bij OSM (9)

9. Een verwarde 
voetbalploeg a.u.b. (3)

10. Niet uit strategische 
overwegingen blijft het 
heel (2,4)

11. Nachttwinkeliers zijn 
niet slim, maar BN-ers 
streven er wel naar. (10)

12. Lichaamsdeel dat weinig 
heeft te makken. (3)

13. Deze Engelse prijzen 
brengen de darwas he-
lemaal door de war. (6)

14. Buffelliefhebberij biedt 
ons onderdak. (10)

15. Af en leeg (2)
17. Twee auto’s achter el-

kaar is al kleine sport (8)

Verticaal
1. Kastbakje klinkt als klepels, maar hangen aan ons bord (6)
2. Spelen wij in dit vogelresort? (12)
4. Deze harde klap is bij de kapper geweest (6,5)
5. Hoewel dronken speelt deze Aziaat vaak goed badminton (7)
6. Gebruikers op de berg maken veel punten (12)
11. Klapperpalm houdt de auto’s tegen? (8)
13. Niet(s) uit deze kippeneigenschap duidt op talent (6)
16. Griekse letter en getal (2)

De oplossing 
vindt u elders 
in dit clubblad.
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SPORT EN LICHAAM (door Niels Eijkelkamp)

Deel 3: Een sterk verhaal over onze spieren
Langzaam gleed de glinsterende zweetdruppel over mijn gespierde en gewelfde 
bovenlichaam naar beneden. Enkele luttele seconden later spatte de druppel op de 
grond uiteen. De inspanning was groot, maar desondanks vertrok ik geen spier. Ik 
ben zo sterk als een beer en zal dus winnen! De tweede set kwam er aan. In mijn 
achterhoofd onthield ik dat men niet valt omdat men zwak is, maar omdat men 
denkt dat men sterk is. Dus het was niet aan mij om geen spier om deze set te 
geven. Verzuring en pijn moesten ontbeerd worden. Ik werd spierwit van de laatste 
inspanningen, maar het lukte. Weer een ronde verder….. 

Spieren, zonder ze kunnen we niets. Vijftig procent van ons lichaamsgewicht bestaat uit 
spier. Een spier is niet zomaar een spier. Er zijn 3 verschillende soorten spieren: 
1. skeletspieren oftewel dwarsgestreepte spieren, 2. gladde spieren en 3. de hartspier. 
De laatste hebben we al behandeld. De eerste zijn de vrijwillige spieren die we bewust 
kunnen aansturen (de spasmen daargelaten natuurlijk!). Deze spieren gebruiken we voor 
onze beweging en om te kunnen lachen, zitten en staan en natuurlijk badmintonnen. De 
gladde spieren zorgen voor dingen die we ons niet direct bewust zijn, zoals de beweging 
van je darm (last hebben van wat overdadige beweging van deze spieren kan natuurlijk 
wel) en van de contracties van je bloedvaten. Over de skeletspieren zal het nu gaan, 
want tja die gebruiken we natuurlijk bij een potje badminton. Althans, we doen ons best 
ze te gebruiken!

In totaal hebben we wel 650 verschillende soorten spieren. Bij het fronsen (als de 
tegenstander je vol overtuiging vertelt dat hij/zij gaat winnen) gebruik je 42 spieren. 
Bij het zetten van een stap wel 200! Onze langste spier loopt van de buitenkant van 
je heup naar je knie. Met deze spier kun je de prachtige zijwaartse beweging maken. 
De kleinste, van wel 5 millimeter, zit in je oor en is betrokken bij het horen. Ja zelfs 
voor het horen gebruik je spieren. Dus de volgende keer als je iets niet hoort zeg je dat 
je oorspieren vermoeid zijn! De grootste spier die we hebben is de begeerde en erg 
smakelijke kontspier. Met deze spier maken we onze kont erg aantrekkelijk en een mooie 
bijkomstigheid is dat we door deze spier onze benen naar achteren kunnen doen.

Hoe werken deze spieren nou? Hoe kan het nou dat ze korter kunnen worden en kracht 
kunnen genereren? Onze spieren bestaan uit spiervezels die weer uit spiercellen bestaan. 
Spiercellen zijn eigenlijk meerdere samengesmolten cellen. Daarom kunnen ze erg groot 
worden. Zo is de langste spiercel wel 12 cm lang, wel 500 duizend keer zo lang als een 
gemiddelde cel. Er zijn twee verschillende spiercellen, rode en witte spiercellen. De 
eerste kunnen heel efficiënt met energie omgaan, maar zijn niet zo sterk en snel. Goed 
voor een marathonloper dus. De witte zijn heel snel en sterk, maar worden relatief snel 
moe. Een spiercel bestaat weer uit sarcomeren (2/1000 millimeter groot). Onze biceps 
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bestaat uit wel 10 miljard sarcomeren. 
In deze sarcomeren wordt kracht en 
beweging opgewekt. Zoals je in de figuur 
kunt zien bestaat een sarcomeer uit 1 dik 
eiwit filament (draad) omgeven door twee 
dunne eiwit filamenten. De dikke en de 
dunne filamenten kunnen ten opzichte 
van elkaar bewegen. Het dikke filament 
heeft namelijk een soort haakjes aan zich 
zitten die zich in de dunne filamenten 
kunnen haken. Met behulp van energie 
schiet het haakje iets naar het midden, 
komt los te zitten en haakt zich gelijk weer 
vast. Hierdoor trekt het dikke filament de 
dunne filamenten naar elkaar toe en wordt 
de sarcomeer korter. Een zo’n beweging 
gemaakt door zo’n haakje gaat maar over 
een hele kleine afstand. Om een spier 1 
centimeter korter te maken moeten de 
haakje een miljoen keer los en vast komen 
te zitten. Over vaak gesproken!
Behalve korter worden kunnen spieren ook 
kracht leveren! De maximale kracht die 
een spier kan generen is 3 kg/cm2. Dus je 
tong zal dus al meer dan 3 kg aan kracht 
kunnen genereren!!! Spieren zitten vaak 
zo in je lichaam dat je gemakkelijk grote bewegingen kunt maken, bijvoorbeeld een 
lange zwaai met je arm. Maar hierdoor moeten je spieren vaak veel meer kracht zetten in 
verhouding tot wat je wil optillen. Als je een gewicht hebt op je hand van bijv. 20 kilo, 
dan moeten je spieren een kracht genereren van wel 140 kilo. Dus je bent veel sterker dan 
je denkt!

Wie heeft het niet, de ochtend na een lekker avondje trainen, word je wakker en denk je: 
Oh my……..! Hoe ga ik met deze spierpijn opstaan? Spierpijn ontstaat voornamelijk als 
je spier kracht zet en probeert samen te trekken, maar ondertussen ook wordt uitgerekt. 
Dit gebeurt voornamelijk bij snelle wisselingen van richting, iets wat dus vaak bij 
badminton gebeurt. In deze situaties worden de haakjes in je sarcomeren als het ware 
losgetrokken en dit maakt, zoals je kunt voorstellen, de spier kapot. Dit geeft een kleine 
ontsteking van je spieren en dat voel je nou. Soms wel voor een flink aantal dagen! 
Vandaar dat ontstekingremmers ook wel kunnen helpen tegen erge spierpijn.

spier

pees
bot

spiervezels

celkern
spiervezel

sarcomeer

haakjes

dun filament dik filament
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Iedereen traint natuurlijk hard om beter in badminton te worden en mooiere euh.. 
ik bedoel betere spieren te krijgen. Hoe worden ze eigenlijk beter? De eerste effecten 
van trainen zijn voornamelijk dat je je spieren beter kunt gebruiken, de hersen-spier 
coördinatie wordt beter. Je zult meer spiervezels tegelijk gaan gebruiken en je zult 
verschillende spieren beter laten samenwerken. Na een tijdje merk je toch vaak dat je ook 
harder begint te slaan. Dit komt omdat er in de spier meer sarcomeren gemaakt worden. 
Je krijgt dus niet meer spiercellen, maar je spiercellen worden groter. Van badminton zelf 
krijg je niet zoveel meer sarcomeren, daarvoor zul je voornamelijk krachttraining moeten 
gaan doen Als je je spieren weer een tijdje minder gebruikt verdwijnen die sarcomeren 
weer. Als je een tijdje niet traint kan het wel zijn dat je 3-4% van je opgebouwde 
spierkracht verliest! Helaas! Dus badmintonnen zullen we moeten blijven doen!

Na dit verhaal is het dus duidelijk: mensen wordt sterk en laat het niet in uw hoofd 
opkomen om geen spier om uw spieren te geven. 

De volgende keer een gevoelig verhaal over onze zintuigen.

Sterk spiergebruik!
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LIJST VAN BESTUURS- EN COMMISSIELEDEN
NAAM: ADRES: TEL: FUNCTIE:
  0346- 

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

TECHNISCHE COMMISSIE
Pim de Graaf Valkenkamp 427 551468
Marida Löwik Fazantenkamp 670 569210 Voorzitter, Sr. comp.
Sandor Musto 1) Vechtoever 7, Utr. 030-2468717

VOORJAARSCOMPETITIE
Piet Elsendoorn Zwanenkamp 373 569616

JEUGD-COMMISSIE
Arthur van der Heijden Zwanenkamp 795 572129 Voorzitter
Sietske Lammers Straatweg 128b 572151
Rob Smeets Boomstede 199 550761 Jeugdcompetitie
André van der Valk Bloemstede 553 555467 

REDACTIE-COMMISSIE
Ingrid Janssen Boomstede 199 550761 
Ronald Koenis Reigerskamp 320 569973 Voorzitter

KASCONTROLE-COMMISSIE
Ton Schut Harmonieplein 73 562831
Eelco Weenink Boomstede 505 571083

TRAINERS
Piet Elsendoorn Zwanenkamp 373 569616
Geert Jan Fluitman Dr. Plesmanlaan 108 567104
Rowin Niewerth Reigerskamp 352 572232
John van Rooijen Bloemstede 271 571393
Uun Santosa Valkenkamp 671 554348
Rob Smeets Boomstede 199 550761

Als je belt, vraag je dan even af, of het op een tijd is waarvan je
verwacht dat degene die je belt, die tijd ook redelijk vindt.

1) Gastlabels
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VALENTINA

Nassaustraat 2
3601 BG Maarssen
Tel. 0346-550392

Voor al uw 
bloemwerk

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

TENNIS SQUASH BADMINTON

12 uur bespanservice

Babolat bespanmachine met chipkaart
(het geheugen van uw racket)

Snaren van

babolat

ashaway

Carlton Wilson
Yonex

Openingstijden
Maandag 13:00 - 18:00
di-wo-do-vr 9:00 - 18:00
zaterdag 9:00 - 17:00

Als u uw racket voor 12:00 brengt
kunt u het ʻs middags na 16:00 ophalen

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


