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Badminton ...,  meer dan een slag in de lucht !!!

Jaargang 23 (december 2000), nr. 2

Redactieadres: Reigerskamp 320, 3607 HS  Maarssen.
E-mail: R.Koenis@imn.nl
Secretariaat: Reigerskamp 320, 3607 HS  Maarssen.
Gironummer: 3534502, t.n.v. Penningmeester OSM Badminton,

Maarssen.

REDACTIONEEL
Genieten. Dat was het sleutelwoord bij de opening van de nieuwe OVVO-hal. Ondanks
het slechte weer waren zeer veel mensen aanwezig, waaronder ondergetekende namens
het bestuur van OSM. Het begon met een gewaagd optreden van een dansgroep, waarna
de burgemeester, een bondsbestuurder en de voorzitter van OVVO de verplichte
dankbetuigingen en felicitaties overbrachten. Gelukkig had alleen de burgemeester veel
woorden nodig, maar daaruit bleek wel dat deze hal er niet zomaar gekomen is.
Om het luchtig af te sluiten, mochten de heren samen met het oudste en jongste lid van
OVVO de bal in de korf gooien. Dat viel vies tegen: alleen de peuter van 4 jaar scoorde
een punt.
Na de plichtplegingen kwam het hoogtepunt: de wedstrijd tussen OVVO (speelt eerste
klasse) tegen DEETOS (speelt twee klassen hoger, in de hoofdklasse). Ondanks dit verschil
hield OVVO lang stand. Pas na een stand van 10-10 namen de bezoekers afstand.
Gelukkig voor OVVO bleef de schade beperkt en in de laatste seconde viel de bal nog net
in de korf: 12-15.
Ik had het geluk dat ik naast een bestuurslid van OVVO stond, die mij de spelregels en
-tactiek kon uitleggen. Net zoals bij badminton, blijkt dat er bij korfbal meer achter zit
dan zomaar die bal in de korf gooien.
OVVO is duidelijk aan de weg aan het timmeren: de hal staat er niet zomaar. Men wil
door te investeren in de top, de talentvolle jeugd aan OVVO binden en zo op termijn
doorgroeien naar de top van Nederland. Ik wens ze daarbij veel succes.

Wij als OSM Badminton zijn veel kleiner, maar kunnen wel een graantje meepikken: de
nieuwe hal geeft ons de gelegenheid structureel te groeien. Een ambitie die groot lijkt,
maar als OVVO een hal kan neerzetten in 7 maanden, moeten wij toch kunnen groeien
naar de 250 leden!



- 2 - OSM Badminton

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2001
De clubkampioenschappen in het jaar 2001 zijn gepland in maart.

De speeldagen voor de senioren zijn op donderdag 22 maart, vrijdag 23 maart, zaterdag
24 maart, zondag 25 maart, donderdag 29 maart, vrijdag 30 maart en zaterdag 31 maart
2001.
Voor de jeugd zijn de speeldagen op zaterdag 24 maart, zondag 25 maart en zaterdag 31
maart. Zoals altijd zullen op de laatste speeldag de finales gespeeld worden, zowel bij de
jeugd als bij de senioren. Na afloop van de laatste finales zal de prijsuitreiking
plaatsvinden.

Hiernaast vind je het inschrijfformulier.

Let op: de sluitingsdatum is 11 januari 2001.Let op: de sluitingsdatum is 11 januari 2001.Let op: de sluitingsdatum is 11 januari 2001.Let op: de sluitingsdatum is 11 januari 2001.Let op: de sluitingsdatum is 11 januari 2001.

Voor de senioren blijft de opzet van afgelopen seizoen gehandhaafd. Er zijn dus 3
senioren-categorieën:

1. Competitie- & vergevorderde recreanten
2. Gevorderde recreanten
3. Beginners

Voor alle duidelijkheid:
beginnende spelers zijn zij, die
voor het 1e of 2e jaar badminton
spelen, maar geen
competitiespeler zijn.

Voor de jeugd zijn er twee
categorieën, competitie- en
geen competitiespelers.

Om misverstanden te voorkomen
wordt er van dubbels verwacht
dat beide spelers het
inschrijfformulier inleveren.

VALENTINA

Nassaustraat 2
3601 BG Maarssen
Tel. 0346-550392

Voor al uw
bloemwerk
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INSCHRIJFFORMULIER CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2001

Naam .......................................................................... Telefoon ..........................

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

Geboortedatum (alleen jeugd) ...............................................................................

Geeft zich op in de categorie

O Senioren competitie & vergevorderde speler O Jeugd competitie

O Senioren gevorderde speler O Jeugd geen competitie

O Senioren beginnende speler

voor de volgende onderdelen

O Heren enkel

O Dames enkel

O Heren dubbel, partner ........................................................................................

O Dames dubbel, partner ......................................................................................

O Gemengd dubbel, partner ..................................................................................

Inleveren uiterlijk 11 januari 2001Inleveren uiterlijk 11 januari 2001Inleveren uiterlijk 11 januari 2001Inleveren uiterlijk 11 januari 2001Inleveren uiterlijk 11 januari 2001

Senioren : één van de TC-leden (zie laatste pagina van dit clubblad)
Jeugd : Rob Smeets, Boomstede 199

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

De speeldagen voor de senioren zijn:
Donderdag 22 maart, vrijdag 23 maart, zaterdag 24 maart, zondag 25 maart, donderdag
29 maart, vrijdag 30 maart en zaterdag 31 maart 2001.

De speeldagen voor de jeugd zijn:
Zaterdag 24 maart, zondag 25 maart en zaterdag 31 maart 2001.

✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂
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VAN DE VOORZITTER
De tijd gaat snel. Het tweede clubblad van het seizoen ligt alweer voor jullie met een
bijzondere “Van de Voorzitter”. Dit stukje is namelijk tijdens mijn vakantie in Florida
geschreven. Terwijl het stormt in Nederland geniet ik van 25 graden, golf, strand en
pretparken.

Zoals altijd is het tweede clubblad een van de belangrijkste. Hierin staan namelijk de
stukken voor de Algemene LedenVergadering (ALV). Dit jaar is de ALV op 12 december.
Zolang ik al bij SOM Badminton zit komen er nul tot 2 leden die geen bestuurs- of
commissiefunctie hebben naar de ALV. Toon eens wat interesse in je club en doorbreek
deze “traditie”.

De OVVO-hal is inmiddels geopend en er zijn speciaal voor het badminton belijningen en
potten aangebracht. Dat is niet voor niets: de contractbesprekingen zijn afgerond en elk
moment kan het contract tussen OSM Badminton en de stichting die de OVVO-hal
exploiteert worden getekend.

Wat betekent dit voor jullie? Ten eerste kan iedereen vanaf 8 januari 2001 elke maandag
badmintonnen in deze hal vanaf 19:00 tot 23:00. De hal ligt op het Sportpark
Daalseweide, Amsterdamsestraatweg 2. Je bent er als je vanuit Maarssen-Dorp richting
Utrecht bij de stoplichten na de brug linksaf slaat. Er is een groot parkeerterrein (bij de
opblaashal) voor auto’s en fietsers. De faciliteiten zijn uitstekend en de kantine is
gezellig gelegen aan de 7-baans-zaal.

Op 8 januari zelf, als we voor het eerst de hal gaan gebruiken, organiseren we een
speciaal toernooi. De vorm is nu nog niet bekend, houdt het mededelingenbord hiervoor
in de gaten. De tweede maandag, 15 januari, is er een open avond voor niet-leden. We
hopen op een grote opkomst, omdat we de extra kosten van de hal willen financieren uit
de contributie van nieuwe leden. Ook in de Bisonhal houden we
een extra open avond en wel op donderdag 11 januari.

Als we genoeg leden werven, hoeft de contributie niet
omhoog, terwijl we wel een derde speelavond erbij
krijgen. Help daarom ook actief mee door kennissen,
familie en vrienden uit te nodigen!

Het Bestuur van de NBB is recentelijk
afgetreden. Of dit gevolgen heeft voor onze
club is onduidelijk. In ieder geval is degene
die de VJK organiseert opgestapt. Ik hoop dat
de bond een vervanger vindt, want de
prestaties van OSM nemen ieder jaar toe.

Alexander van Leijenhorst
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 12 DECEMBER 2000
UITNODIGING VOOR DE ALV VAN OSM BADMINTON

Het jaarlijks gezellig samenzijn staat weer voor de deur en middels deze weg nodigen we
je uit deze gebeurtenis bij te wonen. De ALV zal worden gehouden in de Eendenkooi. Je
bent van harte welkom om vanaf 20:30 onder het genot van een drankje mee te denken
over het reilen en zeilen van onze vereniging.

AGENDA

1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen vorige ALV (zie onder)
4. Jaarverslag van het bestuur (zie onder)
5. Jaarverslagen commissies (zie onder)
6. Verslag kascontrole-commissie (zie onder)
7. Financieel verslag ’99/’00 (zie onder)
8. Benoeming nieuwe bestuursleden (de penningmeester en voorzitter TC treden af)
9. Benoeming kascontrole-commissie
10. Begroting ’00/’01 en ’01/’02 (zie onder)
11. Voorstellen vanuit het bestuur:

− de contributie-indexregeling (zie onder)
12. Rondvraag
13. Sluiting

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 14 DECEMBER 1999
Gehouden op donderdag 14 december 1999 in de Eendenkooi te Maarssen

1. Opening
Alexander heet iedereen welkom en opent de vergadering om 20:41. Er zijn 11 leden
aanwezig, allen lid van het bestuur of een commissie, dan wel erelid. Ronald Koenis en
Cor Zagers hebben zich afgemeld.

2. Ingekomen stukken
Geen.

3. Notulen vorige ALV
ad. 11: Er zijn voor een competitiewedstrijd niet 4 zaaluren nodig, maar 4 baanuren. Dit
houdt in dat, als je ervoor zorgt dat elk team steeds 2 banen tot zijn beschikking heeft,
de zaal minder dan 4 uren gehuurd zou kunnen worden.

De notulen worden goedgekeurd.
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4. Jaarverslag van het bestuur
Het verslag wordt goedgekeurd.

5. Jaarverslagen commissies
De JC en TC merken op dat de competitieteams het heel goed doen. Dit is zeker te danken
aan trainer Uun Santosa. De woensdagavondtraining voor de jeugd is een groot succes.

De laddercompetitie voor senioren slaat in de nieuwe opzet beter aan dan vorig seizoen.

De verslagen worden goedgekeurd.

6. Verslag kascontrole-commissie
Ernst leest de verklaring voor die door de leden van de kascontrole-commissie is
opgesteld en ondertekend. Er zijn geen onregelmatigheden van materieel belang
aangetroffen tijdens de gehouden controle. In de afgegeven verklaring van de
kascontrole-commissie wordt verwezen naar een brief welke aan het bestuur is
verzonden met daarin bevindingen en aanbevelingen voor de toekomst. Er wordt
decharge verleend aan de penningmeester.

Volgend jaar zal de verklaring van goedkeuring bij het jaarverslag in het clubblad
worden opgenomen, zodat alle leden er kennis van kunnen nemen.

7. Financieel verslag ’98/’99
Het saldo is positief en daarom hoeft de contributie volgend seizoen niet omhoog. De
ledenwerfactie heeft extra inkomsten opgeleverd. Door de sluiting van de Bisonsporthal
ten gevolge van de legionella-bacterie heeft de club zaalhuur terug gekregen.

OSM Badminton bestaat dit seizoen 25 jaar. Voor het jubileumfeest is een voorziening van
ƒ4.000,- opgenomen. Hiertoe is een dotatie (= toevoeging) aan de voorziening gedaan.
Ernst merkt op dat dit ten tijde van de controle in de conceptstukken nog niet was
doorgevoerd en dat de voorziening is overgeboekt uit het Eigen Vermogen in plaats van
uit de Winst- en Verliesrekening over het boekjaar ’98/’99. Het gepresenteerde resultaat
in de Winst- en Verliesrekening dient derhalve verminderd te worden met het bedrag
van de dotatie aan de voorziening om te komen tot een juist resultaat.

Vraag: In het RC jaarverslag staat dat er door de bezorging door vrijwilligers op
portokosten bespaard is, maar dat zie je niet terug in de kosten. Hoe zit dat?
Antwoord: De clubkrant wordt al ongeveer 3 jaar door vrijwilligers rondgebracht, dat
had anders in het jaarverslag moeten staan.

Vraag: Waar zijn de extra inkomsten door adverteerders?
Antwoord: De post “opbrengst sponsor” in seizoen 1998/1999 moet opgeteld worden bij
de post “opbrengst clubkrant”. De opbrengst van de clubkrant schommelt nogal door de
wisselende betalingen van adverteerders.
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Er wordt opgemerkt dat de positieve indruk van het jaarverslag van de RC niet duidelijk
in het financieel jaarverslag is terug te vinden.

Het financieel verslag wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de
penningmeester.

8. Benoeming nieuwe bestuursleden
Penningmeester Eelco Weenink stopt met zijn functie vanaf het begin van het volgend
seizoen. De huidige secretaris Ronald Koenis wil dan penningmeester of secretaris zijn,
niet beide tegelijk. De club heeft dus vanaf volgend seizoen een nieuwe penningmeester
of een nieuwe secretaris nodig.

9. Benoeming kascontrole-commissie
De termijn van 2 jaar voor de leden van de kascontrole-commissie is voorbij. Aangezien
er geen andere vrijwilligers zijn worden beide leden herkozen voor een termijn van 2
jaar.

10. Begroting ’98/’99 en ’99/’00
De kosten van shuttles gaan omhoog omdat er meer trainingen gegeven worden. De
bondsbijdrage gaat omhoog doordat er meer leden zijn.

Vraag: Hoe komt de voorspelling van het aantal leden tot stand? Het lijkt dat veel leden
weinig spelen, op vrijdag bijvoorbeeld is het heel rustig. Suggereert dat niet een groot
verloop voor volgend seizoen?
Antwoord: Het blijft koffiedik kijken. Het is gunstig voor de doorstroming van jeugd naar
senioren dat de oudere jeugd op vrijdagavond mee mag trainen. Anders hebben ze
alleen de zaterdagochtend en dat is ongunstig in verband met baantjes. Zonodig zal het
bestuur weer acties opzetten om leden te werven.

Vraag: Is het bekend bij de jeugd dat ze op vrijdagavond kunnen spelen/trainen?
Antwoord: Ja, dit is bedoeld voor de jeugdleden vanaf 13 jaar en bij die leden is dit
bekend.

De begroting wordt conform het voorstel vastgesteld.

11. Voorstellen vanuit het bestuur
- Contributie: ongewijzigd
De contributie kan vanwege de gunstige financiële situatie ongewijzigd blijven. Dit
voorstel wordt aangenomen.

- Gezinskorting
Vorig jaar is in de ALV gevraagd om een gezinskorting. Het bestuur heeft hierop alvast
een voorschot genomen en de gezinskorting ingevoerd met ingang van het huidige
seizoen. De ALV gaat hiermee akkoord.
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12. Rondvraag
Vraag: Hoe zit het met de betalingslabels? Dit moet goed geregeld zijn anders kunnen
we dit systeem beter niet gebruiken.
Antwoord: De penningmeester heeft op een paar donderdagavonden betalingslabels in
de zaal uitgedeeld. Hiermee bereik je echter niet alle leden. Er worden verschillende
mogelijkheden geopperd, zoals betalingslabels opsturen per post, betalingslabels
meesturen met de clubkrant, alle labels in de zaal houden. Uiteindelijk wordt
voorgesteld om voor de jeugd alle betalingslabels aan de JC te geven en voor de senioren
de betalingslabels zoveel mogelijk in de zaal uit te delen en wat over is per post te
versturen.

Vraag: Is de gastlabel procedure bij iedereen bekend?
Antwoord: Deze procedure zal in de volgende clubkrant beschreven worden.

Vraag: De laatste training op woensdagavond duurt tot 23:00, dit is wel erg laat. Dit
geldt zeker voor de oudere jeugd. Het zou erg prettig zijn als het einde een half uur
eerder zou kunnen zijn.
Antwoord: Uun vindt korter trainen dan 1,5 uur niet effectief genoeg. Het bestuur zal de
zaal volgend jaar een half vroeger proberen te huren zodat elke training een half uur
eerder kan beginnen.

Vraag: De VJK wordt dit seizoen in de Fazantenkamp gespeeld. De ramen in de hal in
Fazantenkamp zijn wit geverfd en daardoor is de shuttle vaak slecht zichtbaar. Kunnen er
geen gele shuttles gebruikt worden?
Antwoord: De shuttle die de club gebruikt is niet in geel verkrijgbaar. Bovendien is het
beter om één type/kleur shuttle te gebruiken voor de hele club. De VJK in de
Fazantenkamp is een experiment dat na afloop geëvalueerd zal worden. Adriaan vindt
het teleurstellend dat de VJK in de Fazantenkamp gespeeld zal worden. Adriaan merkt op
dat de VJK dit seizoen wellicht voor het laatst gehouden wordt omdat er daarna geen
organisator bij de bond beschikbaar zal zijn.

Vraag: Ernst Buijtendijk is dan wel geen lid meer van de club maar wil als lid van de
kascontrole-commissie toch graag een clubblad ontvangen. Bovendien is zijn naam in
datzelfde clubblad verkeerd gespeld.
Antwoord: Wordt allemaal in orde gemaakt.

13. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om
21:57.



- 9 -

JAARVERSLAG BESTUUR OSM BADMINTON SEIZOEN 1999/2000
Algemeen
Dit jaarverslag gaat over het seizoen 99/00 dat loopt van juli 1999 tot en met juni 2000.
Dit seizoen vierden we naast de vele kampioenschappen (waarbij het
districtskampioenschap voor OSM 2 niet onvermeld mag blijven) ook het 25-jarig
bestaan van onze vereniging.

Samenstelling
Het bestuur bestond dit seizoen uit:

Voorzitter Alexander van Leijenhorst
Penningmeester Eelco Weenink
Secretaris Ronald Koenis (en voorzitter RC)
Algemeen lid Eduward Nieuwenhuijzen (voorzitter TC)
Algemeen lid Harm Tersteeg (lid JC)

Financiering
De hoogte van de contributiebedragen waren:

Senioren-contributie ƒ270,-
Jeugd-contributie ƒ185,-
Inschrijfgeld senioren ƒ25,-
Inschrijfgeld jeugd ƒ15,-
Gastlabels ƒ5,-

Ledenbestand
De ledensamenstelling over het gehele seizoen ‘99/’00 was:

Senioren 126
Jeugd 72
Ereleden 5

Afmeldingen 55
Aanmeldingen 43

Vergaderingen
Het bestuur is 7 keer bij elkaar gekomen en heeft 1 maal een Algemene Leden
Vergadering uitgeroepen. Bijzondere aandacht is besteed aan:
• De jubileumfeestdag: Annemarie Nieuwenhuijzen, José Loomans en Frenk Esmeijer

hebben samen met het bestuur en een oudercommissie deze dag georganiseerd. Het
was een bijzondere dag met een shuttle-lympics voor de jeugd, een clinic in de
middag en een feestelijke avond ter afsluiting. Het bestuur heeft met genoegen
diverse blijken van waardering in ontvangst genomen en wil hierbij deze
complimenten, samen met die van het bestuur, doorgeven aan de organisatie en
alle betrokkenen: bravo!!
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• De invulling van het penningmeesterschap en het secretariaat. Eelco had
aangekondigd te stoppen per eind van dit seizoen en Ronald vervult nog steeds een
dubbelfunctie binnen het bestuur.

• Het aanbod van OVVO om gebruik te maken van hun nieuw te bouwen hal. Er zijn
gesprekken gevoerd die aan het eind van het seizoen hebben geleid tot een con-
cept-overeenkomst. Vanaf 1 januari 2001 kunnen we  de hal (7 banen met
kleedruimtes en kantine) huren op maandagavond tegen hetzelfde tarief als de
Bisonsporthal.

• Het spelen van de VJK in de Fazantenkamphal. Gedurende de VJK was de hygiëne
van de hal onder de maat. Na aanhoudende inspanning door het bestuur is deze
situatie uiteindelijk verbeterd en zijn er garanties afgegeven voor het volgende
seizoen.

• De jeugdwachtlijst: deze heeft het hele seizoen bestaan. Er komt een extra avond
voor de oudste jeugd, die dan niet meer op zaterdagochtend trainen.

Desgewenst kunnen deze onderwerpen bij de ALV worden toegelicht.

Slot
Graag wil ik namens het bestuur iedereen in onze vereniging bedanken voor hun inzet
het afgelopen seizoen: de leden voor het lid zijn, de adverteerders voor de advertenties
en bovenal de actieve (oud)leden voor hun verdiensten!

Maarssen, 16 oktober 2000
Ronald Koenis, secretaris

JAARVERSLAG JC 1999/2000.
Ook het afgelopen seizoen had de JC niet te klagen over de inzet en het enthousiasme van
de jeugdleden.

Doordat het verloop bij de jeugd gering was, leverde de open dag een nieuw probleem
op. We kregen namelijk weer te maken met een wachtlijst. Dit is voor de club een leuk
vooruitzicht, maar voor diegenen die op de wachtlijst staan is het wat minder leuk. We
hebben dan ook al snel besloten om in het eerste uur iets meer leden te laten komen, dan
we eigenlijk normaal als maximum beschouwen. Dit mede omdat er tijdens dit eerste uur
veel bestuursleden aanwezig zijn, waardoor de banen intensiever begeleid kunnen
worden.

Ook nieuw was een extra trainingsmogelijkheid voor competitiespelers; uiteraard onder
leiding van Uun. Dit kwam ook tot uiting in de competitie. Alle drie de teams hebben
vorig seizoen uitstekend gedraaid. Het tweede team is zelfs gepromoveerd naar de eerste
klasse en is hierdoor ook binnen OSM gepromoveerd naar eerste team. Dit enthousiasme
is ook overgeslagen naar een aantal andere spelers. De animo om competitie te spelen is
nog groter, waardoor we in het nieuwe seizoen met alweer twee nieuwe teams zijn
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gestart. Hierdoor is OSM nu in alle klasses 1 t/m 5 vertegenwoordigd. De extra training op
woensdagavond moest dan ook uitgebreid worden.

Natuurlijk hebben we ook weer een aantal toernooien gehad. Hiervoor hebben we een
vaste toernooi organisator. Zo organiseert hij de vaste toernooien zoals het junioren/
senioren toernooi, het sinterklaastoernooi en het oliebollentoernooi. Ieder toernooi heeft
zijn eigen problemen. Zo moeten er natuurlijk bij het oliebollentoernooi oliebollen
georganiseerd worden; echter bij het junioren/seniorentoernooi ben je afhankelijk van
de oliebollen die op komen draven. Daar dit al jaren problemen oplevert, heeft de JC
besloten dat dit het laatste toernooi was dat op deze wijze georganiseerd zou worden.
Voor dit jaar hebben we dan ook iets anders georganiseerd. Ook organiseert hij voor een
groot gedeelte de clubkampioenschappen voor de jeugd. Dit wordt steeds moeilijker,
omdat steeds meer kinderen meedoen aan zoveel mogelijk disciplines.

De laddercompetitie wordt gebruikt als welkome afwisseling op de, voor menigeen
intensieve, zaterdagtrainingen. Hier kunnen ze laten zien wat ze kunnen en hoe ze
gegroeid zijn. Dat de jeugd groeit (en dan niet alleen fysiek) is iets wat zeker is. Ga
daarvoor maar eens kijken bij een thuiswedstrijd. Hier kunnen de resultaten van de
intensieve trainingen van Uun bekeken worden.

De JC is pas tevreden als de jeugd met plezier speelt en traint en de prestaties een
progressie vertonen. Bij deze kan ik zeggen dat de JC meer dan tevreden was over het
afgelopen seizoen.

Namens de JC, Arthur van der Heijden

JAARVERSLAG TECHNISCHE COMMISSIE 1999/2000
Het badminton-seizoen 1999-2000 zit er al weer een tijdje op, maar speciaal voor de ALV
die nog gaat komen, een overzicht van de TC-activiteiten in het seizoen 1999-2000.

Ook dit jaar heeft John van Rooijen weer vol enthousiasme de beginners-  en
gevorderdentrainingen gegeven. Nadat de nieuwe leden de beginnerstraining hadden
gevolgd, konden ze het geleerde in praktijk brengen tijdens het Beginnerstoernooi.

Voor de competitietraining was Uun Santosa wederom bereid gevonden om ze te geven.
Ditmaal werd de tijdsduur van de training verlengd van 1,25 uur naar 1,5 uur en het
aantal trainingen ging ook omhoog. Zo kon er dus nog intensiever worden getraind. En
dit met als resultaat dat naast het jeugdteam (zie jaarverslag JC) ook OSM 2 de
poulewinnaar werd en vervolgens ook eerste wist te worden tijdens de
districtskampioenschappen. De effecten van de trainingen kwamen ook nog eens naar
boven tijdens de VJK: team 3 werd eerste en de andere vier teams werden tweede.
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JAARVERSLAG REDACTIECOMMISSIE SEIZOEN 1999/2000
De Redactiecommissie is het nieuwe millennium begonnen met een welkome uitbreiding
van haar leden: naast Ingrid Janssen (layout), Monique Maenen en ondergetekende is
Fardau Breshamer het team komen versterken. Fardau heeft voornamelijk de taken
overgenomen van Monique, die dit seizoen moeder is geworden. Monique heeft op haar
beurt weer het redigeerwerk van mij overgenomen.

In november 1999 is het S.M.I.T. (Senioren Mix Invitatie Toernooi) georganiseerd. Dit
toernooi is een voortvloeisel uit het familietoernooi dat het seizoen hiervoor werd
gehouden. Een clublid speelt samen met een niet-clublid van het andere geslacht
(anders krijghe men geene mix) tegen andere mixkoppels.  De winnaars waren: Steven &
Marjolein Sinclair en Piet & Petra Elsendoorn.

Ook dit seizoen was er weer de “Sportzaak 211 Laddercompetitie”, alleen iets anders van
vorm, zodat er meer wedstrijden werden gespeeld. Vaste mixkoppels konden andere
mixkoppels proberen te verslaan om zo hoger op de ladder te komen te staan. Aan het
eind van het seizoen werden de prijzen, beschikbaar gesteld door Sportzaak 211, aan de
winnaars uitgereikt. De eerste plaats was voor Agaath den Elzen & Gerben van den Bosch.
De tweede plaats was voor Nel Coenders & Piet Elsendoorn.

Het Champagne-evenement op 7 januari 2000 was wederom een groot succes. De
deelnemers werden naar sterkte ingedeeld in poules, bestaande uit 5 deelnemers.
Iedereen uit een poule speelde met een wisselende partner een dubbel tegen de andere
deelnemers van dezelfde poule. En dan maar proberen zoveel mogelijk punten te maken.
En na het toernooi natuurlijk de champagne.

In april was het alweer raak: de clubkampioenschappen. Vanwege het lage aantal
inschrijvingen kwamen er helaas enkele categorieën te vervallen en waren andere poules
erg klein. De winnaars van dit seizoen waren: Niels Eijkelkamp, Mirjam Biezepol, Ton Ton,
Agaath den Elzen, Sandor Musto, Arthur v/d Heijden, Henny Hilhorst, Hans Bosma,
Willemien van Schuppen, Wim Wieland, Monique Wieland, Cindy Galesloot, Karlijn
Eijkelkamp en Laura Eefting.

Helaas was dit seizoen het laatste seizoen waarin Eduward Nieuwenhuizen en Hans Bosma
lid waren van de TC. Zij zullen het volgende seizoen niet meer deelnemen aan de TC.
Gelukkig mag de TC voor het volgende seizoen wel een nieuw lid verwelkomen: Steven
Sinclair. We hopen voor volgend seizoen dat er weer met evenveel enthousiasme en inzet
gespeeld zal worden.

Namens de TC,
Niels Eijkelkamp
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We hebben het reguliere clubblad 4x uitgebracht: in oktober, november, maart en juni.
Echter de meeste tijd en inspanning heeft gezeten in de jubileum-uitgave begin dit jaar.
Iedereen heeft een stapje extra gezet en het resultaat mocht er zijn: bijna 50 pagina’s vol
heden en verleden met bijdragen van alle voorzitters en redacties van de voorbije 25
jaar.

De kosten van het clubblad zijn vrij stabiel gebleven t.o.v. het vorige seizoen. Dit komt
voornamelijk door de vrijwillige bezorging, die – gecoördineerd door Frenk Esmeijer –
door een aantal gewaardeerde leden wordt uitgevoerd. De meeste adverteerders zijn
behouden. Alleen van BTTS, jarenlang trouw op de achterkant te vinden, hebben we
afscheid genomen.

Rest mij iedereen te bedanken voor hun bijdrage aan de clubbladen in het afgelopen
seizoen: bedankt!

Ronald Koenis
Voorzitter RC

VERKLARING KASCONTROLECOMMISSIE

Hierbij verklaren de kascontrolecommissieleden, Cor Zagers en Ernst Buijtendijk, op
maandag 23 oktober 2000 de jaarlijkse controle te hebben uitgevoerd zoals bedoeld in
de wet (art. 2:48, lid 2 BW). Het gecontroleerde jaarverslag betrof de balans per
30-06-2000 alsmede een winst- & verliesrekening over de periode 01-07-1999 tot en met
30-06-2000.

De controle heeft omvat een beoordeling van de rechtmatigheid van de uitgaven en
volledigheid van de opbrengsten. Voorts heeft balansmatig een beoordeling
plaatsgevonden van juistheid van de activa en volledigheid van de passiva. Een controle
op doelmatigheid van de uitgaven heeft niet plaatsgevonden, daar dit een
verantwoordelijkheid betreft van het bestuur zelf.

Op grond van hetgeen ons is gepresenteerd door de penningmeester, in casu Eelco
Weenink, hebben wij geen onregelmatigheden van materieel belang aangetroffen. De
kascontrolecommissie heeft een brief met bevindingen en al dan niet daaruit
voortvloeiende aanbevelingen verzonden aan het bestuur.

Maarssen, 05 november 2000
Cor Zagers
Ernst Buijtendijk
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FINANCIEEL JAARVERSLAG

Winst- en verliesrekeningWinst- en verliesrekeningWinst- en verliesrekeningWinst- en verliesrekeningWinst- en verliesrekening
(vanaf 1 juli van het ene jaar t/m 30 juni van het daaropvolgende jaar), aangevuld met
de (gewijzigde) begroting voor 1999/2000:

Toelichting op de huidige winst- en verliesrekening:Toelichting op de huidige winst- en verliesrekening:Toelichting op de huidige winst- en verliesrekening:Toelichting op de huidige winst- en verliesrekening:Toelichting op de huidige winst- en verliesrekening:
De kosten van de TC zijn hoger dan begroot door de successen van de diverse
competitieteams (bloemen). De opbrengsten van de adverteerders zijn lager dan
begroot, omdat nog niet alle adverteerders zijn gemaand tot betaling van de
advertentiekosten. De rente-opbrengsten zijn gestegen door de plaatsing van gelden op
hoger renderende bankrekeningen in maart 1999. De voorziening van ƒ4000,- ten
behoeve van het jubileum is geheel opgegaan. De kosten boven deze voorziening zijn
eenmalig opgenomen in de winst- en verliesrekening

KOSTEN Gew.Beg.2000 1999/2000 1998/1999 1997/1998

Administratiekosten 700,00 633,96 1.551,92 786,31

Bondscontributies 5.000,00 6.393,12 6.007,84 5.321,15
Kosten clubkrant  1.060,00 753,00 832,50 948,00

Kosten jubileum boven ƒ4.000,- 0,00 1.011,25 0,00 0,00
Kosten jeugdcommissie 2.525,00 2.630,00 2.399,20 3.078,10
Kosten TC 800,00 1.060,80 1.238,38 787,28
Representatiekosten 1.300,00 1.857,50 2.039,69 1.338,04
Kosten shuttles 1.750,00 1.736,55 2.205,25 1.795,00
Vergaderkosten   150,00 188,25 139,80 132,00
Dotatie voorziening 0,00 0,00 3.837,86 0,00
Zaalhuur         33.000,00 30.710,53 30.385,76 29.603,62
Winst/(verlies) (2.205,00) 2.746,79 582,24 1.437,52_______ _______ _______ _________

44.080,00 49.721,75 51.220,44 45.227,02

OPBRENGSTEN Gew.Beg.2000 1999/2000 1998/1999 1997/1998

Opbrengst clubkr. 1.225,00 600,00 1.370,00 1.275,00
Contributies/don. 39.440,00 44.738,00 45.412,00 40.175,00
Interest         1.850,00 2.508,75 1.673,44 2.072,02
Inschrijfgeld    650,00 835,00 1.720,00 1.130,00
Opbrengsten gastlabels 75,00 50,00 130,00 105,00
Jeugdsubsidie      840,00 990,00 915,00 470,00_________ _________ _________ _________

44.080,00 49.721,75 51.220,44 45.227,02

Specificaties van contributies/donaties :

ontvangen van recreanten en competitiespelers: 31.920,00

ontvangen van jeugd: 12.668,00

ontvangen van donateurs: 150,00

Totaal:      44.738,00
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BALANS

van de afgelopen 3 jaren per 30 juni van ieder jaar:

AKTIVA: 2000 1999 1998

Vooruitbetaalde en/of nog te ontvangen bedragen 2.703,69 2.201,50 180,00

Kas                285,45 1.267,35 632,70

Banken 31.655,75 33.000,00 0,00

Postbankbetaalrekening 579,90 37,52 0,37

Postbankspaar-rekeningen 2.341,04 469,62 31.699,13

Voorraad shuttles 1.173,20 1.233,75 1.676,50
_________ _________ _________

TOTAAL AKTIVA: 38.739,03 38.209,74 34.188,70

PASSIVA: 2000 1999 1998

Eigen vermogen      36.284,03 33.537,24 32.955,00

Voorzieningen     0,00 4.000,00 211,50

Vooruitontvangen en/of nog te betalen bedragen 2.455,00 672,50 1.022,20_________ _________ _________
TOTAAL PASSIVA: 38.739,03 38.209,74 34.188,70

Voorzieningen per begin lopend jaar: 4.000,00

Gebruikt in maart dit jaar voor het jubileum: (4.000,00)_________

Saldo voorziening einde jaar 0,00

Eigen vermogen per 1 juli 1999 : 33.537,24

Saldo winst/verlies : 2.746,79_________

Eigen vermogen per 30 juni 2000 : 36.284,03
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BBBBBEGROTINGEGROTINGEGROTINGEGROTINGEGROTING OSM B OSM B OSM B OSM B OSM BADMINTONADMINTONADMINTONADMINTONADMINTON     SEIZOENSEIZOENSEIZOENSEIZOENSEIZOEN 2001/2002 2001/2002 2001/2002 2001/2002 2001/2002
Hier volgt de begroting zoals opgesteld door het bestuur. Zoals in de voorgaande jaren
hebben wij eerst een gewijzigde begroting gemaakt voor het reeds begonnen seizoen,
om mede op basis daarvan tot de begroting voor het daarop volgende seizoen te komen.

SEIZOEN
SEIZOEN 2000/2001 SEIZOEN

BATEN               2001/2002 (GEWIJZ.) 2000/2001

Contributies               51.705 46.785 44.130
Inschrijfgeld             900 1.150 525
Donaties             50 50 50
Opbrengst gastlabels 25 25 75
Jeugdsubsidie         945 945 900
Interest             2.500 2.500 1.500

-------------- -------- --------------
Totaal baten         56.125 51.455 47.180

LASTEN              

Zaalhuur            46.200 39.200 35.000
Shuttles             2.500 2.500 2.275
Bond/distriktsbijdrage 7.100 6.500 6.075
Kosten jeugd        2.500 2.500 2.525
Kosten Recr./Comp.  900 1.200 900
Kosten vergaderen   200 200 200
Kosten administratie 800 800 850
Kosten clubkrant     200 200 (5)
Kosten representatie 1.500 1.500 1.500

-------------- -------- --------------
Totaal lasten         61.900 54.600 49.320

Begrotingsoverschot/(tekort) (5.775) (3.145) (2.140)
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TTTTTOELICHTINGOELICHTINGOELICHTINGOELICHTINGOELICHTING     BEGROTINGBEGROTINGBEGROTINGBEGROTINGBEGROTING OSM B OSM B OSM B OSM B OSM BADMINTONADMINTONADMINTONADMINTONADMINTON     SEIZOENSEIZOENSEIZOENSEIZOENSEIZOEN 2001/2002 2001/2002 2001/2002 2001/2002 2001/2002
De begrotingen vertonen een niet gering tekort. Dit wordt veroorzaakt omdat het
verwachte aantal nieuwe leden laag is ingeschat en we uitgaan van een ongewijzigde
contributie. Er zijn diverse oplossingen mogelijk, maar gezien onze financiële reserves,
willen we die vooralsnog niet in de begroting aanbrengen.

Het Bestuur OSM Badminton, 30 oktober 2000.

Toelichting opbrengsten:
aantal contrib. totaal 

Contributies          Jeugd   68 185,00 12.580
Recreanten/ 146 270,00 39.420
Gezinskortingen (295)

------------
51.705

Inschrijfgeld senioren 30 25,00 750
Inschrijfgeld jeugd     10 15,00 150
Donaties            2 25,00 50
Jeugdsubsidie gem. Maarssen 63 15,00 945

Toelichting kosten:

Zaalhuur: Deze stijgt aanmerkelijk aangezien we extra zaalruimte op de 
maandag gaan huren. We verwachten dat meer mensen (vooral uit het dorp
en in aangrenzende gemeenten) daar gebruik van zullen maken.

aantal bijdrage totaal
Bijdrage bond/district jeugd 68 19,42 1.321

senioren 146 29,21 4.265
districtsbi 214 6,90 1.476

------------
7.061

Kosten recr./comp.        administratie 100
champagnetoernooi 175
clubkampioenschappen 625

------------
900

Clubkrant             drukker (4 keer) 1.100
bezorgkosten 160
opbrengsten advertenties (1.070)

------------
190
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CONTRIBUTIE-INDEXREGELING

Het bestuur stelt het voor dat zij van de ALV het recht krijgt om voor het begin van het
nieuwe seizoen de contributie te verhogen met maximaal de jaarprijsindex (thans 3.7%).

Wat betekent het voor mij?Wat betekent het voor mij?Wat betekent het voor mij?Wat betekent het voor mij?Wat betekent het voor mij?
De jaarcontributie kan elk jaar met een klein percentage toenemen. Het kán, het hoeft
niet. De nieuwe contributie wordt bekendgemaakt vóór de opzegtermijn van het nieuwe
seizoen, dus je weet op tijd waar je aan toe bent.

Waarom deze regeling?Waarom deze regeling?Waarom deze regeling?Waarom deze regeling?Waarom deze regeling?
Tot nu toe wordt de contributie vastgesteld op de jaarlijkse ALV. De ALV wordt altijd voor
1 januari gehouden. Dat moet, omdat we verplicht zijn binnen 6 maanden na sluiting van
het seizoen financiële verantwoording over dat seizoen in een ALV af te leggen.
Januari is echter altijd een belangrijke maand, omdat er dan een onvoorzien aantal
nieuwe leden bijkomt. Pas na die maand weten we of een contributieverhoging
noodzakelijk is.

Waarom nu?Waarom nu?Waarom nu?Waarom nu?Waarom nu?
1. We staan voor een grote ledenwerfaktie. We hopen 40 tot 60 leden te werven. Die
hebben we nodig om de kosten van de extra speelavond te financieren. Als we het aantal
niet halen, is een contributieverhoging een voor de hand liggend middel het financiële
gat te dichten. Immers: men kan vaker spelen, dus daar mag iets tegenover staan.
2. Het bestuur heeft zich veel inspanningen getroost, ondanks de jaarlijkse verhogingen
van de zaalhuur en de bondsafdrachten, de contributie de afgelopen jaren niet te
verhogen. Er is voortdurend gezocht naar besparingen zonder aan de speeltijden te
komen. Deze bronnen lijken nu uitgeput.

K   R   O   N   E   N   B   U   R   G   b.v.

E l e k t r i c i t e i t s w e r k e n

Postbus 85026, 3508 AA Utrecht
Bezoekadres:
Laagraven 45B, 3439 LK Nieuwegein
Tel: 030 - 2871766

Advies, ontwerp, aanleg en onderhoud van:

- Elektrotechnische installaties
- Draadloos Uw woning beveiligen vanaf F 1475,==
- Telecommunicatie
- Datacommunicatie
- Verlichtingsinstallaties
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JEUGD

OSM BADMINTON AGENDA DECEMBER - FEBRUARI 2000 - 2001
Speeltijden

GROEP 1 GROEP 2
02 december 09:00 - 11:30  SINTERKLAASTOERNOOI
09 december 09:00 - 10:15 10:15 - 11:30
16 december 09:00 - 10:15 10:15 - 11:30
23 december KERSTVAKANTIE
30 december KERSTVAKANTIE

06 januari 09:00 - 11:30  OLIEBOLLENTOERNOOI
13 januari 09:00 - 10:15 10:15 - 11:30
20 januari 09:00 - 10:15 10:15 - 11:30
27 januari 09:00 - 10:15 10:15 - 11:30

03 februari 09:00 - 10:15 10:15 - 11:30
10 februari 09:00 - 10:15 10:15 - 11:30
17 februari 09:00 - 10:15 10:15 - 11:30
24 februari VOORJAARSVAKANTIE

03 maart 09:00 - 10:15 10:15 - 11:30
10 maart 09:00 - 10:15 10:15 - 11:30
17 maart 09:00 - 10:15 10:15 - 11:30
24 maart CLUBKAMPIOENSCHAPPEN

Bijzonderheden
2 december Sinterklaas Toernooi
23 december Kerstvakantie
30 december Kerstvakantie

6 januari Oliebollentoernooi

24 februari Voorjaarsvakantie

24 maart Clubkampioenschappen

Voor wie op zoek is naar toernooien verwijzen we naar de volgende site op internet:
www.badmintonsport.nl/toernooi/index_toer.html.
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VERSLAG VAN DE JEUGDCOMPETITIE.
De start van de jeugdcompetitie ligt inmiddels alweer meer dan 4 speelweken achter ons.
Alle jeugdteams hebben hun eerste wedstrijden achter de rug en er begint al een beetje
zicht te komen op de krachtverdeling in de diverse poules. De tussenstand na 4
speelweken is er een die er mag wezen: van de 5 jeugdteams staan er maar liefst 4 op de
eerste plaats !!! Ondanks dat er 2 teams zijn bijgekomen en dus een aantal spelers/
speelsters voor het eerst meedoen aan de competitie, strijden alle teams volop mee om
de eerste plaats in hun poule. Het is overduidelijk dat de competitietrainingen van Uun
Santosa tot zeer goede resultaten in de competitie leiden. Er wordt enthousiast en met
veel inzet getraind en het niveau van de diverse jeugdspelers gaat nog steeds flink
vooruit.

OSM 1OSM 1OSM 1OSM 1OSM 1 heeft pas 2 wedstrijden gespeeld (omdat er maar 6 teams in hun poule zitten) en
staat met 3 punten uit 2 wedstrijden op de derde plaats. Leerdam 1 staat met 7 punten uit
4 wedstrijden bovenaan, maar die stand is door het verschil in gespeelde wedstrijden
vertekend. Het 4 - 4 gelijke spel van OSM 1 tegen Leerdam 1 geeft aan dat OSM 1 nog niet
is uitgeschakeld voor het behalen van de eerste plaats in hun poule.

OSM 2OSM 2OSM 2OSM 2OSM 2 staat met 8 punten uit 4 wedstrijden stevig op de eerste plaats. Met een saldo van
gespeelde partijen van 30-2 lijkt er geen vuiltje aan de lucht voor OSM 2. Op de 2e plaats
in de poule staat Selby 3 met 5 punten uit 3 wedstrijden en een saldo van 18-6. Ik ben erg
blij dat Emy Eijkelkamp ondanks zeer vervelende problemen met haar gezondheid in de
afgelopen periode, toch volledig kan trainen en meespelen in OSM 2. Grote klasse en een
prima prestatie van Emy!!!

OSM 3OSM 3OSM 3OSM 3OSM 3 staat samen Castellum 5 op een gedeelde eerste plaats met 7 punten uit 4
wedstrijden. Het saldo van gespeelde partijen is met 27-5 iets beter dan dat van
Castellum met 23-09. De eerste wedstrijd van OSM 3 tegen Castellum 5 eindigde in een
4-4 gelijkspel, maar 3 punten voor OSM 3 kwamen vanwege een blessure bij een
tegenstandster. Het wordt dus nog spannend in deze poule. Een heel goede start van dit
team dat voor de eerste keer meespeelt in de competitie. Ga zo door!

OSM 4OSM 4OSM 4OSM 4OSM 4 staat bovenaan in hun poule maar heeft nog sterke tegenstand te duchten van
Breukelen 3. OSM 2 heeft weliswaar 8 punten uit 4 partijen met een saldo van gespeelde
partijen van 27-5 maar Breukelen heeft 4 punten uit 2 wedstrijden en een saldo van 14-2.
De stand is dus wat vertekend en de wedstrijd van OSM 4 tegen Breukelen 3 belooft heel
spannend te worden!

OSM 5OSM 5OSM 5OSM 5OSM 5 mag dan wel het jongste team van onze vereniging zijn, wat hun prestaties betreft
zou je dat niet zeggen. 8 punten uit 4 wedstrijden maar vooral het saldo van gespeelde
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partijen van 31-1 spreekt voor zich. De concurrentie staat met 6 punten en een saldo van
21-11 al op grote achterstand. Een uitstekende prestatie waaruit blijkt dat de 3 nieuwe
spelers/speelsters in dit team uitstekend meedraaien!

Al met al ben ik bang dat de post bloemen op de begroting ook dit seizoen te laag is
begroot en dat bloemenzaak Valentina nog veel bezoek van onze voorzitter zal krijgen.
Maar als dat zo uitpakt, weet ik zeker dat Alexander dat niet erg zal vinden, omdat hij
net als de rest van OSM Badminton er trots op zal zijn dat onze jeugd zo goed presteert
onder leiding van Uun Santosa. Hopelijk heeft dat over enige tijd ook een goede invloed
op de seniorencompetitie, want daar is het aantal teams de laatste jaren behoorlijk
teruggelopen. Misschien gaat dat veranderen de komende jaren want iedereen weet: de
jeugd heeft de toekomst!!!

Gerard Kieft
Jeugdcompetitieleider.

“ZAGEN, ZAGEN, WIEDEWIEDEWAGEN

BINNENKORT KUNNEN JULLIE ELKAAR UITDAGEN.”
“HET TRIPLEX TOERNOOI”
Deze uitnodiging hadden de twee
jeugdgroepen van de zaterdagochtend
ontvangen. In plaats van een gewone training
stonden Harm, Rob en Arthur klaar om iedereen in te
delen. Er werden drie poules gemaakt. Zo speelde je telkens een
dubbel of een mix en ook je medespeler was telkens iemand anders. Als
je zelf niet hoefde te spelen mocht je bij een andere partij tellen, vrij spelen of
uitrusten. Op het laatst waren er drie winnaars. In poule 1: Melissa Santosa, in poule 2:
Laurens Schreurs en in poule 3: Joyce van Rooijen. Deze drie moesten proberen de shuttle
in een korfbalmand te spelen. Wie als eerste de shuttle erin had geslagen was de
uiteindelijke winnaar en dat was deze keer Laurens. De twee meisjes deden er iets langer
over maar het was Joyce die als tweede de shuttle erin sloeg. Al met al was het een leuk
en sportief toernooi en er was ook geen gebrek aan belangstelling want op de tribune
zaten genoeg ouders die de kinderen aanmoedigden. Op het eind was er nog voor elke
speler iets lekkers. Het was goed georganiseerd!!

Laurens Schreurs
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LADDERCOMPETITIE

Vol goede moed zijn we het nieuwe seizoen weer begonnen aan een nieuwe
laddercompetitie. Als uitgangspunt voor de nieuwe beginstand, diende de
eindstand van het afgelopen jaar. De jeugd die is vertrokken is geschrapt,
evenals de jeugd die naar groep 3 is gegaan. Bij groep 2 zijn vervolgens de
leden toegevoegd die van groep 1 zijn gekomen (in volgorde van de stand van de
ladder). Als laatste zijn de nieuwe leden op leeftijd toegevoegd. Dit heeft nogal wat
consequenties voor met name de spelers in de tweede groep. Hun kansen zijn vergroot,
door het ontstaan van een groep 3. Dit werd al direct duidelijk tijdens de eerste dag van
de laddercompetitie. Maar ook in groep 1 liggen de prestaties wat dichter bij elkaar. Ook
hier is het gevecht om de eerste plaats direct van start gegaan.

Bij de laddercompetitie wordt een vaste tijd gespeeld. Deze stand is bepalend voor het al
dan niet klimmen op de ladder. Dat er behoorlijk geknokt wordt, blijkt uit de uitslagen.
Als de stand na tien minuten spelen 4 - 3 is, dan kun je er rustig van uitgaan dat er geen
punt is weggegeven.

En hier dan de tussenstand na de eerste ronde van 14 oktober:

Groep 1:

Groep 2:

Aangezien er nog minstens 5 ronden gespeeld gaan worden, zal er nog van alles
veranderen.

Arthur van der Heijden.

Joeri
Melissa Pascal Tjardi Priscilla Kim K Vincent
Stefan Kasper Rowin Yannic Joep Sandra
Tim Wouter Esther Laurens Daniël Joyce
Jeroen Djandri Patty Marten Bernadette Cynthia
Sabrine Whitley Kim dG Esmee Joris Daphne

Jeffrey
Jesper Gill Frits Peter Marijn Mark
Dennis Rick Martijn Ramli Daniël Ellen
Edzard Tara Gerard Rob Mariska Kevin

Maarten Marjolein Ton Jurgen
Boy Rickert Pim Eveline
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KEN JE KASPER VAN DER HEIJDEN AL?
Hoe heet je, hoe oud ben je, waar woon je, waar zit je op school en in welke klas zit je?
Ik ben Kasper en ik ben 11 jaar. Ik woon in Zwanenkamp 795. Ik zit in groep 7 van de
Franciscusschool.

Waarom ben je op badminton gegaan?
Ik had het een keer op school gedaan en ik vond het heel leuk.

Hoe lang ben je al lid van OSM en waarom ben je juist op deze vereniging gegaan?
Ik ben met het vierde jaar bezig, en ik ben op OSM gegaan omdat pappa er ook op zat.

Hoe vind je de laddercompetitie?
Ik vind de laddercompetitie minder leuk dan gewoon trainen, omdat je met trainen zelf
mag kiezen met wie je speelt.

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

Wat speel je het liefst, de single, de mix of de dubbel?
Ik speel het liefst dubbel.

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

Heb je ook andere hobby’s?
Drummen, computeren, t.v. kijken.

Is er nog iets wat je graag wilt vertellen, wat leuk is als het in het boekje komt te staan?
Mijn vader zit ook op badminton.

Kasper geeft de pen door aan Laurens Schreurs.

SHUTTLE TEKENINGEN GEVRAAGD

Hebben jullie de tekening van racket en shuttle op bladzijde 4 gezien? Als jij ook een
leuke, mooie of grappige tekening van een shuttle en/of racket hebt gemaakt, lever
hem dan in bij één van de leden van de jeugdcommissie dan komt hij misschien ook in
de clubkrant. Maak je tekening met zwarte stift dan wordt hij het mooist in de
clubkrant.
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HOLLAND PLAZA OPEN 2000
Ik ben Tjardy Esmeijer en ik ben 10 jaar. Wij zijn met een stel kinderen van onze club naar
het Holland Plaza Open 2000 badminton in de Maaspoort te Den Bosch geweest op
zaterdag 21 oktober 2000. Het was heel erg leuk. Ik heb veel verschillende badmintonners
zien spelen, gelukkig speelden ze met veren shuttle’s dan kon je de shuttle tenminste
nog zien. De training vond ik een beetje saai want onze trainer - Uun Santosa - doet
dezelfde oefeningen met ons dus dat was niks nieuws! Het certificaat dat ik gekregen
heb is een leuke herinnering aan deze dag. Ook heb ik lekker Indisch gegeten want er
was een Pasar Malam.

Groetjes van Tjardy Esmeijer

* Bezorgservice tot 22.00 uur

* Wij bezorgen voor slechts ƒ4,-
desgewenst alle menu's bij u thuis

* Bestellingen vanaf ƒ30,- worden
gratis bij u thuis bezorgd

* Bij bestellingen vanaf ƒ50,- krijgt
u een fles wijn gratis

* Openingstijden:
Zondag t/m Donderdag:

12.00 tot 01.00 uur
Vrijdag en Zaterdag:

12.00 tot 04.00 uur

Bisonspoor 1150
Maarssenbroek

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

OSM BADMINTON AGENDA DECEMBER - FEBRUARI 2000 - 2001
Speeltijden
woensdag 19:30 - 22:30 competitietraining (Fazantenkamp)
donderdag 20:30 - 23:00 vrij spelen
vrijdag 19:30 - 22:30 vrij spelen en competitietraining
zondag 10:00 - 14:00 competitie (jeugd en senioren)

Bijzonderheden
12 december ALV Algemene ledenvergadering
23 december Laatste clubavond van 2000

05 januari Champagne-evenement

05 februari Kopijdatum
11 februari Start Voorjaarscompetitie

Laddercompetitie Iedere donderdag- en vrijdagavond
Voorjaarscompetitie 10.00 - 15.00 in de Fazantenkamp hal

Voor wie op zoek is naar toernooien verwijzen we naar de volgende site op internet:
www.badmintonsport.nl/toernooi/index_toer.html

BADMINTONNERS OPGELET!
Er zijn dit jaar te weinig nieuwe leden bijgekomen.
De zaal is hierdoor minder druk op donderdagavond, maar het veroorzaakt ook een
tekort op de begroting van ƒ4000,-.

Dit heeft het bestuur doen besluiten met ingang van

2 NOVEMBER

de zaal te huren

TOT 23:00 I.P.V. 24:00
Het is niet leuk, maar let wel: vanaf januari kan je ook op maandag vrij spelen.
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de Racketwinkel

Amsterdamsestraatweg 38 (t.o. Aldi), 3513 AG Utrecht, tel. 030-2328686
http://tafeltenniswinkel.nl

Dé winkel van en voor actieve racketsportliefhebbers!
Ook dartartikelen!!

Dus:
• Ruime keuze: o.a. grote collectie (wel en niet verlengde) Yonex en

Carlton rackets, lichte indoorschoenen, nylon- en veren shuttles, etc.
• Deskundig advies, vriendelijke bediening
• Mogelijkheid tot kosteloos uitproberen van rackets

• 10% korting op vertoon van clubpas/-blad op toch al scherpe prijzen
• Altijd aanbiedingen

• Snelle bespanservice (ook tubingreparaties) met Ashaway-snaren

TUSSENSTANDEN COMPETITIE

Na 6 speelweken ziet de stand er als volgt uit.

Team 1 (klasse 2, poule 4)
Castellum 4 06-08 37-11
Houten 2 05-06 25-15
OSM Badminton 1OSM Badminton 1OSM Badminton 1OSM Badminton 1OSM Badminton 1 06-0606-0606-0606-0606-06 29-1929-1929-1929-1929-19
Breukelen 1 06-05 21-27
Apollo 4 06-05 25-23
Leerdam 2 06-05 22-26
Rap 1 05-03 13-27
Vianen 1 06-00 12-36

Team 2 (klasse 4, poule 8)
OSM Badminton 2OSM Badminton 2OSM Badminton 2OSM Badminton 2OSM Badminton 2 06-1206-1206-1206-1206-12 38-1038-1038-1038-1038-10
DSS 1 06-10 31-17
Kwinkslag 2 06-07 29-19
Iduna 10 06-05 19-29
DVS 6 06-04 20-28
Culemborg 7 05-03 16-24
Breukelen 3 05-03 16-24
De Zender 2 06-02 15-33

Team 3 (Heren hoofdklasse, poule 1)
Vollenhove 3 06-12 45-03
De Treffers 2 06-10 27-21
Doorn 2 06-08 32-16
Sjeve Sjuttel 3 06-08 29-19
Triaq 2 06-04 19-29
OSM Badminton 3OSM Badminton 3OSM Badminton 3OSM Badminton 3OSM Badminton 3 06-0206-0206-0206-0206-02 15-3315-3315-3315-3315-33
Kan 3 06-02 13-35
‘t Gein 5 06-02 12-36

Kijk voor de nieuwste uitslagen
op: http://utopia.knoware.nl/
users/dvs/uitslagen/
index.html
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CHAMPAGNE-EVENEMENT

Uitnodiging voor alle spelersUitnodiging voor alle spelersUitnodiging voor alle spelersUitnodiging voor alle spelersUitnodiging voor alle spelers: op 5 januari 20015 januari 20015 januari 20015 januari 20015 januari 2001 is het zover, dan zullen we op een
feestelijke manier het nieuwe (badminton) jaar inspelen. Op deze avond wordt het
champage-evenement georganiseerd. Net als voorgaande jaren belooft het weer een
gezellig toernooi te worden, waarbij het er niet om gaat dat de beste automatisch met de
eer strijkt. De wedstrijden worden volkomen willekeurig gespeeld. Na afloop worden de
prijzen uitgereikt onder het genot van een glas champagne en worden er leuke prijzen
verloot.

Inschrijving: Op de avond zelf (5 januari), 20:30
Kosten: Geen

Namens de TC,

Niels Eijkelkamp

Bisonspoor 236
Bisonspoor Golf-
en Recreatiebad
Maarssenbroek

Tel: 0346 - 560244

Voor al uw feesten, bruiloften en partijen,
 ook voor kinderfeestjes.
Op de eerste etage gezellige ruimte tot circa 80 personen.
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VARIA

KEN JE EELCO WEENINK AL?
Hoe oud ben je, wat is je burgerlijke staat en waar werk je?
Eelco is 38 jaar, getrouwd en heeft vier kinderen in de leeftijd van drie tot tien jaar. Eelco
is werkzaam bij een Japanse bank in Amsterdam.

Hoe lang ben je lid van de vereniging en heb je ook ergens anders gespeeld?
Eerst heeft Eelco in Amsterdam en Almelo recreatief badminton gespeeld. Sinds 1994 is
Eelco lid van OSM badminton.

Heb je ook andere hobby’s/sporten?
Eigenlijk zou Eelco liever volleyballen maar zijn rechterarm functioneert niet goed
genoeg daarvoor. Gelukkig is badminton ook leuk.

Doe je mee aan de competitie of heb je dat ooit gedaan?
Bij de Voorjaarscompetitie is Eelco wel eens bij een team wezen invallen. Dat was heel
leuk, alleen die ene keer speelde Eelco drie driesetters en heeft ze toen alle drie verloren.
Dat was even balen.

Ben je al eens clubkampioen geweest en zo ja wanneer?
Nee, Eelco vindt dat hij daar niet goed genoeg voor is.

Wat vindt je het leukst om te spelen: single, mix of dubbel en waarom?
Dat kan Eelco niet zeggen, want hij vindt ze alle drie leuk om te spelen. Als Eelco moe
wordt gaat zijn voorkeur wel iets meer uit naar de dubbel of de mix. Is dat niet het geval
dan is het ook wel eens leuk om enkel dubbel te spelen, dat wil zeggen Eelco in zijn
uppie tegen twee anderen.

Kun je een leuke mop of anekdote vertellen?
Eelco kan wel een leuke mop vertellen:
Een rare snuiter in NY kocht samen met zijn vriend een parkbank met factuur erbij. Hij
ging er met zijn vriend op zitten maar als de politie kwam renden zij steeds met die bank
weg. Na een tijdje keek de politie niet meer op als ze weer met een bank weg liepen. Aan
het einde van de dag, na het trucje ook met de andere banken in het park te hebben
uitgehaald lagen alle banken van het park op een grote stapel in een hoek van het park.

Eelco, is het handig dat je zowel met links als met rechts kunt spelen? (vraag van Martin)
Nee, eigenlijk niet, want soms wisselt Eelco niet snel genoeg.
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Wil je nog iets melden wat niet gevraagd is, maar wat je wel graag kwijt wil?
Eelco vindt het soms sneu als mensen met zijn vieren doorhangen terwijl anderen nog op
medespelers wachten.

Wie moet er de volgende keer geinterviewd worden en wat zou je die persoon willen
vragen?
Eelco wil graag dat de volgende keer Chandra Gajadhar aan de beurt komt en de vraag
aan Chandra is:
Weet jij nu eindelijk het verschil tussen tennis en badminton? (Toen zij zich aanmeldde
had ze het steeds over tennis in plaats van badminton.)

GEWICHTIGE INFORMATIE OVER BADMINTON

Net als talent en getraindheid, speelt het
lichaamsgewicht bij badminton een
belangrijke rol. Niet alleen om prestaties
neer te kunnen zetten maar vooral ook
bij het voorkomen van blessures. Er kan
sprake zijn van over- en ondergewicht. Vooral
een teveel aan gewicht (overgewicht) komt helaas te
vaak voor.

Enkele nadelenEnkele nadelenEnkele nadelenEnkele nadelenEnkele nadelen
Voor badminton heeft overgewicht nadelige gevolgen voor alle specifieke
badmintonkwaliteiten. Zoals iedere badmintonner weet, wordt badminton gekenmerkt
door snelle richtingsveranderingen en tempowisselingen. Het is een sport waarbij veel
beweeglijkheid en snelheid nodig is. Daarnaast zijn ook afzetkracht en
uithoudingsvermogen belangrijke elementen in de badmintonsport. Overgewicht zorgt
er juist voor dat je minder beweeglijk en langzamer bent. Ook kun je minder goed
afzetten en heb je vaak een slechter uithoudingsvermogen. En dat is natuurlijk zonde van
alle traingsarbeid die je verricht om beter te worden...

Overbelastingsrisico’sOverbelastingsrisico’sOverbelastingsrisico’sOverbelastingsrisico’sOverbelastingsrisico’s
Een ander belangrijk nadeel van overgewicht is een groter risico op blessures. Meer
gewicht betekent een grotere belasting voor de botten, pezen en spieren. Vooral
overbelastingsblessures komen daardoor vaker voor. Afzetten en afremmen met een te
groot lichaamsgewicht en dus relatief te weinig spierkracht vergroot het risico op knieën
en achillespeesblessures en klachten aan het scheenbeen.
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GewichtsvestjeGewichtsvestjeGewichtsvestjeGewichtsvestjeGewichtsvestje
Door te gaan trainen met een gewichtsvestje van 3 tot 5 kilo aan, kun je ervaren wat
extra gewicht met je lichaam doet. Vooral hardlopen en springen zullen zeer vermoeiend
zijn. Wanneer je het vestje weer uitdoet, merk je hoeveel makkelijker alles ineens gaat. Je
zou het misschien niet direct denken maar het effect van enkele kilo’s lichaamsverlies is
dus groot.

VetpercentageVetpercentageVetpercentageVetpercentageVetpercentage
Of je te zwaar bent en dus overgewicht hebt, kun je bepalen aan de hand van het
vetpercentage. Het vetpercentage geeft het gedeelte vet in het lichaam aan. Ieder mens
moet een bepaald gedeelte vet hebben voor een goede warmte-isolatie en voor een
optimale werking van hormonen en vitamines. Vrouwen hebben meer vet dan mannen
en als je ouder (=boven de 30 jaar) wordt neemt het vetpercentage toe. Het optimale
vetpercentage voor vrouwen tot 30 jaar is 25% en voor mannen 15%. Daarna lopen de
optimale percentages langzaam op tot 30% respectievelijk 20%. Voor topsporters liggen
de optimale vetpercentages 5% lager. Even een rekenvoorbeeldje: een vetpercentage van
15% betekent dat 15% van lichaamsgewicht uit vet bestaat. Voor een badmintonner van
60 kilo betekent dit dat hij 9 kilo vet heeft. Heeft deze badmintonner van 60 kilo
daarentegen een vetpercentage van 20% dan heeft bij 12 kilo vet. Hij loopt en
badmintont dus met een “gewichtsvestje” van 3 kilo!!

HuidplooimetingHuidplooimetingHuidplooimetingHuidplooimetingHuidplooimeting
Het vetpercentage kan met behulp van een huidplooimeter op 4 plaatsen op het lichaam
worden gemeten. Het meeste vet zit namelijk net onder de huid en de dikte van de
huidplooien geeft daarom een goede indruk van de totale vetmassa. Deze meting kan
gedaan worden op een SMA (=sportmedisch adviescentrum). De meeste huisartsen doen
deze meting niet. Een moderne manier om het vetpercentage te meten is met behulp van
een stroommeting door de huid (=impedantiemeting). De uitkomsten van deze laatste
manier van meten wisselen echter nogal veel met het moment van de dag en de
hoeveelheid water in het lichaam en zijn daarom niet zo betrouwbaar.

PreventiePreventiePreventiePreventiePreventie
In geval van overgewicht is voor het bereiken van het optimale gewicht c.q.
vetpercentage extra duurtraining nuttig. Daarnaast is het vooral noodzakelijk om de
voedingsgewoonten te verbeteren. Aandacht voor een goed afgestemde hoeveelheid en
gezonder voedsel zijn daarbij sleutelwoorden. En daar zijn wilskracht en
doorzettingsvermogen voor nodig. Maar als het eenmaal gelukt is dan wil geen
badmintonner meer zijn oude gewichtsvestje terug.
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OSM BADMINTON THEORIE VOOR GEVORDERDEN

NBB BESTUUR STAPT OP

Het bestuur van de Nederlandse Badminton Bond, de NBB, is in oktober opgestapt. De
aanleiding was het opzeggen van het vertrouwen in het bestuur door de districten Oost
en Noord. Dit vertrouwen was al beschadigd toen de bondsvergadering (waar de
districtsbesturen in vertegenwoordigd zijn) de reorganisatieplannen van de NBB
tegenhield.

De NBB heeft deze reorganisatie drie jaar geleden ingezet met als doel slagvaardiger te
kunnen optreden om de daling van het ledenaantal een halt toe te roepen. Al bij het
begin bleek dit initiatief van de NBB veel vragen op te roepen bij de verschillende
districten. Vragen die zich vooral op het financiële vlak moeilijk lieten beantwoorden.
Daarnaast is de overgang van de districten met bijna alleen vrijwilligers naar een kleiner
aantal nieuwe “regio’s” met meer betaalde krachten erg ingrijpend, vooral voor zij die
zich jarenlang belangenloos hebben ingezet voor de badmintonsport.

Men kwam er niet uit en het bestuur heeft haar conclusies getrokken. Op 25 november is
een nieuwe bondsvergadering belegd, waarin de directeur van de NBB zal starten met
het vormen van een nieuw bestuur.

Het bestuur van OSM Badminton heeft zich niet inhoudelijk bemoeid met deze discussie.
Voor geïnteresseerden: meer informatie over dit onderwerp is in te zien bij de secretaris
en ons erelid Adriaan Beljaars, die bestuurslid is van het district en hij heeft een en ander
van dichtbij meegemaakt.
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LIJST VAN BESTUURS- EN COMMISSIELEDEN

NAAM:NAAM:NAAM:NAAM:NAAM: ADRES:ADRES:ADRES:ADRES:ADRES: TEL:TEL:TEL:TEL:TEL: FUNCTIE:FUNCTIE:FUNCTIE:FUNCTIE:FUNCTIE:
0346-0346-0346-0346-0346-

BESTUURBESTUURBESTUURBESTUURBESTUUR
Niels Eykelkamp Fazantenkamp 563 560776 Voorzitter TC
Ronald Koenis 1) Reigerskamp 320 569973 Secretaris, Voorz. RC
Alexander van Leijenhorst Zwanenkamp 82 283647 Voorzitter
Harm Tersteeg Reigerskamp 663 566430 Voorzitter JC
Eelco Weenink 2) Boomstede 505 571083 Penningmeester
Martin van Gorkom Boomstede 122 576079 Aank. Penningmeester

TECHNISCHE COMMISSIETECHNISCHE COMMISSIETECHNISCHE COMMISSIETECHNISCHE COMMISSIETECHNISCHE COMMISSIE
Agaath den Elzen Spechtenkamp 182 573710 Lid (Sr. comp.)
Niels Eykelkamp Fazantenkamp 563 560776 Voorzitter
Steven Sinclair Zwanenkamp 606 590271 Lid

JEUGD-COMMISSIEJEUGD-COMMISSIEJEUGD-COMMISSIEJEUGD-COMMISSIEJEUGD-COMMISSIE
Arthur van der Heijden Zwanenkamp 795 572129 Lid
Gerard Kieft Zwanenkamp 857 571302 Lid (Jr. comp.)
Rob Smeets Boomstede 199 550761 Lid
Harm Tersteeg Reigerskamp 663 566430 Voorzitter

REDACTIE-COMMISSIEREDACTIE-COMMISSIEREDACTIE-COMMISSIEREDACTIE-COMMISSIEREDACTIE-COMMISSIE
Fardau Breshamer Fazantenkamp 243 565809 Lid
Ingrid Janssen Boomstede 199 550761 Lid
Ronald Koenis Reigerskamp 320 569973 Voorzitter
Monique Maenen Spechtenkamp 414 564658 Lid

KASCONTROLE-COMMISSIEKASCONTROLE-COMMISSIEKASCONTROLE-COMMISSIEKASCONTROLE-COMMISSIEKASCONTROLE-COMMISSIE
Ernst Buijtendijk Nic. Maesstraat 162 571119
Cor Zagers Buitenweg 254 552313

TRAINERSTRAINERSTRAINERSTRAINERSTRAINERS
John van Rooijen Bloemstede 271 571393
Uun Santosa Valkenkamp 671 554348

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

1) Gastlabels
2) Graag bellen tussen 20:30 en 22:00


