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Aan het eind van 1994 en in het begin van 1995 staan diverse toernooien
gepland. De JC gaat op 3 december een Sinterklaas- en op 7 januari een
Oliebollentoernooi houden. De TC zet een Oliebollentoernooi nieuwe stijl
op poten, met de welluidende naam Champagnetoernooi (dat wekt
verwachtingen, nietwaar!!). Het staat gepland voor vrijdagavond 6 januari.
Meer bijzonderheden over deze toernooien verderop in dit clubblad. Komt
allen.

De clubkampioenschappen van het seizoen 1994/1995 zijn deze keer erg
vroeg gepland. Ze gaan reeds op 23 maart van start. Vandaar dat het
inschrijfformulier reeds in deze clubkrant is opgenomen. Vergeet het niet in
te zenden. De sluitingsdatum lijkt nog ver weg, maar het inleveren van het
inschrijfformulier blijkt nogal eens makkelijk uitgesteld te worden. En, van
uitstel blijkt bovendien niet zelden afstel te komen.

Wil iedereen die kopij schrijft voor het volgende nummer van het
clubblad eraan denken dat dit ingeleverd moet worden vóór 20 december
1994. Vast bedankt. Dit eerste nummer van 1995 zal in het teken staan van
de Algemene Ledenvergadering die op 30 januari a.s. gepland staat.

Dit is alweer de laatste clubkrant die uitkomt in 1994; alle reden om
iedereen nu vast een gezellig uiteinde en een goed begin toe te wensen. Bij
deze dus.

De Redactie
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VAN DE VOORZITTER

In diverse kranten heeft iedereen kunnen lezen dat de Gemeente heeft
besloten de extra huurverhoging van ca. 20% op de zaalhuur voor het
komend jaar niet door te voeren. Dit als conclusie van het onderzoek naar
de consequenties van deze huurstijgingen (die al enige jaren zijn
doorgevoerd) voor de betrokken verenigingen. Gelukkig heeft de
Gemeente, mede door onze noodkreten, ingezien dat zulke enorme
huurverhogingen nadelig doorwerken voor het verenigingsleven. De
verhoging blijft het komende jaar beperkt tot de inflatiecorrectie. De
verwachting is dan ook dat we het komende jaar niet verder in de zaalhuur
hoeven te snijden en we enige rust op dat front krijgen.

Vorige maand zijn we benaderd door een plaatselijke politieke partij om
eens te komen praten over de haalbaarheid van een extra sporthal. Een
grote zorg hierbij zijn de financiën. Een groot deel hiervan zou dan door
de verenigingen zelf opgebracht moeten worden. Al snel werd duidelijk dat
dit voor de betrokken verenigingen niet haalbaar is. Het plan is dan ook
voorlopig weer in de ijskast verdwenen.

Zoals in het vorige clubblad stond te lezen is er op 3 oktober j.l. een
gecombineerde bestuurs en commissievergadering gehouden. Op deze
vergadering is vooral gesproken over de toekomst van onze vereniging.
Hoe houden we het ledenbestand op peil en hoe houden we de vereniging
aantrekkelijk voor nieuwe en bestaande leden. Voorts is gesproken over de
relatief lage opkomst bij toernooien en klubkampioenschappen. Je kunt je
natuurlijk afvragen of je eigenlijk nog wel iets moet organiseren als blijkt
dat de opkomst minimaal is. Er zijn vele ideeën gelanceerd en besproken.
Onder andere is besloten om een aantal extra activiteiten voor met name de
‘beginnende rekreant’ te organiseren en de bestaande toernooien in een
moderner jasje te steken. Iedereen is het er over eens dat de
klubkampioenschappen gehandhaafd moeten blijven. Wel is dringend
verzocht om de speeldata zo vroeg mogelijk bekend te maken, zodat
iedereen hiermee rekening kan houden.
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Tijdens deze vergadering is ook de samenstelling van de diverse
commissies en bestuur aan de orde gesteld. Aangegeven is dat er een aantal
commissie en bestuursleden aan het eind van dit seizoen met hun
aktiviteiten zullen stoppen, te weten; Richard Boogmans als
penningmeester, Ben Lockhorn als voorzitter TC, Clara Gruben als
kompetitieleidster, Annemarie Nieuwenhuizen als voorzitter van de JC en
Yvonne Bol als jeugdkompetitieleidster. De één door drukke
werkzaamheden, een ander door verhuizing of omdat de functie al zolang
wordt uitgevoerd dat de interesse begint te tanen, of omdat andere
aktiviteiten prioriteit krijgen. Dit is nooit leuk, zeker niet als je als team,
leuk met elkaar omgaat en goed funktioneert. Ondanks het feit dat de
betrokkenen ook zelf weten dat een opvolg(st)er moeilijk te vinden is,
waardoor het besluit om te stoppen al moeilijk is, moet je respect hebben
voor de genomen beslissing. Het zijn leden die een deel van hun vrije tijd
aan de vereniging hebben besteed, om het ándere leden mogelijk te maken
te kunnen blijven spelen.

Het moge duidelijk zijn dat we op zoek zijn naar leden die de lege plaatsen
moeten gaan opvullen. Ik verzoek iedereen dringend ons daarmee te
helpen. Tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering januari/
februari 1995 zullen we oplossingen gevonden moeten hebben.

Adriaan Beljaars
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JEUGD

BESTE JEUGD,
Op het moment dat ik dit stukje
schrijf, hebben we twee toernooien in
het vooruitzicht: op 3 december het
Sinterklaas- en op 7 januari het
Oliebollentoernooi. De
voorbereidingen daarvoor zijn in
volle gang. En zoals in voorgaande
jaren zal het weer heel gezellig
worden. Wat we precies gaan doen,
lees je in een speciale uitnodiging
(die je nog zult ontvangen).

De trainingen staan op dit moment in
het teken van het oefenen voor een
heus badmintondiploma. Als alles
goed gaat, krijg je dat in het voorjaar.

Namens iedereen van de jeugdcommissie wil ik je alvast een gezellige kerst
en een prettige vakantie wensen. En doe voorzichtig met vuurwerk op
oudejaarsavond, zodat we je gezond en wel in januari terugzien.

Groetjes,
Annemarie Nieuwenhuijzen

WIM  MENKE STOPT MET  HET JC-WERK

Onlangs heeft het JC-lid Wim Menke besloten dat hij wegens een
uitbreiding van taken op zijn werk moet stoppen met deelname aan de JC.
Naast algemene taken heeft Wim zich er vooral voor ingezet het
Jeugdkamp tot in de puntjes te regelen. Voor alle inzet willen we je heel
hartelijk bedanken.

De JC
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UITSLAGEN
Klasse: 3, poule: 01
Inter Nos 1 - ‘t Gein 4 5 - 3
Culemborg 2 - Ricochet 3 7 - 1
Apollo 2 - Castellum 2 8 - 0
Kwinkslag 1 - OSM Badminton 1 4 - 4

STAND
Apollo 2 04-08 30-02
Inter Nos 1 04-06 20-12
OSM Badminton 1 04-05 19-13
Culemborg 2 04-05 18-14
Kwinkslag 1 04-04 16-16
‘t Gein 4 04-03 13-19
Ricochet 3 04-01 10-22
Castellum 2 04-00 02-30

UITSLAGEN
Klasse: 3, poule: 03
Triaq 2 - ‘t Gein 6 6 - 2
OSM Badminton 2 - VRIJ . - .
Apollo 4 - Zederik 1 7 - 1
‘t Slot 2 - Houten 2 7 - 1

STAND
Apollo 4 04-08 26-06
‘t Slot 2 04-05 21-11
Triaq 2 03-04 17-07
Zederik 1 04-03 10-22
Houten 2 03-02 09-15
OSM Badminton 2 03-02 07-17
‘t Gein 6 03-00 06-18

UITSLAGEN  + STANDEN VOOR: 196 OSM BADMINTON  (JEUGD)
Na 4 speelweken
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GROEP 1 GROEP 2

November 19 08.30-09.45 09.45-11.00

26 08.30-09.45 09.45-11.00

December 3 Sinterklaastoernooi allen 08.30-11.00

10 08.30-09.45 09.45-11.00

17 08.30-09.45 09.45-11.00

Januari 7 Oliebollentoernooi allen 08.30-11.00

14 08.30-09.45 09.45-11.00

21 08.30-09.45 09.45-11.00

28 08.30-09.45 09.45-11.00

SPEELTIJDEN  VOOR DE JEUGD VAN NOVEMBER  TOT EN MET

JANUARI  1995

UITSLAGEN
Klasse: 5, poule: 04
Inter Nos 3 - de Zender 1 . - .
Geldermalsen 2 - Kwinkslag 2 8 - 0
‘t Slot 5 - Reflex 2 3 - 5
OSM Badminton 3 - Houten 4 0 - 8

STAND
Houten 4 04-08 28-04
Geldermalsen 2 04-06 25-07
Reflex 2 04-06 20-12
de Zender 1 03-04 19-05
‘t Slot 5 04-04 16-16
Inter Nos 3 03-02 10-14
Kwinkslag 2 04-00 02-30
OSM Badminton 3 04-00 00-32
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TECHNISCHE COMMISSIE

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN  1995
In de vorige clubkrant hebben jullie kunnen lezen dat de
clubkampioenschappen voor 1995 al in maart gepland zijn. In verband met
het verschijnen van de clubkrant waarin het wedstrijdschema geplaatst
moet worden, volgt op bladzijde 8 reeds het inschrijfformulier en een extra
kopie op bladzijde 9 voor diegenen die de clubkrant met anderen moeten
delen. Heb je er nog een nodig, wil je dan zelf nog een kopietje maken. De
speeldata zijn donderdag 23, vrijdag 24, zaterdag 25, zondag 26,
donderdag 30 en vrijdag 31 maart. De finales en de feestavond zijn op
zaterdag 1 april.

Vorig jaar waren er in de categorie “senioren recreanten beginnend” zo
weinig inschrijvingen dat deze mensen om toch te kunnen spelen eigenlijk
te hoog werden ingedeeld. Er werd wel met veel enthousiasme gespeeld,
maar het zou toch leuker en spannender kunnen zijn als men op zijn eigen
niveau kan spelen. We hopen dat we dit keer zoveel inschrijvingen binnen
krijgen, dat we ook in deze categorie poules kunnen maken.

Voor wat de anderen betreft en dus ook de jeugd gaan we ervan uit dat men
zich massaal inschrijft. Als men vanwege een dringende reden op een
bepaalde dag niet kan spelen, geef dat dan aan op het inschrijfformulier. We
zullen er alles aan doen om daar rekening mee te houden. Echter, zoveel
wijzigingen als er de afgelopen keer op het laatste moment doorgevoerd
moesten worden, was voor de organisatie een hoofdpijn kwekende
bezigheid. Het lukte, maar die garantie kunnen we dit jaar echt niet geven.
Zorg dus dat je een kwartier voor de aangegeven tijd aanwezig bent, zodat
we alles volgens schema kunnen afhandelen. Die schema’s worden
tenslotte niet voor niets gemaakt.

De laatste dag waarop je het inschrijfformulier kunt inleveren is 15 januari
1995.
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INSCHRIJFFORMULIER  CLUBKAMPIOENSCHAPPEN  1995

Naam ............................................................  Tel......................

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

Geb. datum ....................................... (alleen jeugd)

Geeft zich op in de categorie (aankruisen):

_  Senioren competitie _  Jeugd competitie
_  Senioren recreant gevorderd _  Jeugd geen competitie
_  Senioren recreant beginnend

Voor de volgende onderdelen:

_  Heren enkel
_  Dames enkel
_  Heren dubbel, partner .........................................................

_  Dames dubbel, partner .........................................................

_  Gemengd dubbel, partner .........................................................

Inleveren uiterlijk 15 januari 1995

Jeugd bij: Yvonne Bol, Duivenkamp 274
Senioren bij: Agaath den Elzen, Spechtenkamp 182

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

De speeldagen voor de senioren zijn: donderdag 23 maart, vrijdag 24
maart, zaterdag 25 maart, zondag 26 maart, donderdag 30 maart, vrijdag
31 maart en zaterdag 1 april.
De speeldagen voor de jeugd zijn: zaterdag 25 maart, zondag 26 maart
en zaterdag 1 april.

Prijsuitreiking tijdens de feestavond in de Bisonbar op zaterdag 1 april
om 20.00 uur.

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
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INSCHRIJFFORMULIER  CLUBKAMPIOENSCHAPPEN  1995

Naam ............................................................  Tel......................

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

Geb. datum ....................................... (alleen jeugd)

Geeft zich op in de categorie (aankruisen):

_  Senioren competitie _  Jeugd competitie
_  Senioren recreant gevorderd _  Jeugd geen competitie
_  Senioren recreant beginnend

Voor de volgende onderdelen:

_  Heren enkel
_  Dames enkel
_  Heren dubbel, partner .........................................................

_  Dames dubbel, partner .........................................................

_  Gemengd dubbel, partner .........................................................

Inleveren uiterlijk 15 januari 1995

Jeugd bij: Yvonne Bol, Duivenkamp 274
Senioren bij: Agaath den Elzen, Spechtenkamp 182

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

De speeldagen voor de senioren zijn: donderdag 23 maart, vrijdag 24
maart, zaterdag 25 maart, zondag 26 maart, donderdag 30 maart, vrijdag
31 maart en zaterdag 1 april.
De speeldagen voor de jeugd zijn: zaterdag 25 maart, zondag 26 maart
en zaterdag 1 april.

Prijsuitreiking tijdens de feestavond in de Bisonbar op zaterdag 1 april
om 20.00 uur.

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
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CHAMPAGNE  TOERNOOI

Tot afgelopen januari werd op de eerste vrijdag van het nieuwe jaar het
oliebollentoernooi georganiseerd.
Dit bracht in het verleden veel hilariteit met zich mee door alle handicaps
die men had bedacht. Toch liep de belangstelling steeds verder terug. De
TC vond dan ook dat het toernooi een nieuwe impuls nodig had en maakte
er een toss-toernooi van.
De reakties hierop waren over het algemeen zeer positief, dus gaan we op
de ingeslagen weg door. Om er toch iets speciaals van te maken willen we
proberen het geheel met muziek op te luisteren. Na afloop zullen we met
elkaar in de Bisonbar een toost met champagne uitbrengen op het nieuwe
jaar, waarbij de oliebol uiteraard niet zal ontbreken.
Komt dus allen op vrijdag 6 januari naar de Bisonhal.

Namens de TC
Agaath den Elzen
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UITSLAGEN
Klasse: 1, poule: 04
Koto Misi 2 - BC Amersfoort 13 7 - 1
Culemborg 7 - Iduna 4 1 - 7
Eemnes 3 - Breukelen 1 4 - 4
OSM Badminton 1 - VRIJ . - .

STAND
Eemnes 3 04-07 25-07
Iduna 4 03-06 19-05
Breukelen 1 04-04 18-14
Koto Misi 2 04-04 18-14
OSM Badminton 1 03-02 10-14
Culemborg 7 03-01 06-18
BC Amersfoort 13 03-00 03-21

UITSLAGEN
Klasse: 2, poule: 07
Breukelen 2 - Leerdam 4 5 - 3
Inside ’82 6 - VRIJ . - .
Kr. Rijnstreek 3 - Badso 5 8 - 0
OSM Badminton 2 - VRIJ . - .

STAND
Kr. Rijnstreek 3 03-06 19-05
Breukelen 2 04-06 22-10
Leerdam 4 03-04 16-08
OSM Badminton 2 02-01 06-10
Badso 5 04-01 09-23
Inside ’82 6 02-00 00-16

UITSLAGEN  + STANDEN VOOR: 196 OSM BADMINTON

Na 4 speelweken
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UITSLAGEN
Klasse: 2, poule: 11
DVS 3 - Badso 7 8 - 0
OSM Badminton 3 - VRIJ . - .
Kwinkslag 1 - Koto Misi 5 2 - 6
Inside ’82 7 - Loosdrecht 2 6 - 2

STAND
DVS 3 04-06 23-09
Inside ’82 7 03-05 15-09
Loosdrecht 2 03-04 12-12
Koto Misi 5 04-04 17-15
Kwinkslag 1 03-02 10-14
Badso 7 04-02 11-21
OSM Badminton 3 03-01 08-16

UITSLAGEN
Klasse: 3, poule: 10
Castellum 4 - BC Amersfoort 18 7 - 1
Maxi Shuttle 2 - Breukelen 3 2 - 6
Iduna 8 - OSM Badminton 4 4 - 4
DVS 5 - Ricochet 3 3 - 5

STAND
Castellum 4 04-07 23-09
Breukelen 3 04-06 20-12
Iduna 8 04-05 20-12
Ricochet 3 04-05 17-15
Maxi Shuttle 2 04-04 14-18
OSM Badminton 4 04-03 13-19
BC Amersfoort 18 04-02 13-19
DVS 5 04-00 08-24
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UITSLAGEN
Klasse: 3, poule: 11
OSM Badminton 5 - Thiela 8 5 - 3
‘t Gein 9 - DVS 6 5 - 3
BC Amersfoort 19 - ‘t Slot 5 1 - 7
Apollo 6 - Triaq 1 3 - 5

STAND
Triaq 1 04-08 25-07
‘t Slot 5 04-06 25-07
OSM Badminton 5 04-06 18-14
Apollo 6 04-04 15-17
BC Amersfoort 19 04-04 14-18
‘t Gein 9 04-02 12-20
Thiela 8 04-02 11-21
DVS 6 04-00 08-24

UITSLAGEN
Klasse: 4, poule: 13
Breukelen 5  - DVS 8 0 - 8
Kwinkslag 4 - OSM Badminton 6 2 - 6
Iduna 10 - Loosdrecht 4 8 - 0
Koto Misi 7 - Maxi Shuttle 3 5 - 3

STAND
Iduna 10 04-08 26-06
DVS 8 04-07 26-06
Koto Misi 7 04-06 18-14
Maxi Shuttle 3 04-05 23-09
OSM Badminton 6 04-04 14-18
Breukelen 5 04-02 07-25
Kwinkslag 4 04-00 08-24
Loosdrecht 4 04-00 06-26
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VARIA

DATA  THUISWEDSTRIJDEN  COMPETITIE  (SENIOREN + JEUGD)
Om een indruk te krijgen hoeveel teams er op zondagmorgen een
thuiswedstrijd spelen volgt hieronder een overzicht. Hieruit is af te lezen of
er eventueel ruimte is voor vrij spelen.

Jeugd team Senioren team
6  november 1 3,4,6
13 november 2,3 1,2,4
20 november 1 3,5,6
27 november 1 3,4,6
11 december 2 1,2,5
18 december 1 4,6
8  januari 2,3 1,2,5
15 januari 1 3,5,6
22 januari 2,3 1,2,4
29 januari 2 3,5,6

Mocht je er over denken om ook competitie te gaan spelen, dan is het
misschien een idee om eens op zondagmorgen te gaan kijken. Je kunt bij de
thuisspelende teams altijd terecht als je vragen hebt.

Namens de TC,  Agaath den Elzen

Hallo, daar ben ik dan....

Daniek Mariëlle Cune
Ik ben geboren op 11 oktober 1994,

woog toen 2900 gram
en was 50 cm lang.

Marco en Marleen Cune-Hermans
Fazantenkamp 15
3607 CA Maarssen
03465-51353
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WIST-U-DAT ...

Er op 30 januari 1995 een Algemene Ledenvergadering in de Eendekooi in
Boomstede gehouden zal worden. Dat alle leden daar worden verwacht
(laat het bezoeken van
de ALV één van de goede
voornemens voor het
volgend jaar zijn; zelfs al
heb je nog geen nieuwe
agenda voor het nieuwe jaar,
noteer deze datum
alsjeblieft).

De TC op vrijdagavond 25 november in de Bisonhal een beginners-
rekreantentoernooi gaat organiseren.

Er een nieuwe reeks trainingsavonden zullen plaatsvinden onder de
bezielende leiding van onze trainer John van Rooyen.

Dat deze trainingen niet direct aansluiten op de reeks die in de afgelopen
maanden gegeven werden, maar dat ze pas in de tweede week van januari
beginnen.

Er nog enkele gevorderde rekreanten mee kunnen doen met de
competitietraining op de de woensdagavond (in de zaal in de
Fazantenkamp).

Dat hiervoor slechts ƒ 30,- in rekening gebracht zal worden en dat je, indien
je deze avonden mee wil spelen, contact op moet nemen met Agaath den
Elzen.

Dat er een nieuw, toekomstig, jeugdlid bij gekomen is. Zie de bladzijde
hiernaast voor meer informatie.

30 januari 1995
ALV
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LIJST VAN BESTUURS- EN COMMISSIELEDEN

NAAM: ADRES: TEL: FUNCTIE:
03465-

BESTUUR
Adriaan Beljaars Pauwenkamp 62 64075 Voorzitter
Marianne Boogmans Bloemstede 385 62776 Secretaris
Richard Boogmans Bloemstede 385 62776 Penningmeester
Ernst Buytendijk Bloemstede 589 67428 Lid
Clara Gruben Zebraspoor 482 51143 Lid (Sr. comp.)
Marc Hameleers Fazantenkamp 571 61428 Voorzitter RC
Ben Lockhorn Zebraspoor 616 72306 Voorzitter TC
Annemarie Nieuwenhuizen Kuyperstraat 106 51430 Voorzitter JC

TECHNISCHE-COMMISSIE
Helen Dufrasnes Pauwenkamp 240 72127 Lid
Agaath den Elzen Spechtenkamp 182 73710 Lid
Clara Gruben Zebraspoor 482 51143 Lid
Ben Lockhorn Zebraspoor 616 72306 Voorzitter
Dick van Dam v. Bijnkershoekln. 169, Utr. 030-964454 Lid (VJK)

JEUGD-COMMISSIE
Yvonne Bol Duivenkamp 274 70994 Lid (Jr.comp.)
Ernst Buytendijk Bloemstede 589 67428 Lid
John van Rooyen Bloemstede 271 71393 Lid
Stephanie van Triet Kamelenspoor 42 69012 Lid
Annemarie Nieuwenhuizen Kuyperstraat 106 51430 Voorzitter

REDACTIE-COMMISSIE
Remco den Elzen Spechtenkamp 182 73710 Lid
Marc Hameleers Fazantenkamp 571 61428 Voorzitter
Ingrid Janssen Fazantenkamp 562 50761 Lid
Vacature

KASCONTROLE-COMMISSIE
Martin van Amerongen Ranstplein 26 70409
Jan Postmus Valkenkamp 215 60339
John van Rooyen Bloemstede 271 71393

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.


