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Arthur en Feye op het Triplextoernooi op 1 november, lees het verslag op bladzijde 20.

Jesper en Frits van 
Team 4 van de 
senioren in aktie in de 
competitie. De standen 
vindt u op 
bladzijde 28.
Meer foto’s op 
www.ka.sara.nl/home/
ingrid/badminton/
OSM-foto.html 
of kijk op 
www.osmbadminton.nl
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 Badminton ...,  meer dan een slag in de lucht !!!

 Jaargang 26  (december 2003), nr. 2

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

REDACTIONEEL

Nu de najaarscompetitie volop bezig is, dienen de toernooien zich alweer aan. Triplex, 
SMIT, champagne, oliebollen, het staat allemaal te gebeuren, of u er leest in deze 
editie een verslag over. Natuurlijk uw extra aandacht voor de inschrijving van de 
clubkampioenschappen, het belangrijkste toernooi van onze vereniging.

Behalve badmintonnen, vinden er veel andere activiteiten binnen OSM plaats, die het 
badminton op een of andere manier ondersteunen. Hiervan wordt verslag gedaan en 
verantwoording afgelegd in de aanstaande Algemene Ledenvergadering. Als u vindt dat 
dingen beter kunnen, is de ALV de uitgelezen mogelijkheid om er iets aan te doen. In het 
clubblad vindt u alle relevante informatie.

Veel leesplezier,
De redactie

AL
V 16 december

komt allen
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2004
De clubkampioenschappen zijn gepland in april 2004. De speeldagen zijn op: 

Senioren Jeugd
Vrijdag 16 april Zaterdag 17 april
Zondag 18 april Zaterdag 24 april
Maandag 19 april (OVVO-hal)
Donderdag 22 april 
Vrijdag 23 april 
Zaterdag 24 april

Hiernaast vind je het inschrijfformulier voor jeugd en senioren

LET OP: inleveren kan tot en met 19 januari 2004

Jeugd
Badmintonnen kun je het beste leren door veel wedstrijden te spelen. Clubkampioen-
schappen zijn hiervoor zeer geschikt. Daarom hopen we ook dat zoveel mogelijk 
kinderen zich inschrijven, dit geldt ook voor kinderen die nog niet zo lang spelen. De 
clubkampioenschappen worden gespeeld in verschillende groepen. De indeling van 
deze groepen is afhankelijk van de combinatie leeftijd en speelsterkte. Hierdoor ontstaan 
groepen van ongeveer gelijke sterkte. Door deze indeling is het ook voor beginnende spelers 
leuk om mee te doen.

Senioren
Voor de senioren zijn er dit jaar 2 categorieën:

1. Gevorderde spelers
2. Beginners

Voor alle duidelijkheid: beginnende spelers zijn zij, die voor het 1e of 2e jaar badminton 
spelen. Als je najaarscompetitie speelt ben je geen beginnende speler. Mocht je voorjaars-
competitie spelen dan kun je, in overleg met de TC, toch ingedeeld worden bij de beginners.

Nieuw!
We willen dit jaar twee categorieën voor de senioren kampioenschappen houden. Mits we 
voldoende inschrijvingen krijgen uiteraard. We zullen ons uiterste best doen de beginners 
en de wat meer ervaren spelers niet tegen elkaar uit te laten komen. Dit omdat wij het 
belangrijk vinden dat ook onze nieuwe leden een leuk kampioenschap hebben en een 
kans maken om clubkampioen te worden! Dit lukt alleen als de beginners zich massaal 
inschrijven. Dat de wat meer gevorderde spelers zich ook dit jaar weer in zullen schrijven, 
daar twijfelen we niet aan. Iedereen weet immers dat de clubkampioenschappen altijd 
gezellig zijn en dat er veel gelegenheid tot spelen is! Mochten er nog vragen zijn, dan graag 
een e-mailtje aan marida@planet.nl en voor de mensen die nog niet zo thuis zijn op het 
world wide web, een telefoontje kan natuurlijk ook: 0346-569210
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INSCHRIJFFORMULIER CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2004

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

Telefoon: ..............................................................................................................

Geeft zich op in de categorie

O Gevorderden O Jeugd

O Beginners

Voor de volgende onderdelen

O Heren enkel

O Dames enkel

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

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

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

Inleveren uiterlijk 19 januari 2004 bij één van de TC-leden of JC-leden (zie laatste pagina 
van dit clubblad).

De senioren mogen ook e-mailen naar marida@planet.nl, zorg er dan wel voor dat je alle 
vereiste informatie opgeeft.
De jeugd kan een e-mail, met alle vereiste informatie, sturen naar rob_smeets@mac.com.

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

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

Mocht achteraf blijken dat je niet deel kunt nemen op één van de speeldagen, geef dit 
dan tijdig door aan de JC of TC of zorg zelf voor een vervanger. Wanneer je een vervanger 
hebt gevonden geef dit dan ook tijdig door.

✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂
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VAN DE VOORZITTER

Het zijn weer drukke tijden voor het bestuur en de commissies. Op dinsdag 16 december 
is de Algemene Leden Vergadering en de open dagen kloppen aan het begin van het 
nieuwe jaar weer aan de deur.

De Algemene Leden Vergadering (ALV) is dit jaar op dinsdag 16 december in de OVVO-
hal. Alhoewel wij vorig seizoen met een bescheiden winst hebben afgesloten, ziet het 
er voor dit en volgende seizoenen bijzonder slecht uit. Het bestuur wordt dan ook 
gedwongen de contributie te verhogen. De ALV is het medium om mee te praten over de 
toekomst van de club. Maak er gebruik van. De vergaderstukken vind je verderop in dit             
clubblad.

Er zullen flink wat leden bij moeten om onze kosten te dekken. In januari zullen wij weer 
open avonden organiseren. Daarnaast doen wij mee met een ledenwerfactie van de 
bond. Per geworven lid ontvangen we een klein bedrag. Niet veel, maar alles helpt. Als 
je ideeën hebt over hoe wij meer leden kunnen werven en/of onze inkomsten kunnen 
vergroten, hou ze niet voor je maar deel ze met het bestuur.

Ook de TC heeft het druk. Op 17 november is het SMIT-toernooi. Dit is een mooie 
gelegenheid om familie en vrienden met onze prachtige sport kennis te laten maken. 
En wellicht houden we er nog nieuwe leden aan over. De tijd vliegt en over twee 
maanden luiden we het nieuwe jaar alweer in. Dat doen we traditiegetrouw met het 
Champagnetoernooi op 5 januari.

Ik hoop jullie op 16 december op de ALV in de OVVO-
hal te mogen begroeten en wens jullie alvast prettige 
kerstdagen en een goede jaarwisseling.

Alexander van Leijenhorst



- 6 - OSM Badminton

- 7 -

ALGEMENE LEDENVERGADERING DINSDAG 16 DECEMBER 2003
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 OVVO-hal. 
(achterin in de zaal, trappetje op, bij de tribune). 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
7. Financieel verslag 2002/2003 (zie onder)
8. Benoeming nieuwe bestuursleden (penningmeester en eventuele overige 

kandidaten)
9. Begroting 2003/2004 en 2004/2005 (zie onder)
10. Voorstellen vanuit het bestuur (zie onder)
11. Rondvraag
12. Sluiting 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 17 DECEMBER 2002
Gehouden op dinsdag 17 december 2002 in de OVVO-hal te Maarssen.
1. Opening
Iedereen wordt welkom geheten. Er zijn 10 leden aanwezig. 

2. Ingekomen stukken
Geen.

3. Notulen vorige ALV
De notulen worden goedgekeurd met dank aan de secretaris.

Naar aanleiding van de notulen:
Vraag: Waarom zijn er geen haspels voor de nieuwe netten?
Antwoord: De netten zijn aangeschaft door de gemeente. Zij hebben niet voor de haspels 
gezorgd. Op dit moment kijkt de TC naar de mogelijkheden. 
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Vraag: De verwarming in de OVVO-hal staat nogal laag. Met name bij de VJK (als mensen 
moeten wachten voor de wedstrijd) is dat niet aangenaam. Kan daar wat aan gedaan 
worden?
Antwoord: Het bestuur neemt dit op met de exploitant van de OVVO-hal.

4. Jaarverslag van het bestuur
Het verslag wordt goedgekeurd.

Vraag: Kan er in de jaarrekening en begroting onderscheid gemaakt worden tussen 
sponsoren en adverteerders?
Antwoord: Dat kan, er is nu één sponsor die voor €181,51 sponsort.

Vraag: Hoeveel leden precies zijn er bijgekomen in de ledenwerfactie van begin van het 
seizoen?
Antwoord: Dat kan niet staande de vergadering bepaald worden. De vraag blijkt gericht 
op het eventuele opzeggen van de OVVO-hal, wat in de vorige ALV aan de orde was 
geweest. Gezien het goede gebruik van de OVVO-hal (nu aangevuld met jeugd), is er 
geen sprake van dat we de OVVO-hal op korte termijn opzeggen.

5. Jaarverslagen commissies
Het verslag van de TC ontbreekt omdat er geen TC was.
De overige verslagen worden goedgekeurd met dank aan de schrijvers.

Vraag: Arthur is bezorgd over de bezorging van de boekjes: het laatste exemplaar was 
niet op tijd.
Antwoord: Het boekje met de ALV is door een ongelukkige samenloop bij enkele mensen 
te laat (minder dan 2 weken voor de ALV) bezorgd. Het heeft de aandacht.

Vraag: Bestaat de redactie uit vier leden?
Antwoord: Nee, uit drie: Fardau, Ingrid en Ronald.

6. Verslag kascontrole-commissie
De verklaring van goedkeuring is dit jaar bij het financieel jaarverslag in het clubblad 
opgenomen en is akkoord. Met dank aan de kascommissie.

7. Financieel verslag 2000/2001
De penningmeester geeft een toelichting, waarna het verslag wordt goedgekeurd, met 
dank aan de penningmeester.

8. Benoeming nieuwe bestuursleden
De kandidaat voor de post van voorzitter JC (Harm Tersteeg is geen lid meer) is Arthur 
van der Heijden. De kandidaat voor de post van voorzitter TC (Niels Eijkelkamp is geen lid 
meer) is Marida Löwik. Beide kandidaten worden met unanieme instemming benoemd.

9. Begroting 2001/2002 en 2002/2003
De voorzitter geeft een toelichting en de begroting wordt conform het voorstel 
vastgesteld.
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Vraag: Shuttles staan lager op begroting 2003. Hoe kan dat?
Antwoord: Per seizoen worden er 150 kokers shuttles begroot. Dit jaar waren 200 kokers 
prijstechnisch interessanter en derhalve is voor de gewijzigde begroting uitgegaan van 
200 kokers. Daarnaast is de prijs per koker lager dan vorig seizoen.

Vraag: Krijgen ook de VJK-kampioenen bloemen (dat is vorig seizoen niet gebeurd)?
Antwoord: VJK-kampioenen krijgen natuurlijk bloemen. Dat het vorig jaar niet is 
gebeurd, is incorrect. 

10. Voorstellen vanuit het bestuur
- Contributie-aanpassing: 
Het bestuur stelt een contributie voor het volgend seizoen (2003/2004) voor van €138,00 
voor senioren (was €132,50) en €94,00 voor jeugd (was €90,00). Het voorstel wordt door 
de ALV aangenomen.

11. Rondvraag
Vraag: Voorstel voor knipkaart voor de trainingen.
Wordt algemeen besproken. Het voordeel is dat de training toegankelijker wordt en 
het spelniveau stijgt. Maar er zijn ook nadelen: geen trainingsopbouw en het is lastig 
te plannen. Het beste lijkt te beginnen met een test in de vorm van b.v. een thema-
training. Dit wordt geregeld door de TC en de trainers Piet en John.

Vraag: Is er nog steeds verloop naar Castellum (de vereniging van Vleuten)?
Antwoord: Het wordt niet aangegeven door de opzeggende leden. Maar Cindy en Mirjam 
zijn onlangs overgestapt. Reden (naar de ALV denkt) is dat daar meer tegenstand is.

Vraag: Op 5 december was de hal dicht, terwijl de jaaragenda een speeldag vermeldt.
Antwoord: Dat was niet afgesproken, het bestuur zal de gemeente daarop aanspreken.

Vraag: Op 30 december is de hal open?
Antwoord: Ja.

Vraag: Zaterdag 4 januari wordt er gespeeld? De jaaragenda is in dit geval in strijd met 
het boekje.
Antwoord: Wordt nagekeken. Eén van de twee is onjuist. De JC wordt tijdig 
geïnformeerd.

Vraag: De JC vindt dat er een verplicht clubtenue moet komen. 
Antwoord: Hiermee lopen de kosten wel op. Zeker als het verplicht wordt gesteld. Een 
sponsor is dan meer dan welkom. Alternatief is alleen de kleuren van een clubtenue vast 
te stellen met een aanschafmogelijkheid bij de vereniging. Meer zekerheid is gewenst 
over de daadwerkelijke vraag. Het bestuur zal de financiële verantwoording in de gaten 
houden en ervoor zorg dragen dat (ouders van) leden niet verplicht veel extra kosten 
moeten maken.
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Vraag: Zijn er andere inzichten in sponsoring? Kan er een sponsorcommissie komen?
Antwoord: Sponsoringinzicht is niet gewijzigd. Een sponsorcommissie is opgezet, maar 
weer gestopt doordat 3 van de 5 leden onze vereniging hebben verlaten. Er is inmiddels 
door de resterende twee leden een concept voorstel naar het bestuur gestuurd, die 
in een volgende bestuursvergadering wordt besproken. De ALV vindt dat als daar 
verplichtingen uit volgen richting de leden, de ALV om toestemming moet worden 
gevraagd. Dit ter beoordeling door het bestuur.

Vraag: Wat gaat Uun doen in het volgende seizoen, gezien zijn activiteiten bij BCA?
Antwoord: Dat is nog niet bekend. In de voorbereiding van het volgend seizoen zijn daar 
besprekingen over.

Opmerking: De laatste dag van de clubkampioenschappen valt samen met de slotdag 
van de VJK. De clubkampioenschappen vallen tegelijk met de examens. Er zijn 
verschillende voorstellen. De TC kijkt in hoeverre hier een mouw aan te passen is.

Opmerking: Compliment voor de vernieuwde WEBsite!

Vraag: Wat is ‘de’ ledenwerfactie in januari?
Antwoord: Een korte uitleg volgt over de flyers die we eind december in delen van 
Maarssen huis aan huis laten verspreiden. Het blijkt in de afgelopen jaren succesvol 
te zijn geweest, waardoor we in januari doorgaans een nieuwe groep beginners 
verwelkomen.

Tot slot wordt een aantal voorstellen van de bond over het veranderen van poulesysteem 
voor de najaarscompetitie besproken. De competitiebegeleider koppelt e.e.a. terug naar 
de bond.

 12. Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

JAARVERSLAG BESTUUR OSM BADMINTON SEIZOEN 2002/2003
Algemeen
Dit jaarverslag gaat over het seizoen 2002/2003 dat loopt van juli 2002 tot en met juni 
2003. Het seizoen werd gekenmerkt door een groeispurt bij de jeugd, waardoor we boven 
de 250 leden dit seizoen zijn uitgekomen.

Samenstelling bestuur
Het bestuur bestond dit seizoen uit:
Voorzitter Alexander van Leijenhorst
Penningmeester Martin van Gorkom
Secretaris Ronald Koenis (en voorzitter RC)
Algemeen lid Marida Löwik (voorzitter TC)
Algemeen lid Arthur van der Heijden (voorzitter JC)
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Financiering
De hoogte van de bedragen waren:
 Senioren-contributie €132,50
 Jeugd-contributie €90,00
 Inschrijfgeld senioren €11,50
 Inschrijfgeld jeugd €7,00
 Gastlabels €2,50

Ledenbestand
De ledensamenstelling over het gehele seizoen 2002/2003 was:
 Senioren 147
 Jeugd 106
 Ereleden 5

 Afmeldingen 81
 Aanmeldingen  70

Vergaderingen
Het bestuur is vijf keer bij elkaar gekomen en heeft één maal een Algemene Leden 
Vergadering uitgeroepen. Bijzondere aandacht is besteed aan:
- De bemensing van de TC. De gehele TC stapte in juli 2002 op. In de loop van dit seizoen 

werd het opgevangen door een nieuwe TC (Marida Löwik, Sandor Musto en Pim de 
Graaf), met hulp van José Loomans en Piet Elsendoorn als competitiebegeleiders. 

- De trainingen. Het aantal trainingen is weer toegenomen, met name door een grotere 
behoefte bij de jeugd, waarvoor de maandagavond-trainingen zijn geïntroduceerd De 
trainingen zijn verzorgt door 6 trainers.

- Er zijn drie ledenwerfacties georganiseerd: aan het begin van het seizoen door 
middel van een uitgebreide publiciteitscampagne in de VAR; in oktober zijn oud-
leden aangeschreven en in januari hebben we een flyer-actie gehouden. Ondanks 
deze inspanningen zien we een daling van de aanmeldingen en een toename van 
afmeldingen, een trendbreuk met de voorgaande seizoenen.

- Sponsoring. Het aantal adverteerders nam af. Er liepen een aantal initiatieven voor een 
sponsorbeleid, maar nog zonder concrete resultaten.

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 sponsoren voor de sponsoring en 
bovenal de vrijwilligers voor hun verdiensten!

Maarssen, 26 oktober 2003
Ronald Koenis, secretaris
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JAARVERSLAG JC SEIZOEN 2002/2003
Het is een prima seizoen geweest bij de jeugd van OSM. Met bijna 100 jeugdleden 
groeit de jeugdafdeling nog steeds. Alle trainingen werden goed bezocht en het 
aantal kinderen dat mee doet met de competitie is in tijden niet zo hoog geweest. In 
het afgelopen seizoen deed OSM met 7 jeugd teams mee in de competitie. Deze teams 
konden daarnaast in voorkomende gevallen snel een beroep doen op de inzet van 
diverse niet competitiespelers, waardoor het werkelijke aantal spelers dat mee heeft 
gedaan aan de competitie tegen de 50 loopt.

De weg die de JC heeft gekozen voor het geven van trainingen op verschillende niveau’s 
is zowel door de kinderen als door de trainers goed ontvangen. Het is gebleken dat dit 
wel de nodige aandacht vergt en dat iedere speler apart bekeken moet worden. Een 
oorzaak hiervoor is dat de plaatsen op de diverse trainingen beperkt zijn. Echter wij 
blijven proberen om alle spelers zoveel mogelijk mogelijkheden te bieden, waardoor 
eenieder aan zijn trekken kan komen. Zo blijven we alert op eventuele verfijningen en 
zullen er altijd kleine wijzigingen in het systeem aangebracht worden. Een van deze 
verfijningen is het aangaan van een samenwerkingsverband met een aantal andere clubs 
uit de regio, waardoor er weer nieuwe trainingsmogelijkheden ontstaan (zie “Victor 
trainingen” elders in dit blad). Dit laatste initiatief wordt in de komende tijd nog verder 
uitgewerkt, echter momenteel verkeert het gehele initiatief nog in een oriënterende fase.

Dat de trainingen veel geld kosten mag duidelijk zijn. Tot nog toe worden alle extra 
kosten nog verhaald op de ouders, echter de JC zal steeds meer een beroep doen op 
de club als zodanig. Ook wil de JC graag een sponsor hebben voor een deel van deze 
activiteiten. Helaas is dit voor seizoen 2002-2003 niet gelukt. De JC streeft er ook naar 
om ten minste een clubshirt in te voeren voor de jeugd. Naar de mening van de JC is 
dit een normaal shirt dat door de leden tegen kostprijs aangeschaft kan worden; een 
eventuele sponsor kan ook een plek krijgen op de door hem gesponsorde shirts. Hoewel 
er, afgezien van de JC zelf, geen direct betrokkenen aanwezig waren, is dit voorstel toch 
door de ALV afgekeurd. De JC hoopt dan ook dat tijdens de ALV van 16 december er meer 
vertegenwoordigers aanwezig zijn van de jeugd (ouders van kinderen mogen hun kind 
vertegenwoordigen), waardoor dit punt opnieuw ingebracht kan worden, waarna ook 
het oordeel van direct betrokkenen mee gewogen kan worden.

Voor de recreanten organiseert JC ook een aantal toernooidagen. Door een andere 
aanpak tijdens de voorbereidingen van deze toernooien is het gelukt de toernooien 
nog beter te laten lopen dan voorheen het geval was. Dit uit zich tijdens de toernooien 
in een betere methode van inschrijven, waardoor eerder met de wedstrijden begonnen 
kan worden. Daarnaast uit dit zich in een vlotter verloop van de wedstrijden, waardoor 
iedereen meer partijen kan spelen dan voorheen. Dit bij elkaar leidt voor de spelers en de 
organisatoren tot een leuke dag om op terug te kijken.
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JAARVERSLAG TC SEIZOEN 2002/2003
Het afgelopen jaar was voor de TC een jaar van uitproberen. Met het vertrek van Niels 
Eijkelkamp naar de Verenigde Staten bleef er niemand over om de technische zaken te 
organiseren voor OSM Badminton. In november vorig jaar ontstond er gelukkig toch een 
nieuwe TC, de vrijwilligers zijn Pim de Graaf, Sandor Musto en Marida Löwik (voorzitter). 

De najaarscompetitie was op dat moment gelukkig in de ervaren handen van José 
Loomans en de VJK werd door Piet Elsendoorn georganiseerd. Gedurende het gehele jaar 
hebben zij de competities in goede banen geleid.

Omdat de TC zo laat in het seizoen gevormd werd, betekende dit dat het SMIT-toernooi in 
2002 helaas niet kon plaatsvinden. Uiteraard waren er inmiddels wel weer nieuwe leden 
bijgekomen naar aanleiding van de open avonden. Deze leden konden trainingen gaan 
volgen bij John van Rooijen (maandag OVVO-hal) en bij Piet Elsendoorn (donderdag 
Bisonhal). Beiden hebben dit het afgelopen jaar perfect verzorgd. 

De vuurdoop voor de TC werd het champagnetoernooi. Dit vond plaats op maandag 6 
januari 2003 in de OVVO-hal. Het toernooi was een succes, met lekker veel deelnemers. 
Na het spelen kwam iedereen samen en werd er uiteraard geproost op het goede verloop 
van het toernooi en op het nieuwe (badminton)jaar. De prijzen waren enkele heerlijke 
vlaaien die door velen ter plekke werden gedeeld met hun poulegenoten.

De voorjaarscompetitie was weer een enorm succes het afgelopen seizoen. Er waren maar 
liefst 6 teams waarvan er 4 kampioen werden van hun poule. We kunnen alleen maar 
hopen dat dit succes het komende jaar weer geëvenaard zal worden.

De clubkampioenschappen waren laat dit jaar. Ze werden pas in mei gespeeld. Dit beviel 
de meeste leden niet echt goed. Volgend jaar zullen de kampioenschappen daarom weer 
eerder (april) gespeeld worden. Het kampioenschap op zich verliep prima, met toch een 
flink aantal deelnemers. Het leverde ons dan ook prima clubkampioenen op!

Het een en ander heeft binnen de JC geleid tot een uitbreiding van het takenpakket van 
de JC. Daarnaast hebben 2 leden vorig jaar afscheid genomen van de JC en is er slechts 
1 nieuw lid teruggekomen. Het team van de jeugdcommissie zit hierdoor erg krap bij 
het uitvoeren van de taken. Zij is dan ook naarstig op zoek naar leden van OSM die niet 
alleen hun racket, maar ook hun handjes willen laten wapperen en zich in willen zetten 
voor de jeugd van OSM. Wij zoeken niet alleen mensen die meedenken, maar ook mensen 
die meedoen. Als je de JC actief wilt steunen, meld je dan aan bij een van de JC-ers (zie 
achter op dit blad). Overigens zijn wij niet de enigen die te kampen hebben met krapte 
in de personele bezetting. Iedereen kan altijd wel ergens bij helpen, al was het alleen al 
het bezorgen van het clubblad.

Namens de JC, Arthur van der Heijden
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JAARVERSLAG REDACTIECOMMISSIE SEIZOEN 2001-2002
De Redactiecommissie bestond dit seizoen uit Fardau Breshamer, Ingrid Janssen en 
ondergetekende. Bijgestaan door redigeerwerk van Pieter Vlaanderen en Saskia van 
Rouveroy. We hebben het clubblad 4x uitgebracht: in oktober, november, maart en juni. 
De aangeleverde kopij was van goede kwaliteit en kwam redelijk op tijd, dat bespaarde 
ons veel tijd.

De bezorging werd gecoördineerd door Thea Prins en Frenk Esmeijer en uitgevoerd door 
een team bestaande uit (de kinderen van) Anne Jet Bennink, Nel Coenders, Els Verhagen, 
Annette Willemsens, Hans Bosma, Gerard Kieft, Alexander van Leijenhorst, Eelco Weenink 
en Cor Zagers. Dit bespaarde ons veel verzendkosten.

Wederom hebben een aantal adverteerders afscheid genomen. Pogingen om nieuwe 
adverteerders te werven zijn niet geslaagd. Positief is dat er hierdoor meer ruimte 
vrijkomt voor fotoís die het clubblad een persoonlijker aanzien geven.

Met dank voor al uw hulp en ondersteuning.

Ronald Koenis
Voorzitter RC

VOORSTELLEN VAN HET BESTUUR

CONTRIBUTIE-AANPASSING

In lijn met de voorgaande jaren en om de begrotingstekorten (zie begroting verderop) 
te beteugelen, stelt het bestuur voor de contributie voor het volgend seizoen (2004/
2005) te verhogen naar €142,00 voor senioren (was €138,00) en €97,00 voor jeugd (was 
€94,00). 
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Kosten begroting 2002/2003 2001/2002 2000/2001

Administratie 400,00 535,57 510,50 205,99 

Bondscontributie 3.437,00 4.356,25 3.627,01 3.169,78 

Kosten clubkrant 588,00 484,00 479,84 407,27 

Kosten jeugd 1.262,00 1.356,06 1.236,43 1.455,05 

Kosten recr/comp 750,00 823,01 432,59 549,16 

Representatie 675,00 519,32 577,98 518,79 

Shuttles 1.170,00 1.417,30 1.281,34 1.040,63 

Vergadering 100,00 20,25 72,60 93,25 

Evenementen 200,00 251,83 597,51 412,06 

Zaalhuur 19.687,00 18.972,49 18.420,12 15.358,44 

Winst/(verlies) (1.681,00) 484,15 436,34 397,41 
------------- ------------- ------------- -------------

26.588,00 29.220,23 27.672,26 23.607,83 

Opbrengsten begroot 2002/2003 2001/2002 2000/2001

Sponsors/
advertenties 490,00 414,50 819,07 449,24 

Contributie 24.260,00 26.393,25 24.281,67 21.234,47 

Inschrijfgeld 220,00 427,50 798,82 0,00 

Donaties 0,00 0,00 68,07 0,00 

Interest 1.000,00 1.398,13 1.083,29 1.397,73 

Gastlabels 13,00 8,00 62,92    49,92 

Jeugdsubsidie 605,0  0 578,85 558,42 476,47 

------------- ------------- ------------- -------------

26.588,00 29.220,23 27.672,26 23.607,83 

FINANCIEEL JAARVERSLAG

Winst- en verliesrekening lopende van 1 juli 200 2 t/m 30 juni 2003 

Toelichting op de huidige winst- en verliesrekening
Kosten jeugd iets hoger t.g.v. dubbele trainer op zaterdagochtend.
Bondcontributie,contributie,inschrijfgeld hoger t.g.v. aanwas leden.
Rente hoger daar de zaalhuur gemeente zeer laat betaald (late rekening).
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AKTIVA 2003 2002 2001

Voorraad shuttles 650,00 675,00 335,80 

Vooruitbetaalde en/of nog te ontvangen 93,32 1.492,11 1.128,01 

Kas 95,25 87,96 103,53 

Banken 18.962,54 17.412,51 17.054,61 

Postbankbetaalrekening 17.998,60 11,83 8.523,83 

Postbankspaar-rekening 1.740,28 6.365,66 0,65 

Totaal 39.539,99 26.045,07 27.146,43 

PASSIVA 2003 2002 2001

Eigen vermogen 17.782,84 17.298,69 16.862,45 

Voorzieningen 0,00 0,00 0,00 

Vooruitontvangen en/of nog te betalen 21.757,15 8.746,38 10.283,97 

Totaal 39.539,99 26.045,07 27.146,43 

Eigenvermogen per 1 juli 2002 17.298,69 

Saldo winst/verlies 484,15 

Eigenvermogen per 30 juni 2003 17.782,84 

Vooruitontvangen en/of nog te betalen

Zaalhuur gemeente 2002 8.240,13 

Zaalhuur gemeente 1ste helft 2003 13.384,52 

Contributie Djajawasita 132,50 

21.757,15 

Vooruitbetaalde en/of nog te ontvangen 

Rente UGBI/Finance bank 93,32 

93,32 

BALANS

van de afgelopen 3 jaren per 30 juni van ieder jaar
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BEGROTING OSM BADMINTON SEIZOEN 2003/2004 EN 2004/2005
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 SEIZOEN
2004/2005 2003/2004 2003/2004

BATEN               (GEWIJZ.)

Contributies               26.865 25.610 25.390 
Inschrijfgeld             220 198 220 
Opbrengst gastlabels 13 13 13 
Jeugdsubsidie         612 578 612 
Sponsors 349 422 422 
Interest             1.000 1.000 1.000 

---------- ---------- ----------    
Totaal baten         29.059 27.820 27.656 

LASTEN              

Zaalhuur            22.146 21.990 20.504 
Shuttles             1.398 1.398 883 
Bond/distriktsbijdrage 3.756 3.578 3.553 
Trainingstekorten 400 400 0 
Kosten jeugd        862 942 1.202 
Kosten Rekr./Comp.  750 600 750 
Kosten evenementen 500 500 200 
Kosten vergaderen   100 100 100 
Kosten administratie 500 500 400 
Kosten clubkrant     588 588 588 
Kosten representatie 600 600 700 

---------- ---------- ----------    
Totaal lasten         31.599 31.195 28.880 

Begrotingsoverschot/(tekort) -2.539,89 -3.375,60 -1.223,54 

TOELICHTING BEGROTING OSM BADMINTON SEIZOEN 2004/2005
De begrotingen vertonen een niet gering tekort. Dit wordt veroorzaakt door de lagere 
aantal nieuwe leden, een stijging van 20% in de bondsbijdrage en de investeringen in 
trainingen. Wij gaan uit van een door de ALV goedgekeurde contributieverhoging. 
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Toelichting opbrengsten
    aantal contrib. totaal 
Contributies          Rekreanten/Comp.sp. 125 142,00 17.750 

Jeugd   95 97,00 9.215 
Gezinskortingen -100,00 

---------
26.865 

Inschrijfgeld senioren 10 11,50 115 
Inschrijfgeld jeugd     15 7,00 105 

---------
220 

Jeugdsubsidie gem. Maarssen 90 6,80 612 

Toelichting kosten
aantal bijdrage totaal

Bijdrage bond/distrikt jeugd senioren 125 17,43 2.179 
jeugd 95 12,43 1.181 
distriktsbijdrage 220 1,80 396 

---------   
3.756 

Kosten rekr./comp.        administratie 75 
bloemen kampioenen 75 
champagnetoernooi 150 
clubkampioenschappen 450 

---------
750 

Kosten jeugd administratie en prijzen 182 
     trainer 680 

---------
862 

Clubkrant             administratie 25 
drukker (4 keer) 478 
bezorgkosten 85 

---------
588 

    

Het bestuur OSM Badminton, 30 oktober 2003
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JEUGD

OSM BADMINTON AGENDA DECEMBER 2003 - MAART 2004
Speeltijden
Jeugd A (selectie) Woensdag 18:00-19:30  (Fazantenkamp)
 Vrijdag 18:30-20:00 (Bisonhal)
Jeugd B  Maandag 19:00-20:00 (OVVO-hal)
 Vrijdag 18:30-20:00 (Bisonhal)
Jeugd C Maandag 19:00-20:00 (OVVO-hal)
 Zaterdag 08:30-11:00 (Bisonhal)
Jeugd D Zaterdag 08:30-11:00 (Bisonhal)

Op zaterdag speelt groep 1 van 08:30 tot 09:45 en groep 2 van 09:45 tot 11:00.

Bijzonderheden
Za 29 november Sinterklaastoernooi (groep 1 en 2 van 8:30 tot 11:00)

Vr 5 december Pakjesavond, geen training
Za 20 december  Kerstvakantie

tot en met
Vr 2 januari

Za 3 januari Oliebollentoernooi (groep 1 en 2 van 8:30 tot 11:00)
Za 10 januari Open ochtend

Za 21 februari Voorjaarsvakantie
Ma 23 februari Voorjaarsvakantie
Wo 25 februari Voorjaarsvakantie
Vr 27 februari Voorjaarsvakantie

Maart Geen bijzonderheden
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TRIPLEXTOERNOOI 1 NOVEMBER 2003
Op zaterdagmorgen 1 november was het zover: de zaterdagochtendjeugd begon aan het 
Triplextoernooi. Dat was zeker voor de allerkleinsten reuze spannend, want voor velen 
was dit het eerste echte toernooi.

Eerst melden bij de wedstrijdtafel waarna je even moest wachten voordat de wedstrijden 
konden beginnen. Er werden alleen dubbels gespeeld waarbij er koppels van de jongste 
en oudste spelers werden gemaakt waarbij ook nog rekening werd gehouden met de 
speelsterkte. Door de grote opkomst duurde het bij de wedstrijdtafel even om alles op 
papier te krijgen, maar vanaf een uur of negen konden de wedstrijden beginnen. Er 
was veel assistentie aanwezig waardoor er bij elke baan ook een echte teller kon zijn. De 
partijen werden in een rap tempo gespeeld en er werd gestreden dat de vonken er vanaf 
vlogen. De gescoorde punten werden individueel opgeteld, en door grote en kleine 
verschillen in de uitslagen die elkaar met het grootste gemak afwisselden bleef het tot op 
het laatst onduidelijk wie de winnaars in de 3 verschillende poules zouden worden.

Ook op de tribune was het een drukte van belang. Veel ouders kwamen kijken 
hoe hun kinderen het er vanaf brachten. Na de laatste ronde werd er een echte 

Winnares 
van poule 
A, Irene 
van der 
Blij
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demonstratiewedstrijd gespeeld door de sterkste competitiejeugd, waarna Melissa 
Santosa en Gill ten Hoor de prijsuitreiking verzorgden.

Er blijkt een sterke badmintonfamilie bij OSM te spelen, want in poule A kwam Irene 
van der Blij als winnares uit de bus en in poule B was haar zus Emilie de sterkste. In 
poule C was het ook heel spannend, maar Dominique de Vet wist daar uiteindelijk de 
overwinning in de wacht te slepen.

Een geslaagde ochtend waarbij iedereen lekker heeft kunnen badmintonnen.

André van der Valk, JC

Winnares van poule B, Emilie van der Blij

Op de volgende bladzijde de winnares van poule C. Kijk voor meer foto’s op 
bladzijde 2 en op www.ka.sara.nl/home/ingrid/badminton/OSM-foto.html of  
www.osmbadminton.nl.
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Winnares van poule C van het triplextoernooi, Dominique de Vet

KEN JE ESTHER EIJGENSTEIN AL?
Hoe heet je, hoe oud ben je, waar woon je, waar zit je op school en in welke klas zit je?
Ik ben Esther Eijgenstein, ben 15 jaar, ik woon in Maarssen en ik zit op het Economisch 
college in de tweede klas.

Waarom ben je op badminton gegaan?
Omdat ik het een leuke sport vind!!

Hoe lang ben je al lid van OSM en waarom ben je juist op deze vereniging gegaan?
Ik ben nu voor me vijfde jaar lid en ik ben op deze vereniging gegaan omdat het dichtbij 
is.

Hoe vind je de de competitietraining?
Ik vind de competitietrainingen heel leuk en ik leer er heel veel van!!
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Speel je competitie of doe je mee aan 
toernooien?
Zo ja, met wie speel je in het 
competitieteam en hoe gaat het?
Ik speel competitie met Vincent de 
Waard, Nick Carbo, Michael Scharenberg 
en Cynthia de Graaf en het gaat heel 
goed. (Red: team 4 staat op dit moment 
tweede in hun poule)

Wat speel je het liefst, de single, de mix 
of de dubbel? Waarom?
De dubbel want dan sta ik niet alleen en 
omdat ik goed met Cynthia kan samen 
spelen.

Wat vind jij het leukste dat je dit seizoen hebt 
meegemaakt?
Het beginnen met de competitie wedstrijden.

Heb je ook andere hobby’s?
Ik mijn vrije tijd hou ik ook van zwemmen, 
buiten zijn en internetten.

Is er nog iets wat je graag wilt vertellen, wat 
leuk is als het in het boekje komt te staan?
Het is een hele leuke sport en heel erg gezellig 
en andere mensen die dit lezen: kom er ook 
op!!

Esther geeft de pen door aan Susan Wolbert



- 24 - OSM Badminton

- 25 -

VERSLAG VAN DE JEUGDCOMPETITIE

Dit jaar spelen 5 jeugdteams mee in de competitie. Daarin zijn ondertussen 5 speelweken 
voorbij en de meeste teams draaien mee in de top van hun poule. Alleen team 1 heeft een 
mindere start gemaakt. 

OSM 1 heeft vier wedstrijden gespeeld, 1 keer gewonnen, 1 keer gelijk gespeeld en 2 keer 
verloren. Het team heeft te kampen met nogal wat uitvallers vanwege ziekte, blessure 
en studie. Voor Marijn en Ramli is dit hun eerste competitie-ervaring. Het is even 
wennen om op dit niveau te spelen, maar het gaat steeds beter. Er zijn nog genoeg 
mogelijkheden om hoger te eindigen.

OSM 2 speelt in dezelfde samenstelling als vorig jaar. Het team is dus zeer ervaren. 
Nadat ze vorig jaar in Nijmegen districtskampioen waren geworden in de groep t/m 
15 jaar, spelen ze in de leeftijdscategorie t/m 19 jaar. Zondag 2 november moesten ze 
tegen medekoploper DVS 1 spelen. OSM won met maar liefst 6-2 en staat nu alleen aan 
de leiding. Rowin was enigszins van slag omdat het verlies in de herendubbel zijn eerste 
verliespartijen in 2 jaar was. Zou het dit jaar weer lukken om kampioen te worden?

OSM 3 is samen met Zeewally nog ongeslagen. Dat is vooral van Esmee en Whitley een 
knappe prestatie; zij speelden vorig seizoen nog in de categorie t/m 11 jaar. Ze hebben 
nu slechts één partij verloren. Over een paar weken volgt een ongetwijfeld spannende 
wedstrijd tegen Zeewally. 

OSM 4 kende een heel goede start, De eerste drie wedstrijden werden allemaal 
gewonnen. Deze week verloren ze echter van de andere koploper, DVS. In de tweede helft 
van de competitie komt DVS nog op bezoek in Maarssen. Dat wordt een heel spannende 
wedstrijd die beslissend kan zijn voor het kampioenschap. Esther en Michael spelen voor 
het eerst competitie dit jaar en dat gaat hen goed af. 

OSM 5 begon ook zeer goed aan de competitie. De eerste drie wedstrijden wonnen ze 
met duidelijke cijfers: ze kregen slechts 2 punten tegen. De tegenstanders waren dus 
gewaarschuwd. De laatste twee wedstrijden gingen echter verloren. De verschillen waren 
zo klein dat in de tweede helft van de competitie de winst voor OSM zal zijn. Dit team 
heeft nog alle kans om hoog te eindigen in deze klasse.

OSM 6 is het jongste team en het draait mee in de top van de poule. De eerste drie teams 
in deze poule zijn zeer aan elkaar gewaagd en dat zorgt voor spannende wedstrijden. 
OSM kwam nog een klein beetje tekort. Dat ligt zeker niet aan hun inzet. Na afloop van 
iedere partij komen de spelers weer met rode hoofden van het veld. Iedere week zie je 
weer vooruitgang bij deze spelers. Dit team neemt geen genoegen met plaats 3 in de 
competitie, ze blijven vechten voor het kampioenschap

Het begin van de competitie is goed verlopen. Iedereen is enthousiast en speelt met veel 
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inzet en dat is toch het belangrijkste. Verder wil ik alle spelers en speelsters veel succes 
wensen met de komende wedstrijden.

Tips
Op de volgende websites staat informatie over de competitie:
- DVS http://utopia.ision.nl/users/dvs/uitslagen 
 Op de donderdag na de wedstrijden staat hier (meestal) de uitslagen
- Irene http://sv-irene.nl/uitslagen
 Sinds kort biedt deze site nog iets extraís. Hier staan naast de standen van de poule 

ook nog de uitslagen van alle wedstrijden van die poule.
- OSM http://www.osmbadminton.nl
 Deze site toont ook alle verslagen die de spelers of begeleiders maken van hun 

wedstrijd.

LET OP. Alle teams die kampioen worden in hun poule moeten op 6 maart 2004 meedoen 
met de Competitie Slotwedstrijden in Nijmegen. Bij een aantal teams staat een verkeerde 
datum gemeld voor deze wedstrijden, maar het is echt 6 maart 2004.

Rob Smeets,
Jeugdcompetitieleider

Joeri en Sandra van team 2 in het gemengd dubbel

http://utopia.ision.nl/users/dvs/uitslagen
http://sv-irene.nl/uitslagen
http://www.osmbadminton.nl


- 26 - OSM Badminton

- 27 -

VERSLAG VICTOR TRAINING

Zoals in de vorige clubkrant vermeld is begin dit seizoen de Victor training van start 
gegaan. Een mooi initiatief van Uun Santosa waarbij in een samenwerkingsverband met 
een aantal verenigingen uit de regio 16 kinderen van rond de 10 jaar worden voorbereid 
op de RTC-trainingen van de bond.

Aanvankelijk was de opkomst wat rommelig, maar na 3 trainingen komen er vrij constant 
16 kinderen trouw op de maandagavond naar de Juliana van Stolberghal in Amersfoort. 
Van OSM doen Cherelle Selles, Esmée de Graaf en Kirsten van der Valk mee aan deze 
training. Om vanuit Maarssen om 18:00 uur in Amersfoort te komen tijdens de spits is 
altijd een hele toer maar tot nog toe zijn we nog steeds op tijd geweest. Er wordt dan 2 
uur lang hard getraind onder leiding van Uun. De nadruk ligt duidelijk op de techniek 
waarbij er in het laatste uur partijtjes tegen elkaar worden gespeeld. Daarbij blijkt dat de 
kinderen qua sterkte behoorlijk aan elkaar gewaagd zijn. Leuk om te zien is dat na een 
keer of 5 bij alle kinderen al duidelijk progressie in hun spel is waar te nemen.

Inmiddels zijn er van deze groep door Uun al een aantal kinderen voorgesteld voor de 
RTC, het kan dus snel gaan. Esmée zat al bij de RTC-training en als alles goed gaat gaan 
Cherelle en Kirsten daar nu ook aan deelnemen na hun voorspeel-sessies. Een perfect 
draaiend geheel met leuke resultaten dus.

André van der Valk, JC
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SENIOREN

OSM BADMINTON AGENDA DECEMBER 2003 - MAART 2004
Speeltijden
maandag  20:00 - 23:00 vrij spelen (OVVO-hal)
woensdag  20:00 - 22:30 competitietraining (Fazantenkamp)
donderdag  20:30 - 23:00 vrij spelen (Bisonhal)
vrijdag 20:00 - 21:30 training competitie en gevorderden (Bisonhal)

Bijzonderheden
Vr 5 december Pakjesavond, geen training
Di 16 december ALV
Ma 22 december Wel clubavond
Ma 29 december Wel clubavond
Di 23 december Kerstvakantie
tot en met
vr 2 januari

Ma 5 januari Champagetoernooi
Do 8 januari Clubavond/Open avond
Ma 12 januari Clubavond/Open avond

Ma 23 februari Wel clubavond
Wo 25 februari Voorjaarsvakantie
Do 26 februari Wel clubavond
Vr 27 februari Voorjaarsvakantie
Za 28 februari Kopijdatum

Maart Geen bijzonderheden

CHAMPAGNE TOERNOOI

Het Champagne toernooi zal plaatsvinden op maandag 5 januari 2004 in de OVVO-hal. 
In december zal de TC dit toernooi nader aankondigen d.m.v. posters tijdens de vrije 
speelavonden. Men hoeft zich niet in te schrijven voor dit toernooi en er zijn ook geen 
kosten aan verbonden.
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TUSSENSTAND COMPETITIE

OSM Badminton 1, 2e klasse, poule 3 OSM Badminton 2, 3e klasse, poule 6
Breukelen 1 5-9 31-9 OSM Badminton 2 5-9 29-11
Leusder BC 4 5-7 23-17 Fortissimo 1 5-8 25-15
Inside ‘82 3 5-6 23-17 DVS 4 5-6 22-18
Leerdam 3 5-5 22-18 Castellum 5 5-6 20-20
BECA 2000 8 5-5 16-24 Kwinkslag 1 5-5 21-19
OSM Badminton 1 5-4 20-20 Breukelen 2 5-3 15-25
Apollo 3 5-4 20-20 Rap 2 5-2 14-26
Irene 3 5-0 5-35 Iduna 8 5-1 14-26

OSM Badminton 3, 4e klasse, poule 6 OSM Badminton 4, Heren 1e klasse, poule 6
Fortissimo 2 5-10 31-9 Koto Misi 5 4-8 32-0
Castellum 6 4-6 23-9 Iduna 12 4-6 24-8
Lunetten 1 5-5 23-17 Irene 8 4-6 21-11
Helios 1 4-4 16-16 Lunetten 2 5-6 21-19
Kwinkslag 2 4-3 14-18 OSM Badminton 4 4-2 9-23
OSM Badminton 3 4-2 9-23 Inter Nos 5 4-2 8-24
Koto Misi 4 4-0 4-28 De Zender 4 5-0 5-35

Voor verslagen van de wedstrijden en meer foto’s: kijk op www.osmbadminton.nl

Emy en Ronald van team 2 in aktie in het gemengd dubbel
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VARIA

CRYPTOGRAM 0304-2
1 2 3 4 5 6 7

8 8a

9

10 11 12

13

14 15

16

17 18

19 20

21 RK

Verticaal
1. Strijdkrachten met steeds minder gezag. 

(10)
2. Mijn ex is niet zo jong meer... (3)
3. Zonder vogel is het ongeremd. (6)
4. De grepen bij de kladden pakken. (10)
5. Uitroep van deze oorlogsbeginner. (2)
6. Een halve is gek, maar toch staan we 

erop. (4)
7. Dit vat is onze sport zonder bad eraf. (3)
8a. Ex-competitiespeler die planken 

doorsnijdt als physiotherapie? (3,6)
9. De broertjes van de dominee zijn terug 

bij OSM (7)
12. Betaalkistje via de zoon van Arthur. (6)
13. Licht op deze vochthouder. (4)
15. De andere Kamans. (2)
18. Vliegt zonder nummer door de lucht. (3)
20. De kiem van hen. (2)

Horizontaal
5. Duw je de verkoop weg? (5)
8. De tweede wedstrijd keert terug in 

Engeland. (11)
9. Italiaanse WC. (2)
10. Staat juist tussen badmintonners. (3)
11. OSM-Badminton-familie-motel-keten. 

(3,3,4)
14. Dit jeugdtalent begeleidt onze jeugd. 

(7,7)
16 Wormpje gemaakt in Amerika. (4)
17. Rond ruimtevaartuig voor pluimpjes. 

(12)
19. Verbazend woord voor mannensingel. 

(2)
21. Kim snoeit anders de jongste van 

Ronald. (3,6)

De oplossing vindt u elders in dit blad
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LIJST VAN BESTUURS- EN COMMISSIELEDEN
NAAM: ADRES: TEL: FUNCTIE:
  0346- 

BESTUUR
Martin van Gorkom Boomstede 122 576079 Penningmeester
Arthur van der Heijden Zwanenkamp 795 572129 Voorzitter JC
Ronald Koenis 1) Reigerskamp 320 569973 Secretaris, Voorz. RC
Alexander van Leijenhorst Zwanenkamp 82 283647 Voorzitter
Marida Löwik Fazantenkamp 670 569210 Voorzitter TC

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

VOORJAARSCOMPETITIE
Piet Elsendoorn Zwanenkamp 373 569616

JEUGD-COMMISSIE
Arthur van der Heijden Zwanenkamp 795 572129 Voorzitter
Rob Smeets Boomstede 199 550761 Jeugdcompetitie
André van der Valk Bloemstede 553 555467 

REDACTIE-COMMISSIE
Fardau Breshamer Fazantenkamp 243 565809 
Ingrid Janssen Boomstede 199 550761 
Ronald Koenis Reigerskamp 320 569973 Voorzitter

KASCONTROLE-COMMISSIE
Eric van Dam Boomstede 152 572541 
Eelco Weenink Boomstede 505 571083

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

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

1) Gastlabels
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VALENTINA

Nassaustraat 2
3601 BG Maarssen
Tel. 0346-550392

Voor al uw 
bloemwerk

* Bezorgservice tot 22.00 uur

* Wij bezorgen voor slechts €2,-   
desgewenst alle menu’s bij u 
thuis

* Bestellingen vanaf €15,- worden 
gratis bij u thuis bezorgd

* Bij bestellingen vanaf €25,- krijgt 
u een fles wijn gratis

* Openingstijden:
 Zondag t/m Donderdag:
  12.00 tot 01.00 uur
 Vrijdag en Zaterdag:
  12.00 tot 02.00 uur

Bisonspoor 1150
Maarssenbroek

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



DESPORTZAAK 211
UW RACKETSPECIALIST

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

TENNIS SQUASH BADMINTON

12 uur bespanservice

Babolat bespanmachine met chippkaart
(het geheugen van uw racket)

Snaren van

babolat

ashaway

Carlton Wilson
Yonex

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 ʻs avonds na 19:00 ophalen

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


