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Van de voorzitter
“Automatisering bedreigt badminton.”
Het Belgische robotbedrijf FMTC is het gelukt om de eerste goed werkende badmintonrobot te bouwen. Op
een klein veld kan deze robot shuttles terugspelen. Camera’s bepalen de baan van de shuttle en bewegen
het racketblad in de goede richting. Precies op het juiste moment maakt het racket een slagbeweging en kan
de robot de shuttle terug slaan. De terugkoppeling tussen wat de camera waarneemt en het bijsturen van
het racket moet razendsnel gebeuren. Wat wij oog-hand coördinatie noemen en jaren van oefening vergt
kan deze robot vrijwel direct als hij juist geprogrammeerd is.

Het is natuurlijk allemaal razend knap gemaakt en geprogrammeerd maar het heeft ook iets vreemds. Dat je
een robot bouwt om werk over te nemen van mensen dat is te begrijpen. De robot kan het werk misschien
sneller of goedkoper uitvoeren. Saai of gevaarlijk werk kan worden geautomatiseerd. Maar om nu een
apparaat te bouwen dat van ons het plezier van een avondje badminton overneemt dat begrijp ik niet. De
Belg had waarschijnlijk bedacht dat als hij overdag nu heel hard werkt, hij geld genoeg heeft om een
badmintonrobot aan te schaffen. Als hij dan te moe van zijn werk is dan hoeft hij ’s avonds alleen nog af te
hangen en kan hij direct door naar de bar. De badmintonmachine doet dan het werk in de zaal.
Veel spelplezier!

Jaap Teule
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Jeugdpagina
Beste shuttle klappers,
Eerst de mededelingen van de pen?
1 december Sinterklaas toernooi
15 december Ouder-Kind toernooi, met kerstmuziek
22 december kerstvakantie geen badminton
29 december kerstvakantie geen badminton
5 januari 2015 nieuwjaar en oliebollen
De prestaties (uitslagen) van onze competitie jeugdspelers:
Ouderkerk J1
"
"
"
"

- De Flinter J3 2-6
- Heemskerk J2 0-8
- Swish J3
3-5
- Hoornse J5 2-6
- Zeemacht J1 3-5

Al deze partijen zijn door onze competitiespelers verloren.
HELEMAAL GEEN SCHANDE.
In de eerste plaats de ervaring van de tegenstanders. Zij hebben al eerder competitie gespeeld.
In de 2e plaats, zij trainen minimaal 2 keer per week. Wij verzekeren dat, als deze groep bij elkaar blijft
spelen, het komende seizoen er zeker wedstrijden gewonnen gaan worden.
Onze doelstelling is, zeker haalbaar, in het midden te eindigen!
Nu al zijn we trots op jullie. Dat jullie blijven vechten voor iedere punt en niet het hoofd laat hangen.
Dus gewoon het spelletje blijven spelen zonder opmerkingen naar je medespeler. We leren jullie waar je op
moet letten tijdens de wedstrijd. Houdt vooral speelplezier in het badminton. Dan komt het goed.
Onze begeleiders hebben er veel plezier in om met de jeugdige badmintonners om te gaan. Hebben jullie dat
ook? Gaan jullie graag de maandagavonden naar de badminton? Dat willen we wel eens weten .
Wil je graag iets meer actie of aandacht? Dat mag je best aan de begeleiders bekent maken.
Wel is het belangrijk om regelmatig te komen, anders mis je toch de goede aansluiting en het plezier.
Wij wensen jullie veel speelplezier en tot de volgende keer!
Namens de jeugdcommissie

Gijs Bosma en begeleiders
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Nieuws van de Technische Commissie
B.V.O. activiteiten / senioren
ACTIVITEIT

DATUM

BIJZONDERHEDEN

Kersttoernooi

Ma. 15-12

Alle leden, Vooraf aanmelden!
Inschrijven vanaf 1-12 op lijst in de
sporthal!!

Clubkampioenschappen

Start Zo.22-3

Vooraf inschrijving via lijst in de
sporthal. Vanaf 16-2
Inschrijving sluit 3 maart.

Van 9.00-12.00 uur
voor comp. leden en
recreanten

Overige data:

Zondag verplicht

ma 23 , 30 maart en ma 13
en 20 april

Een (1) maandag als verhindering
mogelijk!

Laddertoernooi

Zo. 17-5

Alle leden. Vooraf aanmelden!

(i.p.v. Uitwisselings-

10.00-13.00 uur

Vanaf 4-5

Toernooi)

Eindejaars-toernooi

Toernooicommissie maakt ter plekke
koppels. Aanmelden kan derhalve
individueel!
Ma. 1-6

Alle leden.
Vooraf aanmelden!
Vanaf 18-5

Namens de T.C. , Kitty & Tom
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Het Rendierenkersttoernooi
Maandagavond
15 december
Aanvang 20.00 uur
Jij speelt toch ook mee,
Schrijf je snel in!
Namens de TC;
Tom, Nicolette en Kitty
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Oudejaarsrecept (uit een heel oud Margriet kookboek)
Recept: Oliebollen en appelflappen
Benodigdheden oliebollen (plm. 30 stuks):
 500 gr bloem
 25 gr gist
 ½ l lauwe melk
 250 gr krenten en rozijnen (tezamen)
 50 gr sucade (en snippers)
 2 appelen
 Wat zout
 Slaolie of frituurvet om te bakken
Bereidingswijze:
Doe de bloem in een kom, maak in het midden een kuiltje en giet hierin de gist, die met een beetje lauwe
melk is opgelost. Voeg de overige melk toe en maak, vanuit het midden te beginnen, van de bloem met de
melk een glad beslag. Roer er dan de uitgezochte, gewassen en zo droog mogelijk uitgelekte krenten en
rozijnen en de gesnipperde sucade (en in stukjes verdeelde snippers) en appelen doorheen, sla alles met een
houten lepel tot een luchtig beslag en laat het, dicht gedekt met een vochtige doek, op een warm plaatsje of
op een teiltje met warm water, gedurende 3 kwartier a 2 uur rijzen. Vorm er dan, met behulp van 2
eetlepels, bollen van, laat ze in de warme olie of het frituurvet glijden, dat zo heet is, dat het juist dampt en
bak de oliebollen vlug bruin en gaar. Neem ze met een schuimspaan of breinaald uit de pan, laat ze even op
grauw papier uitlekken en dien ze, bestrooid met poedersuiker, warm op.
Benodigdheden appelbeignets (plm. 30 stuks):
 150 gr bloem
 6 stevige appelen
 2 a 2,5 dl spuitwater of lager bier
 mespunt zout
 frituurvet
Bereidingswijze:
Boor en schil de appelen en snijd ze in tamelijk dikke plakken. Maak het beslag door de bloem, vanuit het
midden, langzamerhand met spuitwater of bier en het zout te vermengen, neem telkens een schijf appel op
de steel van een houten (schoongeboende) lepel, doop haar, met behulp van de lepel in het beignetbeslag
en laat de schijven in het dampend hete frituurvet glijden. Schep ze met een schuimspaan uit de pan, laat ze
even op grauw papier uitlekken en bestrooi ze met poedersuiker ofwel haal ze door de basterdsuiker, die
met wat paneermeel en een beetje kaneel is vermengd.
EET SMAKELIJK!
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Van de Ledenadministratie
Ledenstand per aanvang seizoen 2013 - 2014
31 junioren
67 senioren
98 leden totaal

Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden:
Junioren:
- Noah Verburg
- Ronan Verburg
- Inge Leurs
- Lily Pestel

Senioren:
- Frank Hoefnagels

Jarigen
December
3 Jan van Deudekom
4 Björn de Rijk
7 Ronan Verburg
9 Kitty Stavenuiter
10 Ger Ramakers
10 Luuk Weijs
14 Tristan Stoelinga
16 Karin Vrolijk
17 Lily Pestel
25 Gerard de Jong
31 Jan Hein Studulski

Januari
12 Joris Jonkers Both
24 Anna Groot
27 Sajjad Ali
28 Yaël van der Marck
30 Jurriën de Smit

Februari
9 Inge Leurs
9 Rob de Smit
12 Mariëlle de Bruijn
21 Peter Schouten
25 Sonja van 't Hoff
27 Simon Bouwmeester

Namens de Ledenadministratie,
Ron Korrel
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SPORTIEF OUDER-AMSTEL

Beste sportliefhebbers,
Sinds kort is de nieuwe website www.sportiefouder-amstel.nl online. De site is een initiatief van de
gemeente Ouder-Amstel en is onder andere ontwikkeld om te voorzien in de behoefte aan een
goed overzicht van het beschikbare sportieve aanbod in Ouderkerk aan de Amstel en Duivendrecht.
Op de site zijn dan ook links te vinden naar sportverenigingen, andere sportaanbieders én locaties
in de gemeente waar gesport kan worden.
Een belangrijke functie van de site is het weergeven van actuele berichten die te maken hebben
met sport en beweging.
Sportief Ouder-Amstel heeft ook een twitteraccount: @sportiefoa. Die gebruiken we om
wijzigingen op de website te melden en natuurlijk om andere tweets te ‘retweeten’.
Wij hopen dat de website en de ‘twitter’ mede dankzij u een belangrijke rol gaat spelen in het meer
onder de aandacht brengen van sport & bewegen in Ouder-Amstel.
Gemeente Ouder-Amstel
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