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REDACTIONEEL

“OSM Badminton opent seizoen”
Onder deze kop stond een uitgebreid artikel in de VAR over onze nieuwe
speelmogelijkheden en de uitmuntende prestaties van vorig jaar. Hoewel we veel
exposure hadden (met dank aan Ed), haalde het stukje over de prestaties van OSM 2
(senioren) de VAR net niet. Dat maken we goed in ons clubblad. 

In OSM2 speelden zo’n beetje alle TC-leden en laten die nu bijna allemaal stoppen!
Hierdoor is de TC niet meer in staat om (voor de senioren) de toernooien te organiseren
en de shuttles bij te houden. Jammer, vooral voor de recreanten. Denk er eens over na,
want het bestuur gaat u benaderen om één van de TC-taken op te pakken. Met een paar
handen zijn we al uit de brand, maar zonder handen gebeurt er niets!

Namens de TC nog even aandacht voor de nieuwe puntentelling: in navolging van de
Internationale Badminton Federatie hebben ook de NBB en het district Centrum besloten
over te gaan op een 3x11-systeem voor dames-enkel, -dubbel en mix en 3x15 voor heren-
enkel en -dubbel. Ook voor OSM Badminton gaat dit systeem gelden. Omdat niet
iedereen het weet, adviseer ik u om vooraf even met elkaar af te spreken tot hoever de
game loopt.

Ronald Koenis
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VAN DE VOORZITTER
Het seizoen is nog maar net begonnen en het belooft al een spannend en enerverend
seizoen te worden. De eerste twee clubavonden startten met twee zweepslagen. Op de
eerste open avond kreeg één van de potentiële leden een blessure. Gelukkig was Cor
Zagers (fysiotherapeut) in de zaal aanwezig. Het blijkt maar weer dat een warming up
geen overbodige luxe is, zeker niet als je een hele zomer geen tot weinig beweging hebt
gehad. In het vervolg zullen onze open avonden met een warming up starten.

Wij hadden een fors artikel in de VAR staan van ongeveer een halve pagina. Ronald
Koenis had hiervoor veel werk verricht en wij verwachtten dan ook nogal wat opkomst op
de open avonden. Dat viel helaas tegen. In het totaal zijn er nog geen 20 kandidaten
geweest en hiervan was een deel al lid geworden. Meestal komen er in de loop van de
maanden nog genoeg leden bij maar ik had gehoopt dat wij ons ledental een opwaartse
duw konden geven.

Velen van ons werden verrast door de artikelen in de VAR en het Utrechts Nieuwsblad
met de mededeling dat Uun bij BC Amersfoort gaat trainen omdat de vorige trainer Fred
van Wankum per direct vertrokken is. Ik heb Uun gesproken over wat dit voor OSM
betekent, immers Uun traint nu drie clubs (ook nog Apollo). Voor dit seizoen heeft het
ggeeeenn gevolgen voor OSM. Ik heb met Uun afgesproken dat hij eerst een paar maanden
kijkt hoe de huidige situatie hem bevalt. Begin volgend jaar zal Uun nagaan wat hij wil
en zullen we een gesprek aangaan. Maar eerlijk is eerlijk, ondanks de gemotiveerde
senioren en jeugd en de enorme progressie die onze jeugd boekt, is BC Amersfoort voor
een trainer van het formaat Uun een grotere uitdaging. Ik hoop echter van harte dat wij
Uun als trainer kunnen behouden, niet alleen voor OSM maar vooral voor de
ontwikkeling van onze jeugdspelers.

Het laatste spannende punt wat ik hier wil melden, is de
situatie bij de TC. Ondanks de noodkreet in de openings-
brief aan alle leden hebben zich geen nieuwe leden voor
de TC gemeld. Mirjam kan de TC niet in haar eentje
bestieren. Gelukkig hebben José Loomans en Piet
Elsendoorn zich opgeworpen als competitie-
eiders. Maar dat is niet genoeg. Er zullen echt
nog twee TC-leden Mirjam moeten komen
versterken. Zonder TC wordt er niet voor de
shuttles gezorgd, geen SMIT-, champagne-
toernooi en clubkampioenschappen
georganiseerd. Dat lijkt mij een slechte zaak
voor onze club. Omdat er geen TC is, is het
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SMIT-toernooi op 25 november voorlopig afgelast. Tenzij zich nog twee mensen tijdig
melden bij het Bestuur. Voor de duidelijkheid, de problemen met het organiseren van
toernooien gelden alleen voor senioren, de jeugdcommissie blijft activiteiten organiseren
voor de jeugd zoals u dat gewend bent.

Rest mij jullie nog te melden dat het Bestuur afscheid heeft genomen van Harm Tersteeg
als bestuurslid. Zijn plaats wordt ingenomen door Arthur van der Heijden. Harm blijft wel
lid van de JC. Van deze plaats, Harm nogmaals bedankt voor je inzet binnen het Bestuur.

En zoals ieder jaar wens ik jullie een sportief, blessurevrij (helaas voor sommigen al te
laat) en kampioenrijk seizoen.

Alexander van Leijenhorst

* 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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JEUGD

OSM BADMINTON AGENDA OKTOBER – DECEMBER 2002
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 8:30 tot 9:45 en groep 2 van 9:45 tot 11:00.

Bijzonderheden
Za 19 oktober Herfstvakantie
Wo 23 oktober Herfstvakantie
Vr 25 oktober Herfstvakantie

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

Wo 25 december Kerstvakantie
Vr 27 december Kerstvakantie
Za 28 december Kerstvakantie
Ma 30 december 
Kerstvakantie

Voor wie op zoek is naar toernooien
verwijzen we naar de volgende site op
internet:
http://www.badmintonsport.nl/cgi-
badmintonsport/toernooi2001.pl
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INTRO JC SEIZOEN 2002 – 2003
De vakanties zijn weer voorbij en de school is allang weer begonnen. Voor velen was het
een vakantie met veel neerslag. Maar na regen komt zonneschijn. Deze zonneschijn komt
in de vorm van een nieuw badminton-seizoen. De sport die zich niet laat verjagen door
de regen (alhoewel op sommige plaatsen de neerslag zo veel is geweest dat zelfs
badminton een watersport zou zijn geweest).

Wij hebben weer een fantastisch seizoen achter de rug. De recreatieve spelers kwamen
iedere zaterdag met veel enthousiasme opdagen. De competitie-spelers trainden op
woensdag en vrijdag. Mede door deze intensievere training is de competitie uitstekend
verlopen. Zo goed zelfs dat 6 spelers door het district zijn geselecteerd om in het
Regionaal TrainingsCentrum (RTC) trainingen te gaan volgen. Het komende seizoen zal
deze RTC-selectie een zwaar jaar voor de boeg hebben. Zij trainen nu niet alleen op
woensdag en vrijdag bij OSM, maar ook op donderdag in Papendal bij het district.
Daarnaast doen zij nog mee met de normale competitie en zijn zo dus 4 keer in de week
met badminton bezig (en zij hebben zoals iedereen ook hun gewone school en huiswerk).

Voor de overige jeugd hebben wij ook weer extra trainingsmogelijkheden kunnen
creëren. Zo kan de jeugd nu standaard op zaterdag of op vrijdagavond (hele zaal)
trainen. Diegenen die op vrijdagavond trainen worden geacht nog een extra training te
volgen. Zij kunnen voor de woensdag geselecteerd worden, of anders op maandagavond
in de OVVO-hal. De maandagavond-training wordt verder aangevuld met enthousiaste
zaterdag-jeugd, die zich ook voor deze extra training op kunnen geven. Uun geeft de
training op woensdag en vrijdag, voor de maandag en zaterdag hebben we twee nieuwe
trainers in opleiding, Sietske Lammers en Erik Pelgrim. Zij worden door Uun begeleid en
zij zijn ingeschreven bij de bond voor een trainerscursus. Op de vrijdag wordt Uun
ondersteund door Rob Smeets. Ook Rob is ingeschreven voor een cursus.

Met deze opzet hebben we niet alleen de capaciteit van het aantal jeugdleden weer
vergroot, maar hebben we een aansluitend trainingsprogramma voor de jeugd van 4
verschillende niveaus. Uitbreiding van het trainingsprogramma was ook wel nodig. Want
ondanks het feit dat het oudste team nu bij de senioren zit, is het aantal competitieteams
van 5 naar 7 gegaan. Omdat Uun niet iedereen zijn intensieve trainingen kan geven, zijn
wij blij met deze opzet. Voor deze spelers en ook voor toekomstige competitiespelers zal
na de competitie meer en beter georganiseerd toernooibezoek worden geregeld.

Voor de jeugd worden, zoals ieder jaar weer, toernooien georganiseerd. Ook zal voor hen
weer een competitie opgezet worden, die aan het einde van de zaterdagtraining wordt
gespeeld. Voor de jeugd die niet op de zaterdag speelt, zal ook wat gedaan worden, zij
het dat deze plannen nog verder uitgewerkt moeten worden.

Zoals je ziet hebben we volop plannen, zodat het een aangenaam badminton jaar zal
worden.

Namens de JC, Arthur van der Heijden
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JEUGDCOMPETITIE - SEIZOEN 2002/2003
Op zondag 22 september is voor alle jeugd-teams de competitie weer begonnen. In het
vorige clubblad was aangegeven dat we dit seizoen met zes jeugdteams zouden
uitkomen in de competitie; in de zomer hebben we echter nog een extra team kunnen
plaatsen waardoor we dit jaar op zzeevveenn jeugd-teams uitkomen. De teams zien er dit jaar
als volgt uit:

TTeeaamm  11,,  KKllaassssee  11AA,,  
ppoouullee  22  ((< 1199  jjaaaarr))
Gill ten Hoor
Mark Eijgenstein
Mariska Tersteeg
Ellen Lemmens

TTeeaamm  22,,  KKllaassssee  22CC,,  
ppoouullee  22  ((hheerreenntteeaamm  < 1199  jjaaaarr))
Jeffrey Schijven
Jesper van Breugel
Frits Linden
Dennis van Wankum

TTeeaamm  33,,  KKllaassssee  33AA,,  
ppoouullee  33  ((< 1155  jjaaaarr))
Joeri Tersteeg
Rowin Niewerth
Sandra van Rooijen
Joyce van Rooijen
Priscilla van Wakeren

TTeeaamm  44,,  KKllaassssee  33AA,,  
ppoouullee  88  ((< 1155  jjaaaarr))
Tjardy Esmeijer
Yannic Smeets
Melissa Santosa
Kim Krommert

Voor een groot deel zien we dezelfde gezichten terugkomen: de teams 1, 3 en 4 spelen in
dezelfde samenstelling als het voorgaande jaar. Team 1 en 4 zijn een niveau zwaarder
gaan spelen, team 3 blijft op gelijk niveau spelen.

TTeeaamm  55,,  KKllaassssee  33AA,,  
ppoouullee  99  ((< 1155  jjaaaarr))
Vincent de Waard
Pascal Krommert
Nick Carbo
Chantal Boshuis
Cynthia de Graaf

TTeeaamm  66,,  KKllaassssee  55DD,,  
ppoouullee  11  ((mmiixx  < 1111  jjaaaarr))
Whitley Vonk
Esmee de Graaf
Robbin Spaan
Kim de Graaf
Kirsten van der Valk

TTeeaamm  77,,  KKllaassssee  44AA,,  
ppoouullee  11  ((< 1133  jjaaaarr))
Wouter Miltenburg
Michiel Lantinga
Cherelle Selles
Nadine Hagenbeek
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Team 2 is een nieuw heren-team. Voor deze categorie is een speciale poule ingericht
zodat bij het ontbreken van dames (waar zijn die toch gebleven?) er toch gespeeld kan
worden. Dit team zal dit jaar voor het eerst uitkomen in de competitie.

Team 5 en 6 zijn opgebouwd uit spelers van één team van het voorgaande seizoen,
aangevuld met nieuwe gezichten. Dit jaar zijn ze wat meer evenwichtig opgebouwd met
de juiste leeftijd. Was het vorig jaar een kwestie van het hoofd boven water houden, dit
jaar zullen ze zeker beter opgewassen zijn tegen hun leeftijdsgenoten. Team 6 is het team
dat in de mix-categorie valt: het onderscheid tussen jongen/meisje is hier niet van
toepassing.

Team 7 is op het laatste moment nog geplaatst (dankzij het uitvallen van Breukelen).
Geheel nieuw maar niet minder fanatiek zullen ze laten zien waar ‘OSM Badminton’ voor
staat (Ontzettend Sterk Met Badminton).

Het zou leuk zijn als andere jeugdleden de competitiespelers tijdens de thuiswedstrijden
komen aanmoedigen. Dat is een steuntje in de rug voor de spelers in de verschillende
teams maar het is ook leerzaam om eens te zien hoe de competitiewedstrijden verlopen.
Alle thuiswedstrijden worden op zondagochtend gespeeld in de sporthal in Bisonspoor
en beginnen om 10:00 uur. Het schema op bladzijde 11 geeft aan wanneer je welke teams
kunt zien spelen. Kijk voor uitslagen en standen op www.dit.is/DVS.

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

Als er nog jeugdspelers zijn, die ook eens willen meemaken hoe het is om een
competitiewedstrijd te spelen, dan kunnen zij zich bij mij opgeven als reservespeler.

Harm Tersteeg
Jeugdcompetitieleider
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KEN JE WOUTER MILTENBURG AL?
Hoe heet je, hoe oud ben je, waar woon je, waar zit je op school en
in welke klas zit je? 
Ik heet Wouter Miltenburg, ik ben 10 jaar en ik woon in
Reigerskamp. Ik zit op de Regenboog en ga naar groep 7 van de
Eenhoorns (zo heet onze groep).

Waarom ben je op badminton gegaan?
Omdat ik het op de camping heb geprobeerd en ik het heel erg leuk
vond!

Hoe lang ben je al lid van OSM en waarom ben je juist op deze vereniging gegaan?
Al 4 jaar. Ik ben op deze vereniging gegaan omdat ik daar het meest dichtbij woon.

Hoe vind je de interne jeugdcompetitie? 
Leuk! Nu kunnen we tenminste veel wedstrijdjes spelen.

Speel je competitie of doe je mee aan toernooien?
Nee maar ik heb wel eens ingevallen. Dat vond ik leuk. 
Zo ja, met wie speel je in het competitieteam?
Ik wil best competitie spelen maar er was jammergenoeg geen team voor mij waar ik in
kon spelen.

Wat speel je het liefst, de single, de mix of de dubbel? Waarom?
De single en dubbelen met Pascal omdat Pascal en ik heel goed kunnen samen spelen.

Wat vind jij het leukste dat je dit seizoen hebt
meegemaakt? 
De clubkampioenschappen want daar heb ik drie
medailles gewonnen!

Heb je ook andere hobby’s? 
Golf, piano spelen en computeren.

Is er nog iets wat je graag wilt vertellen, wat leuk
is als het in het boekje komt te staan?
Ik vind het jammer dat Niels volgend seizoen niet
meer onze trainer is want hij was leuk en goed en
hij heeft mij naar mijn drie medailles gesleept en
mij veel badminton truukjes geleerd.

Wouter geeft de pen door aan Nadine Hagenbeek.
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THUISWEDSTRIJDEN OSM BADMINTON SEIZOEN 2002-2003

VOOR JEUGD EN SENIOREN

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

OSM BADMINTON AGENDA OKTOBER – DECEMBER 2002
Speeltijden
Maandag 20:00 – 23.00 vrij spelen en training (OVVO-hal)
Woensdag 20:00 – 22.00 competitietraining (Fazantenkamp)
Donderdag 20:30 – 23:00 vrij spelen en training (Bisonhal)
Vrijdag 20:00 – 21:30 training competitie en gevorderden, 

tevens vrij spelen (Bisonhal)

Bijzonderheden
Wo 23 oktober Herfstvakantie
Do 24 oktober Ondanks herfstvakantie gewoon vrij spelen
Vr 25 oktober Herfstvakantie

Ma 11 november Beginnerstoernooi en vrij spelen
Ma 25 november GGéééénn SMIT-toernooi wegens gebrek aan organisatoren

Di 17 december Algemene Ledenvergadering (ALV)
Wo 25 december Kerstvakantie
Do 26 december Kerstvakantie
Vr 27 december Kerstvakantie
Ma 30 december Kerstvakantie

Voor wie op zoek is naar toernooien verwijzen we naar de volgende site op internet:
http://www.badmintonsport.nl/cgi-badmintonsport/toernooi2001.pl

O
PL

O
SS

IN
G

CR
YP

TO
G

RA
M

02
03

-1

HHoo
rrii

zzoo
nntt

aaaa
ll

5.
 V

er
ko

rt
e 

ba
ck

ha
nd

10
. D

E
11.

 R
on

al
d 

Bo
sh

ui
s

12
. P

ol
s

14
. N

ad
in

e
15

. I
ns

pe
ct

eu
r

16
. S

pe
l

17
. B

eg
in

ne
lin

ge
n

20
. O

ut

VVee
rrtt

iicc
aaaa

ll
1. 

Gr
on

d
2.

 H
E

3.
 W

K
4.

 E
nk

el
sp

el
5.

 V
er

le
ng

en
6.

 R
ed

ac
ti

es
7.

 B
es

na
ri

ng
8.

 C
on

di
ti

e
9.

 H
as

pe
ls

13
. D

ee
n

14
. N

u
18

. I
n

19
. N

o



- 13 -

BEGINNERSTOERNOOI

Als afsluiting van de beginnerstraining en als voorbereiding op de gevorderde training
is er op mmaaaannddaagg  1111  nnoovveemmbbeerr  22000022 voor de nieuwe leden een beginnerstoernooi. Het
toernooi begint om 20:15 en eindigt om ca. 22:30. Deelname is kosteloos. Middels dit
toernooi krijgen de nieuwe leden een voorproefje van een “echte” wedstrijd. Dit is de
perfecte gelegenheid om hetgeen jullie geleerd hebben van John van Rooijen en/of Piet
Elsendoorn in de praktijk te brengen. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen worden
singles en/of dubbels c.q. mixen gespeeld.

Lever voor 30 oktober onderstaand strookje in bij John van Rooijen, zodat er een indeling
gemaakt kan worden! We rekenen op jullie deelname!

INSCHRIJFFORMULIER

Naam: …………………………………………………….. M / V *

Tel nummer: ……………………………………………………..

Voor 30 oktober inleveren bij John van Rooijen, Bloemstede 271

* doorhalen wat niet van toepassing is

✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂
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COMPETITIE TEAMS 2002-2003
In dit seizoen zullen de onderstaande drie teams de eer van OSM Badminton gaan
verdedigen.

TTeeaamm  11  ((22ddee kkllaassssee)) TTeeaamm  22  ((33ddee kkllaassssee)) TTeeaamm  33  ((44ddee kkllaassssee))
Eric van Dam Martijn v. Geelen Martin v. Gorkom *
Rob Stevens Steven Velthuijsen Pim de Graaf
Ruud Meijer Erik Pelgrim Arthur van der Heijden
Ruth v/d Valk Emy Eijkelkamp * Marida Löwik 
José Loomans * Sietske Lammers Laura Eefting

* teamcaptain

De puntentelling is dit seizoen gewijzigd: voor alle partijen wordt nog steeds het “best of
3 games” systeem gehanteerd. Hierbij geldt echter dat in de dames enkel, dames dubbel
en het gemengd dubbel voortaan maar tot de 11 geteld wordt en in de heren enkel en
dubbel zoals voorheen tot de 15.

Kijk voor een overzicht van de thuiswedstrijden op bladzijde 11.
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OSM 2 VOOR DERDE KEER OP RIJ DISTRICTSKAMPIOEN

In Arnhem is het tweede seniorenteam van OSM Badminton (OSM 2) kampioen derde
klasse van het District Centrum geworden. Voor dit team was het de derde
districtskampioenschapstitel op rij: een nog niet eerder vertoonde prestatie bij de
Maarssense badmintonvereniging.

OSM 2 bestaat uit drie basisspelers: Mirjam, Jeroen Bouma en Niels Eijkelkamp. Het team
ontbeerde een vaste 4e basisspeelster en heeft gedurende het seizoen de
competitiewedstrijden gespeeld met een groot aantal invallers. Gezien dit feit was het al
een knappe prestatie dat het team als beste uit de competitiepoule te voorschijn kwam
en zich daarmee plaatste voor het toernooi om het districtskampioenschap. 
Teamcaptain Niels Eijkelkamp: “We hadden geen vaste tweede dame, omdat Cindy
Galesloot dit jaar naar ‘Down Under’ was gegaan. Maar gelukkig telt OSM veel
enthousiaste dames, zoals Willemien Schuppen en Ingrid Janssen, die graag wilden
invallen. Voor dit toernooi hebben we Ingrid Levelt gevraagd. Ze is sinds kort bij onze
club en was net hersteld van een blessure. Ze maakte een zeer goede indruk en we waren
dan ook blij dat ze ermee in stemde om mee te doen.”

Het team moest het opnemen tegen 11 andere kampioensteams van het District Centrum.
In de sporthal Valkenhuizen werd vanaf half 10 tot laat in de avond gespeeld met een
verkorte wedstrijdvorm: tegen elk team werd een dames- en heren-enkel, de beide
dubbels en een mix van telkens 2 sets afgewerkt. Gedurende de dag werd OSM 2
poulewinnaar en won ook eenvoudig de halve finale tegen ’t Harde 1.

In de finale tegen Elst 2 werd de heren-enkel nog gewonnen, maar daarna werd het
lastiger voor OSM. In de dames-enkel moest Mirjam een harde strijd leveren. De eerste set
verloor ze met een groot verschil. Maar, in de tweede set knarste ze met haar tanden en
baande haar weg naar de 11 punten voordat haar Elstse tegenstandster zover kon komen.
De heren-dubbel ging weer erg goed waardoor OSM met 5-1 voor kwam te staan en ze
nog 1 set nodig hadden voor de winst. In de dames-dubbel kwam Elst weer terug en de
eerste set werd verloren. Opnieuw moest Mirjam, nu met Ingrid aan haar zijde, alles op
alles zetten in de tweede set. En met succes: de set ging naar OSM. Hiermee haalden zij
voor de derde maal op rij het districtskampioenschap en de beker, uitgereikt door Kees
Jansma, voorzitter a.i. van het District Centrum, naar zich toe.

(Op de foto: OSM 2 Senioren: Ingrid Levelt, Niels Eijkelkamp, Jeroen Bouma en Mirjam )



VOORJAARSCOMPETITIE 2003
De VJK is met name voor beginners een uitstekende gelegenheid om wat uitgebreider
met badminton kennis te maken. Door eens tegen anderen verenigingen te spelen doe je
enorm veel ervaring op. Uiteraard verwachten wij ook weer de inschrijvingen van onze
oudgedienden.

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

Uiterste inschrijfdatum is 
25 november 2002. Kosten voor
deelname (bondsbijdrage) zijn € 20,-
per team, te voldoen bij inschrijving.
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Voor al uw
bloemwerk

VALENTINA

Nassaustraat 2
3601 BG Maarssen
Tel. 0346-550392
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INSCHRIJFFORMULIER VOORJAARSCOMPETITIE 2003 (VJK)
Inleveren voor 25 november 2002 bij:

Piet Elsendoorn
Zwanenkamp 373

Heren

1e…………………………………………………………………………….

2e…………………………………………………………………………….

3e…………………………………………………………………………….

Dames 

1e……………………………………………………………………………

2e……………………………………………………………………………

3e……………………………………………………………………………

Teamcaptain……………………………………………………………….

Ik meld mij aan als reservespeler:

……………………………………………………………………………..

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

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂
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VARIA

KEN JE MARIDA LÖWIK AL?
Hoe oud ben je, wat is je burgerlijke staat en waar werk je?
Marida is 26 jaar. Ze woont sinds een jaar samen met Emilio. Marida studeert aan de
Hogeschool Haarlem, opleiding Small Business. Zij hoopt dit jaar af te studeren en
vervolgens een leuke baan te vinden in de omgeving van Maarssen. 

Hoe lang ben je lid van de vereniging en heb je ook ergens anders gespeeld?
Ik ben nu precies een jaar lid van OSM. Ik ben begonnen met badminton spelen in
Vriezenveen, de plaats waar ik geboren ben. Hier speelde ik jeugdcompetitie, toen was ik
geloof ik 16 of 17 jaar oud. Toen ik ging studeren ben ik een hele tijd gestopt met
badminton spelen. Toen ik vorig jaar in Maarssen ging wonen ben ik op zoek gegaan
naar een leuke badmintonclub en die heb ik dus gevonden!

Waarom ben je met badminton begonnen? Wat was je motivatie?
Mijn buurmeisje speelde badminton. Ik ben met haar een keertje meegegaan naar een
training en vond het hartstikke leuk. Vervolgens heb ik mij dus aangesloten bij die
vereniging in Vriezenveen. We zijn toen met ons meisjesteam zelfs kampioen geworden
van onze poule, dat was natuurlijk erg motiverend.

Heb je ook andere hobby’s/sporten?
Ik heb van mijn achtste tot mijn negentiende actief aan wielrennen gedaan. Als kind
ging ik al het hele land door samen met mijn moeder, broertje en zusje om wedstrijden te
rijden. Wielrennen is nog steeds mijn grootste passie al rijd ik nu geen wedstrijden meer.
Ik kijk dan ook vaak naar wielerwedstrijden op t.v. vooral als mijn broertje meerijdt.
Verder ben ik samen met Fardau dit jaar begonnen met skate-lessen, ook dat vind ik
ontzettend leuk. 
Andere hobby’s zijn lezen, internetten, koken, bioscoop en reizen.

Doe je mee aan de competitie of heb je dat ooit gedaan?
Ik heb dus een jaartje jeugdcompetitie gespeeld en vorig jaar ben ik ingevallen in de
voorjaarscompetitie.

Ben je al eens clubkampioen geweest en zo ja wanneer?
Ik heb vorig jaar niet meegedaan aan de clubkampioenschappen. 

Wat vind je het leukst om te spelen: single, mix of dubbel en waarom?
Het liefst speel ik een enkeltje. Dat komt waarschijnlijk door mijn verleden als
duursporter. Afzien vind ik fijn en ik ben daardoor misschien ook een beetje
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individualistisch ingesteld. Met mixen
en dubbels heb ik wel altijd veel plezier
trouwens.

Kun je een leuke mop of anekdote
vertellen?
Als ludieke actie besloten mijn vriend
en ik om op vrijdag de dertiende naar
het casino te gaan. Ik had me al een
uurtje vermaakt op een machine maar
echt denderend ging het niet. Toen
kwam vriendlief even kijken wat ik aan
het doen was, gooide een paar muntjes
in de machine naast me en… ja hoor!
Na drie muntjes viel er een hoofdprijs
van 250 euro. Tja, dan kijk je wel even
een beetje beteuterd hoor.

Wat vond je van de voorjaarscompetitie?
Ik vond het natuurlijk vervelend dat Fardau geblesseerd geraakt was. Maar hoe zeggen
ze dat wel eens? De één z´n dood is de ander z’n brood? Ik heb het in ieder geval
ontzettend leuk gehad met het team en leerde op die manier ook veel sneller mensen
kennen dan normaal gesproken. Ik ben heel blij dat ze me gevraagd hebben. Dit jaar ga
ik het eens in de najaarscompetitie proberen want Fardau is gelukkig weer helemaal
“back”.

Wil je nog iets melden wat niet gevraagd is, maar wat je wel graag kwijt wil?
Ik vind het zo jammer dat niemand zich aangemeld heeft voor de TC (technische
commissie). Omdat ik nog maar een jaar bij de vereniging weet ik nog niet hoe alles reilt
en zeilt bij de vereniging, anders had ik best willen helpen. Mocht er iemand wat meer
ervaring hebben maar te weinig tijd, dan houd ik mij aanbevolen om samen wat
activiteiten voor onze rekening te nemen. Vele handen maken licht werk, nietwaar?

Wie moet er de volgende keer geïnterviewd worden en wat zou je die persoon willen
vragen?
Laat ik het stokje maar eens doorgeven aan weer een dame, Saskia van Rouveroy. Mijn
vraag aan haar is: waar heb jij zo hard een clear leren slaan?



CRYPTOGRAM 0203-1

HHoorriizzoonnttaaaall
5. Slag die vanachter iets kleiner is gemaakt. (8,8)
10. Vrouwenonderdeel met koffie? (2)
11. Jeugdbegeleider in een woudhut. (6, 7)
12. Beweeglijker lichaamsdeel bij badminton dan bij tennis. (4)
14. Ze klinkt als Erna en werd derde … op de Regenboog? (6)
15. Die van de fiscus wil je niet zien. (10)
16. Vijf of drie … of één per wedstijd? (4)
17. Komen in september. (13)
20. Buiten lijnen van een internale baan. (3)
VVeerrttiiccaaaall
1. Elke badmintonner wil de shuttle hierop krijgen. (5)
2. Verkort mannelijk lichaamsdeel? Wat bedoelt u?(2)
3. Met voetbal waren “We” er niet, maar wíj wel! (3)
4. Alleen badmintonnen. (9)
5. Nog langer op afstand met water vermengen. (9)
6. Commissies met colored bewegingen. (8)
7. Een racketonderdeel op de gitaar! (9)
8. Speelvoorwaarde? (8)
9. Stotters voor het net? (7)
13. De Europees kampioen bij de mannen. (4)
14. Thans een weggevertje. (2)
18. Op de lijn. (2)
19. Zo’n volgordeafkorting vinden ze in het buitenland niet positief. (2)

- 20 - OSM Badminton



- 21 -

HET KLAPRACKET

Weliswaar is badminton geen sport die het van de dure kleren of trendgevoelige
attributen moet hebben - menig topspeler zweert nog bij een houten racket met
kattendarm - toch signaleren wij hier en daar (vooral op het Internet!) de nodige
interessante noviteiten: 
Na veertien jaar in het experimentele stadium te hebben verkeerd, is deze winter een
revolutionair racket op de markt verschenen dat voor geweldige opschudding op de
internationale badmintonvelden heeft gezorgd. De doorbraak van dit zogenoemde

klapracket is te danken aan de sensationele wedstrijdresultaten die voorheen
onbetekenende spelers wisten te behalen. Dank zij de ingenieuze, inmiddels wereldwijd
gepatenteerde constructie, blijkt zelfs de meest ongetalenteerde clubspeler minimaal 24
procent meer slagkracht te kunnen ontwikkelen. Het klapracket is een puur Nederlandse
uitvinding van de 32-jarige industrieel ontwerper PW te H. ‘Hiermee loop ik binnen!’,
aldus de klappertandende Willy Wortel, ‘zelfs Deng Xiao Peng had nog bijna
belangstelling getoond. Door deze nieuwe vinding zou de Aziatische hegemonie in het
mondiale badminton wel eens een gevoelige klap kunnen krijgen!

© Peter Wieriks
overgenomen van www.badmintonsport.nl
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LIJST VAN BESTUURS- EN COMMISSIELEDEN

NNAAAAMM:: AADDRREESS:: TTEELL:: FFUUNNCCTTIIEE::
00334466--

BBEESSTTUUUURR
Martin van Gorkom Boomstede 122 576079 Penningmeester
Ronald Koenis 1) Reigerskamp 320 569973 Secretaris, Voorz. RC
Alexander van Leijenhorst Zwanenkamp 82 283647 Voorzitter
Arthur van der Heijden Reigerskamp 663 566430 Voorzitter JC

TTEECCHHNNIISSCCHHEE  CCOOMMMMIISSSSIIEE
Geen leden
COMPETITIE
José Loomans Boomstede 152 572541
VOORJAARS COMPETITIE
Piet Elsendoorn Zwanenkamp 373 569616

JJEEUUGGDD--CCOOMMMMIISSSSIIEE
Ronald Boshuis Reigerskamp 41 554847 Lid
Arthur van der Heijden Zwanenkamp 795 572129 Voorzitter
Rob Smeets Boomstede 199 550761 Lid
Harm Tersteeg Reigerskamp 663 566430 Lid

RREEDDAACCTTIIEE--CCOOMMMMIISSSSIIEE
Fardau Breshamer Fazantenkamp 243 565809 Lid
Ingrid Janssen Boomstede 199 550761 Lid
Ronald Koenis Reigerskamp 320 569973 Voorzitter

KKAASSCCOONNTTRROOLLEE--CCOOMMMMIISSSSIIEE
Eric van Dam Boomstede 152 572541
Eelco Weenink Boomstede 505 571083

TTRRAAIINNEERRSS
Piet Elsendoorn Zwanenkamp 373 569616
Sietske Lammers Straatweg 128b 572151
Erik Pelgrim Duivenkamp 59 578424
John van Rooijen Bloemstede 271 571393
Uun Santosa Valkenkamp 671 554348
Rob Smeets Boomstede 199 550761

AAllss  jjee  bbeelltt,,  vvrraaaagg  jjee  ddaann  eevveenn  aaff,,  ooff  hheett  oopp  eeeenn  ttiijjdd  iiss  wwaaaarrvvaann  jjee
vveerrwwaacchhtt  ddaatt  ddeeggeennee  ddiiee  jjee  bbeelltt,,  ddiiee  ttiijjdd  ooookk  rreeddeelliijjkk  vviinnddtt..

1) Gastlabels



Betalen en ontvangen via Rabo Telebankieren is gemakkelijk en

goedkoop. Al vanaf zes betaalopdrachten per maand zijn de kosten lager dan

van handmatig betalen.

Bovendien beschikt u voortaan altijd - 7 dagen per week, 24 uur per dag

- over actuele rekeninginformatie. Wilt u ook internationaal betalen of een

koppeling maken met uw boekhoudprogramma? Kies dan voor Rabo

Telebankieren Extra.

Voor meer informatie loopt u gewoon even binnen bij de Rabobank. Of

maak een afspraak met onze bedrijvenadviseur. Die helpt u graag verder.

“Ik regel m’n bankzaken
wanneer het mij uitkomt.”

Frits Hamel (55)

Rabo Telebankieren®. Daar kun je als ondernemer
mee uit de voeten



DESPORTZAAK 211
UW RACKETSPECIALIST

Amsterdamsestraatweg 21 1
3551 CB UTRECHT
Tel.: 030 - 246 70 41

TENNIS SQUASH BADMINT ON

Babolat bespanmachine met chipkaart
(het geheugen van uw racket)

12uur bespanservice

Snaren van

babolat

ashaway

Openingstijden

Maandag 13:00 - 20:00
di-wo-do-vr 9:00 - 20:00
zaterdag 9:00 - 17:00

let op: 5 koopavonden

Als u uw racket voor 12:00 brengt 
kunt u het 's avonds na 19:00 ophalen

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

Carlton Wilson
Yonex


