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

 Jaargang 26  (maart 2004), nr. 3

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

Goedemorgen en een speciaal welkom voor alle nieuwe leden, die, zoals de 
oudgedienden al hebben gemerkt, zorgen voor gezellig gevulde zalen. Hierbij merken 
we dat het animo voor de OVVO-hal steeds verder toeneemt, zo veel zelfs dat de 
maandagavonden nu drukker zijn dan ooit met de 7 teams van de VJK erbij. Voor de 
klagers onder u: even doorbijten. Het bestuur heeft maatregelen in voorbereiding om 
het volgend jaar de maandagavond minder te belasten. De vereniging vaart wel met de 
nieuwe leden én een goedbezochte OVVO-hal. 

Nog meer goed nieuws: wederom mogen veel competitieteams zich kampioen noemen. 
Sietske en jeugdteam 3 zijn zelfs districtskampioenen geworden!  
De senioren zijn druk bezig om in de VJK te laten zien dat OSM goed kan meekomen in 
het district. 

Bent u nog geen kampioen, maar wilt u dat wel worden? Vul het inschrijfformulier 
in voor de competitie van volgend jaar. Of een nog betere mogelijkheid: de 
clubkampioenschappen komen er weer aan. U leest er meer over in dit nummer.

Veel leesplezier,
Ronald Koenis
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VAN DE VOORZITTER

Jullie volgen het ongetwijfeld op onze website en/of in de VAR: OSM blijft presteren in 
de competitie. Van de 9 teams zijn er 3 kampioen geworden. Daarnaast zijn 2 teams 
op een tweede plaats geëindigd en 1 team werd derde. Allemaal proficiat en vooral de 
kampioenen Joeri, Rowin, Sandra, Joyce, Tjardy, Yannic, Kim, Whitley, Esmee, Ronald, 
Martijn, Gill, Sietske en Emy.
Van de VJK-teams verwachten we natuurlijk dezelfde prestatie.

Op dinsdag 12 december was de Algemene Leden Vergadering (ALV). Ook dit jaar was de 
opkomst weer gering. Er was slechts één lid dat geen functie bekleedt binnen de club. 
Bedroevende opkomst dus. Het verbaast mij dat er zo weinig leden zijn die mee willen 
praten over het beleid en de toekomst van onze club.

De ledenwerfactie heeft niet gebracht wat wij ervan gehoopt hadden maar er zijn toch 
wel wat nieuwe leden bijgekomen. 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.

Het Champagnetoernooi op 5 januari was zeer gezellig. De opkomst was groot en de TC 
had er een leuke avond van gemaakt. Er werd flink geknokt in de verschillende poules 
voor de eerste plaats. Die stond, zo bleek, garant voor een heerlijke appelkruimelvlaai. 
Menige vlaai werd onder het genot van een glas champagne genuttigd.

Binnenkort zijn weer de clubkampioenschappen. Dat is altijd een leuke manier 
om je vaardigheden te testen op je eigen niveau. Kijk 
verder op in het clubblad voor meer informatie.

Ik hoop dat degene die op wintersport zijn 
geweest of nog gaan, zonder blessures 
terugkomen, zodat zij onze mooie sport niet 
hoeven te missen.

Alexander van Leijenhorst
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OSM BADMINTON AGENDA MAART - JUNI 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
Maart Geen bijzonderheden

Vr 9 april Goede vrijdag
Za 10 april Wel training
Ma 12 april Pasen
Vr 16 april Clubkampioenschappen senioren, training van 19:00 – 20:30
Za 17 april Clubkampioenschappen
Ma 19 april Clubkampioenschappen senioren, geen training
Vr 23 april Clubkampioenschappen senioren, training van 19:00 – 20:30
Vr 23 april Laatste training op vrijdag
Za 24 april Clubkampioenschappen
Vr 30 april Koninginnedag

Za 1 mei Meivakantie, geen training
 tot en met
 Vr 7 mei
Ma 10 mei Geen training
Ma 24 mei Laatste training op maandag
Wo 26 mei Laatste training op woensdag
Ma 31 mei Pinksteren

Za 26 juni Laatste training op zaterdag

JEUGD
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JEUGDCLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2004
We zijn nog bezig met het vaststellen van het speelschema voor de 
clubkampioenschappen. Zodra het klaar is krijgt iedereen een lijst met de speeltijden.

Het is altijd vervelend als de kinderen tijdens een wedstrijd ook nog eens zelf de stand 
moeten bijhouden. Daarom hebben we dit jaar een nieuwe regel:  de verliezer(s) 
van een wedstrijd moeten direkt daarna gaan tellen bij een volgende wedstrijd. De 
wedstrijdleider bepaalt bij welke wedstrijd geteld moet worden.

De JC is heel blij dat een aantal ouders zich hebben opgegeven om te helpen tijdens 
de wedstrijden. Wij zijn er daarom van overtuigd dat de kinderen met veel plezier hun 
kampioenschap zullen spelen.

De speeldagen zijn:
Zaterdag 17 april
Zaterdag 24 april

De prijsuitreiking is op zaterdag 24 april na de finales.

De JC

De prijswinnaars met hun bekers van de slotrondes van de competitie, lees het verslag op blz 9.

Vlnr Joyce, Tjardy, Rowin, Whitley, Joeri, Yannic, Esmee, Kim, Sandra.
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EINDVERSLAG VAN DE JEUGDCOMPETITIE

Nu de competie is afgelopen kunnen we de balans weer opmaken. De resultaten waren 
ook dit jaar heel goed. Team 2 en 3 zijn allebei voor het vierde achtereenvolgende jaar 
kampioen geworden. Zij gaan naar Nijmegen toe voor de Slotwedstrijden. Daarnaast zijn 
er 2 teams die tweede zijn geworden. Team 1 en 5 zijn in de middenmoot geëindigd. 

Alle uitslagen zijn te vinden op www.osmbadminton.nl (hier staan ook de 
wedstrijdverslagen), en op sv-irene.nl/uitslagen/ (hier staan alle uitslagen).

Team 1 (Ellen, Mariska, Mark, Marijn, en Ramli) heeft dit jaar echt moeten vechten voor 
de punten. Tegen de twee sterkste teams hebben ze heel goed gespeeld, alleen tegen de 
mindere teams hebben ze regelmatig punten verloren. Hierdoor zijn ze op het nippertje 
de beste middenmoter.

Team 2 (Sandra, Joyce, Joeri en Rowin) is ongeslagen kampioen geworden. Volgens 
de wedstrijdverslagen waren de tegenstanders wel sterk, maar won OSM toch altijd 
ruimschoots. Dit team speelt al jaren samen en hopelijk gaan ze ook het volgend weer 
door in dezelfde samenstelling. Ze zullen dan zeker in de hoogste klasse gaan spelen.

Team 3 (Kim, Whitley, Esmee, Tjardy en Yannic) is ook dit jaar weer kampioen geworden. 
Tjardy heeft dit seizoen twee wedstrijden moeten missen vanwege een vervelende 
blessure. Gelukkig wilden Davy Fung en Vincent de Waard invallen. Ondanks het grote 
verschil met nummer 2 zijn er toch een aantal heel spannende wedstrijden geweest. 
Volgend seizoen krijgen ze echt tegenstand, als ze in de hoogste klasse gaan spelen.

Team 4 (Cynthia, Esther, Vincent, Nick en Michael) heeft dit jaar heel goed gespeeld. 
Alleen DVS was veel te sterk, deze wedstrijden werden dan ook dik verloren. De 
wedstrijden tegen de andere teams moest er ook gewerkt worden, maar het resultaat was 
er naar. Dit team heeft al aangegeven dat ze volgend jaar weer in dezelfde samenstelling 
willen gaan spelen.

Team 5 (Nadine, Cherelle, Robbin, Wouter, Jelte en Marley) begon de competitie heel 
sterk met 3 overwiningen. Daarna kwamen sterkere teams. In de tweede helft van de 
competitie werd zelfs een keer gelijk gespeeld tegen één van die teams, het ging dus 
steeds beter. Uiteindelijk hebben ze een mooie plaats in de middenmoot bereikt.

Team 6 (Kim, Kirsten, Martijn en Pim) is op het nippertje geen kampioen geworden. In 
de eerste competitiehelft hebben ze slechts één wedstrijd verloren. De returnwedstrijd 
hebben ze zelfs gewonnen. Het verschil met de kampioen is maar 1 punt. Van dit team 
kunnen we in de toekomst nog heel wat verwachten.

http://www.osmbadminton.nl
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Tot slot wil ik ook weer alle ouders heel hartelijk bedanken voor hun inzet bij het 
vervoeren, begeleiden en aanmoedigen van de teams tijdens de thuis- en uitwedstrijden. 
Zonder deze inzet van de ouders zou er geen competitie gespeeld kunnen worden. 
Nogmaals heel hartelijk bedankt!
De trainers Uun en Geert-Jan wil ik hierbij bedanken voor hun inzet en toewijding. Het 
resultaat is af te lezen aan de eindstanden.

Misschien dat er nog meer jeugdspelers enthousiast geworden zijn en competitie willen 
gaan spelen volgend seizoen. Kijk in dat geval naar het aanmeldingsformulier elders in 
deze clubkrant.

De eindstanden
Klasse 1A poule 2   Klasse 2A poule 1
Apollo 1 12-24 81-15 OSM badminton 2 10-20 70-10
Houten 1 12-20 68-28 Dvs 1 10-16 61-19
OSM badminton 1 12-11 47-49 ’t Gein 1 10-10 42-38
Amersfoort 2 12-11 43-53 Houten 3 10-08 30-50
Smashing 1 12-10 41-55 De zender 1 10-06 26-54
Nijkerk 1 12-07 35-61 Kwinkslag 1 10-00 11-69
Irene 2 12-01 21-75 

Klasse 3A poule 3   Klasse 4A poule 4
OSM Badminton 3 10-19 67-13 DVS 3 12-24 93-03
Zeewally 2 10-14 49-31 OSM Badminton 4 12-20 64-32
Eemnes 3 09-12 41-31 Selby 4 12-13 50-46
Fortissimo 1 10-06 31-49 Houten 8 12-12 40-56
Apollo 6 10-06 24-56 Kr. Rijnstreek 1 12-11 49-47
Vale Ouwe 2 09-01 20-52 Castellum 5 12-03 25-71
   Apollo 10 12-01 15-81

Klasse 6A poule 2   Klasse 7D poule 1
Hoogland 3 13-26 90-14 Irene 8 12-22 85-11
Irene 6 14-23 86-26 OSM Badminton 6 12-21 77-19
DVS 5 14-21 76-36 Hoogland 5 12-12 51-45
Zeewally 6 14-15 64-48 Selby 8 12-09 42-54
OSM badminton 5 14-12 58-54 Fortissimo 4 12-09 37-59
Amersfoort 9 14-09 37-75 Leusder BC 7 12-09 29-67
Hellas 5 14-03 18-94 Hoevelaken 6 12-02 15-81
Houten 10 13-01 11-93 

Rob Smeets
Jeugdcompetitieleider



- 8 - OSM Badminton

- 9 -

SLOTRONDE JEUGDCOMPETITIE IN NIJMEGEN

Nog net voor de afsluiting van dit clubblad het laatste nieuws uit Nijmegen waar op 
6 maart de slotrondes van de jeugdcompetitie gespeeld werden. Team 2 (Joeri, Rowin, 
Sandra en Joyce) kwam uit in de klasse 2A (t/m 19 jaar) en team 3 (Tjardy, Yannic, 
Kim, Whitley en Esmee) kwam uit in de klasse 3A (t/m 16 jaar). De wedstrijden werden 
gespeeld in de Jan Massinkhal in Nijmegen, een grote hal met maar liefst 18 banen. Alles 
was behoorlijk strak georganiseerd wat wel nodig is als zoveel teams zoveel wedstrijden 
moeten spelen.

In klasse 2A en 3A waren 5 poulewinnaars zodat elk team 4 wedstrijden moest spelen 
om uit te maken wie districtskampioen zou worden. Er werden per wedstrijd slechts 5 
partijen gespeeld in plaats van de gebruikelijke 8 omdat het anders te zwaar wordt en 
te lang duurt. Zo werd er 1 jongens-enkel, 1 meisjes-enkel, beide dubbels en 1 gemengd 
dubbel gespeeld. Er werd niet verlengd en er werden maximaal 2 sets gespeeld. Elke 
set telde voor 1 punt zodat je maximaal 10 punten kon halen. Desondanks was het hard 
werken voor de jeugd, de wedstrijden moesten achter elkaar door gespeeld worden om 
op een redelijke tijd klaar te zijn.

Team 2 heeft prima gepresteerd en maar 1 van de 4 wedstrijden verloren. Zij kregen de 
tweede prijs met een fraaie beker mee naar huis. Gefeliciteerd!
Team 3 had pech met blessures: Whitley was de avond vantevoren door haar enkel 
gegaan en de fysiotherapeut raadde aan om niet te spelen om erger te voorkomen. 
Een grote teleurstelling voor Whitley 
maar gezondheid gaat voor. Zo moest 
ze zich beperken tot tellen (wel erg 
prettig voor de toeschouwers) en 
aanmoediging van de teamgenoten. 
Yannic kreeg last van een pijnlijke 
onderrug maar met een massage 
van dezelfde fysiotherapeut kon hij 
toch verder spelen. Desondanks heeft 
team 3 alle wedstrijden gewonnen en 
is districtskampioen geworden van 
klasse 3A! Gefeliciteerd!

Meer foto’s op 
www.osmbadminton.nl.

Ingrid Janssen

Team 2 (Joyce, Sandra, Joeri en Rowin) aan 
het werk in Nijmegen.
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SINTERKLAASTOERNOOI

Op 29 november 2003 werd het Sinterklaastoernooi voor de zaterdagochtendjeugd 
gespeeld in de Bisonhal. Met een grote opkomst om half negen beloofde het weer een 
fijne ochtend te worden. Na de aanmelding werd er op iedere baan een poule gemaakt 
van 7 of 8 kinderen waarbij rekening werd gehouden met de leeftijd en speelsterkte. 
Op elke baan was er een scheidsrechter aanwezig om de puntentelling en alles wat daar 
bij hoorde te begeleiden. Er werden dubbels in steeds verschillende samenstellingen 
gespeeld waarna de gescoorde punten in ieder partijtje per speler individueel werden 
opgeteld zodat er per baan één winnaar uit kwam. Rode wangen van de inspanning 
toonden aan dat er flink werd gestreden.

Plotseling stonden er 2 Zwarte Pieten in de zaal die tussen alle voorbereidingen voor 
pakjesavond door nog even tijd hadden gevonden een shuttletje mee te slaan. Soms 
hielpen ze de kinderen ook op het veld waardoor er soms 5 spelers op een baan 
stonden. Bij de eindresultaten op baan 7 leek een van de Pieten zelfs als winnaar uit de 
bus te komen, maar al snel bleek daar iets niet te kloppen. Het was toch echt Marten 
Veldhuijsen die daar met de winst naar huis ging.

Op baan 6 was Jorik de Jong de sterkste al lagen de punten van alle spelers in die poule 
wel heel dicht bij elkaar wat betekent dat het er op die baan erg spannend aan toe is 
gegaan. Op baan 5 bleek Dominique de Vet, die het Triplextoernooi ook won, wederom 
als winnares te eindigen. Baan 4 was ook bijzonder spannend, tot op het laatst bleef het 
onduidelijk wie er zou winnen. Justin Voorneveld, dit seizoen nog maar net begonnen 
met 
badminton, 
kwam als 
winnaar 
uit de bus, 
een mooi 
resultaat.

Voor baan 
3 bleef het 
ook lang 
onduidelijk 
wie er 
zou gaan 
winnen maar 

Zwarte Piet 
kan het op één 

been
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De winnares 
van baan 1, 

Rima Ori

Kristel van der 
Blom vergaarde 
daar de meeste 
punten. Op baan 
2 waren af en toe 
verbeten gezichten 
te zien in een vaak 
verhitte strijd. Lisa 
van Beek wist die 
poule te winnen. 
Op baan 1, de aller-
jongsten, vlogen 
de vonken er ook 
behoorlijk van af en 
daar bleek Rima Ori 
de sterkste.

Na de prijsuitreiking 
wilden de Pieten 
niet weg als er niet 
gezongen werd uiteraard. Het afscheidslied en de zakjes snoep van de Pieten waren de 
afsluiting van een gezellig Sinterklaastoernooi.

André van der Valk
JC
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VERSLAG OLIEBOLLENTOERNOOI

Op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar werd het oliebollentoernooi gespeeld. De 
zaalbeheerder bleek nog niet wakker waardoor alle vroege sportievelingen even moesten 
wachten maar tegen negenen kon iedereen naar binnen.
Bij de aanmeldingen bleken er veel vaders, moeders, ooms, tantes en broertjes of zusjes 
te zijn waardoor het weer een gezellig gebeuren beloofde te worden. De poules werden 
zo snel mogelijk ingedeeld waarna rond kwart over negen gestart werd met een aantal 
stevige partijtjes badminton. Op veel banen bleken de koppels behoorlijk aan elkaar 
gewaagd wat veel gelijk opgaande standen gaf te zien. Daarnaast waren er ook wel 
grotere verschillen maar dat werd vaak gevolgd door de een of andere revanche.
Op baan 1 waren Arthur van Aarssen en zijn vader te sterk al zaten Tim Timmer met zijn 
moeder hen wat punten betreft stevig op de hielen. De koppels op baan 2 lagen helemaal 
dicht bij elkaar waardoor het tot het laatste toe zeer spannend was. Selwyn van Harn en 
Dominique de Vet kwamen daar als winnaars uit de bus.
Baan 3 gaf een zelfde beeld al maakten Lotte Bargerbos met haar vader een eindsprintje 
in de laatste partij waardoor zij ineens ruim eerste werden. De poule op baan 4 liet 
aantrekkelijke wedstrijdjes zien. Thijs Jaeger die samen speelde met Melvin Klarenbeek 
verlieten daar de baan met een eerste plek.
Op baan 5 deden zich zeer verhitte wedstrijden voor en ook daar lag het continu dicht bij 
elkaar. Hier wisten Eveline Jansen met haar moeder de winst te behalen.
Op baan 6 was sprake van grote verschillen en Jorik de Jong wist daar met zijn vader de 
winst in de wacht te slepen met een zeer ruime voorsprong. Op baan 7 deed een koppel 
mee dat erg ruim zou hebben gewonnen ware het niet dat zij gediskwalificeerd werden 
vanwege een te groot krachtsverschil. Uiteindelijk streken Marten Velthuijsen en zijn 
moeder daar met de eer.
In de bar werden de prijswinnaars gehuldigd en traditiegetrouw mochten zij als eerste 
een oliebol nemen waarna zij de rest vervolgens uit mochten delen. Dit was het slot van 
dit toernooi wat een zeer gezellig en sportief begin van het nieuwe jaar is geworden. Een 
evenement welke dankzij veel hulp weer tot een geslaagd geheel kon worden gemaakt.
Vanaf nu kan er stevig getraind worden voor het belangrijkste toernooi van het jaar: de 
clubkampioenschappen in april.

André van der Valk
JC
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KEN JE SUSAN WOLBERT AL?
Hoe heet je, hoe oud ben je, waar woon je, 
waar zit je op school en in welke klas zit je?
Ik heet susan Wolbert, ik ben 14 jaar, ik woon 
in Maarssen en ik zit op de Rientjes mavo in de 
tweede klas.

Waarom ben je op badminton gegaan?
Ik ben in contact gekomen door mijn nicht 
Esther en mijn neefje Jeroen.

Hoe lang ben je al lid van OSM en waarom 
ben je juist op deze vereniging gegaan?
Ik ben lid geworden in november 2002. OSM 
was lekker dichtbij en dus makkelijk om heen 
te gaan en het leek me een leuke groep.

Speel je competitie of doe je mee aan toernooien?
Ik doe mee aan toernooien want ik moet nog veel leren.

Wat speel je het liefst, de single, de mix of de dubbel? Waarom?
De dubbel want dan werk je samen met een partner en je kan elkaar veel helpen.

Wat vind jij het leukste dat je dit 
seizoen hebt meegemaakt?
Dat ik een keer heb gewonnen.

Heb je ook andere hobby’s?
Ja, ik speel piano en ik doe 
ook aan Taekwondo (dat is een 
verdedigingssport).

Is er nog iets wat je graag wilt 
vertellen, wat leuk is als het in 
het boekje komt te staan?
Dat ik nu de pen door geef aan 
mijn neefje. Het interview gaat 
door de hele familie.

Susan geeft de pen door aan 
Jeroen Eijgenstein.
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GEEF JE OP VOOR DE JEUGDCOMPETITIE 2004-2005 !!!
Vanaf eind september 2004 gaat de jeugdcompetitie van het seizoen 2004-2005 van 
start. Daarvoor moet eind april bij de Badmintonbond een opgave van de teams 
ingeleverd worden. Meespelen met de competitie is leuk, want je speelt extra wedstrijden 
tegen andere verenigingen. Als je mee wilt meespelen, moet je je nu opgeven door 
de bijgaande antwoordcoupon in te leveren. Het beste is om van te voren met andere 
spelers van jouw leeftijd af te spreken om een team te vormen en dan als team in te 
schrijven. Iedere speler moet zelf een antwoordcoupon inleveren, maar wel eerst laten 
ondertekenen door een van je ouders. Je kunt je ook alleen aanmelden, maar dan is het 
onzeker of er voldoende andere aanmeldingen zijn van spelers van jouw leeftijd om een 
team te vormen. Mocht dit zo zijn, dan kun je nog reserve speler worden die kan invallen 
als een speler van een team een keer niet kan meespelen.

De competitie loopt van eind september 2004 tot en met januari 2005. De 
competitieteams worden ingedeeld naar de leeftijd op 31 december 2005 van de oudste 
speler van het team. Er zijn vier groepen, nl:

- t/m 11 jaar, dus geboren in 1994 of later
- t/m 13 jaar, dus geboren in 1992 of later
- t/m 16 jaar, dus geboren in 1989 of later
- t/m 19 jaar, dus geboren in 1986 of later

Een badmintonteam bestaat minimaal uit 2 jongens plus 2 meisjes. In de 3 oudste 
groepen zijn ook teams (van minimaal 4 spelers) met alleen jongens of alleen meisjes 
mogelijk. In de jongste groep wordt gemengd gespeeld, d.w.z. jongens en meisjes 
willekeurig door elkaar heen. Er wordt gespeeld in poules van ten hoogste 8 teams met 
maximaal 14 speelweken. In een poule van 8 teams worden 2 x 7 wedstrijden gespeeld, 
tegen iedere tegenstander één keer thuis en één keer uit. De thuiswedstrijden beginnen 
op zondagochtend om 10 uur in Sporthal Bisonsport en duren tot uiterlijk 14 uur (maar 
meestal zijn ze al om ongeveer half één klaar). De uitwedstrijden zijn meestal op 
zaterdag of zondag maar kunnen bij uitzondering ook op vrijdagavond plaatsvinden. De 
uitwedstrijden worden gespeeld bij andere verenigingen in het District Centrum van de 
Badmintonbond. 

Als je je opgeeft voor de competitie moet je uiteraard wel volgend seizoen lid blijven van 
OSM Badminton. Als je je nu opgeeft en je wilt volgend seizoen toch niet meespelen in de 
competitie, waardoor een competitieteam moet worden teruggetrokken, dan moet OSM 
Badminton een boete van 50 euro betalen aan de Badmintonbond. Deze boete verhaalt 
OSM op het team dat zich terugtrekt. 
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Voor de begeleiding en het vervoer naar de uitwedstrijden, zullen de ouders van 
de spelers (per toerbeurt) moeten zorgdragen. De JC kan hier maar heel beperkt bij 
assisteren.

Het inschrijfgeld is 5 euro per persoon. Dit moet meteen bij de inschrijving worden 
betaald.

De antwoordcoupon moet uiterlijk 7 april 2004 ingeleverd zijn bij:

Rob Smeets, Boomstede 199, Maarssenbroek.

OPGAVE JEUGDCOMPETITIE 2004-2005
Ik geef mij op voor de jeugdcompetitie als speler   /   reservespeler 

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

Indien je al weet met wie je in een team gaat spelen, vul dan hieronder de namen 
van je teamgenoten in:

1. ................................................................................................

2. ................................................................................................

3. ................................................................................................

4. ................................................................................................

5. ................................................................................................

Mijn ouders accepteren de voorwaarden die hierboven staan vermeld.

Handtekening: Handtekening ouders/voogd:

...................................... ....................................................

✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂
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DISTRICTSJEUGDKAMPIOENSCHAPPEN

Op 14 en 15 februari werden in 
Amersfoort in de Juliana van Stolberg 
hal (de hal van BC Amersfoort) 
de jeugdkampioenschappen van 
het district centrum gespeeld. 
De inschrijving voor dit toernooi, 
georganiseerd door het district 
centrum, is open. De volgende 
jeugdleden van OSM namen deel: Esmee 
de Graaf, Nadine Hagenbeek, Cherelle 
Selles en Yannic Smeets in de klasse 
U13, Tjardy Esmeijer, Melissa Santosa, 
Sandra van Rooijen en Rowin Nieuwerth 
in de klasse U15, Sietske Lammers en Erik 
Pelgrim in de klasse U19. Zij speelden 
met elkaar of met andere kinderen die  
ze kennen van RTC of TSSP trainingen.

De organisatie verliep soepel en het was vooral ook heel gezellig in de zaal en op de 
tribune. De kinderen leefden met elkaar mee en moedigden elkaar aan. Ook de trainers 
van RTC en OSM lieten zich niet onbetuigd. Helaas was Esmee wat ziek en heeft ze niet 
voluit kunnen spelen.

Onze OSM spelers hebben goede resultaten geboekt: Yannic haalde de halve finale in 
de heren enkel U13 en de finale 
in de heren dubbel U13, Sandra 
haalde de halve finale in de 
dames enkel en de finale van 
de dames dubbel in de U15 en 
Sietske won de dames enkel U19. 
Gefeliciteerd!

Meer foto’s van de districts-
jeugdkampioenschappen zijn 
te vinden op de OSM-website: 
www.osmbadminton.nl.

Ingrid Janssen

Cherelle en Nadine in de dames dubbel

Sietske wint de eerste prijs in het dames enkel

http://www.osmbadminton.nl
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BADMINTONKAMP IN DE ZOMERVAKANTIE

Voor kinderen die ook in de vakantie willen badmintonnen, organiseert de sportstichting 
CHEMPS twee badmintonkampen. Deze kampen duren één week waarin de kinderen 20 
uur op de baan staan. Daarnaast komen er nog andere vormen van sport aan bod en 
natuurlijk is er ook veel tijd voor spelletjes.

Waar? leeftijd datum kosten
Burgh-Haamstede 14 t/m 18 jaar 10 t/m 15 juli € 227,50
Burgh-Haamstede 11 t/m 18 jaar 24 t/m 29 juli € 227,50

De organisatie
De trainingen worden geleid door Bart-Jan den Hollander. Hij is sportpsycholoog en 
ook trainer bij badmintonclub Houten. Daarnaast geeft hij training aan (toekomstige) 
topsporters op het RTC en het Topsport Steunpunt (TSSP) in Amersfoort. Verder zijn er een 
aantal C- en TC1-trainers aanwezig.

Wat heeft OSM hiermee te maken?
NIETS! OSM heeft geen enkel belang en/of bemoeienis met de kampen. Het is natuurlijk 
leuker als er meerdere kinderen van OSM deelnemen. Daarom is het handig om aan 
Arthur en/of Rob van de JeugdCommissie door te geven als je wel belangstelling hebt.

Ervaringen
Vorig jaar zijn Tjardy en Yannic  samen naar het badmintonkamp gegaan.  Als je wilt 
weten wat er allemaal gedaan wordt op het kamp, kun je het aan hun vragen.
Op het kamp zijn kinderen die pas één jaar badminton spelen, maar er doen ook spelers 
mee  die al meerdere jaren in de top meedraaien. Iedereen krijgt training op zijn/haar 
eigen niveau.

Meer informatie?
Op de website 
(www.chemps.org/kampen) van 
CHEMPS vind je meer informatie 
over de kampen. Verder heeft de 
JC een aantal folders.

De JeugdCommissie

http://www.chemps.org/kampen
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SENIOREN

OSM BADMINTON AGENDA MAART - JUNI 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
Maart  Geen bijzonderheden

Vr 2 april Laatste training op vrijdag
Vr 9 april Goede vrijdag
Ma 12 april Pasen
Vr 16 april Clubkampioenschappen (Bisonhal)
Zo 18 april Clubkampioenschappen (Bisonhal)
Ma 19 april Clubkampioenschappen (OVVO-hal)
Do 22 april Clubkampioenschappen (Bisonhal)
Vr 23 april Clubkampioenschappen (Bisonhal)
Za 24 april Clubkampioenschappen (Bisonhal)
Vr 30 april Koninginnedag

Ma 3 mei Meivakantie, wel clubavond
Wo 5 mei Meivakantie, geen training
Do 6 mei Meivakantie, wel clubavond
Vr 7 mei Meivakantie, geen training
Do 20 mei Hemelvaart
Do 27 mei Laatste clubavond op donderdag
Ma 31 mei Pinksteren

Ma 28 juni Laatste clubavond op maandag
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VOORJAARSCOMPETITIE 2004
Dit jaar zullen liefst zeven teams de eer van OSM Badminton gaan verdedigen 
in de 33e editie van de VJK. Ten opzichte van vorig seizoen, toen OSM al met 
veel teams meespeelde, is er dus nóg een team bijgekomen. Hieronder staan de 
teamsamenstellingen van deze zeven teams. Op de website www.osmbadminton.nl vind 
je meer informatie zoals uitslagen en wedstrijdverslagen.

De thuiswedstrijden worden normaliter gespeeld op maandagavond in de OVVO-hal. De 
aanvang van de wedstrijden is 20:00.

De teams
Team 1 Team 2 Team 3
Martin van Gorkom * Piet Elsendoorn * Gerben van den Bosch *
Pim de Graaf Hans Eijkelkamp Wouter Tengeler
Arthur van der Heijden Laura Eefting Frans den Elsen
Marida Löwik Saskia van Rouveroy Wilma Elsendoorn
Marian van Huussen Nel Coenders Agaath den Elsen

Team 4 Team 5 Team 6
Joep Simons Hans Roberti Geert-Jan Fluitman *
Dik Veer * Gijs Eigenstein Cor Zagers
Ineke Spall Linda Elsendoorn * Sabeth Kok
Ria Galesloot José Eijkelkamp Josephine Bart

Team 7
Roel Karsten
Coert Verduin
Ron Thijssing
Noëlle Veldhuizen
Suzanne van Nieuwenhoven *
Anne-Jet Bennink

* = teamcaptain

THUISWEDSTRIJDEN VJK
Datum Team
8 maart 5, 7
15 maart 1, 6
22 maart 2
29 maart 1
5 april 1, 3, 5
26 april 1, 3, 4

http://www.osmbadminton.nl


- 20 - OSM Badminton

- 21 -

SPEELSCHEMA CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2004
De TC is nog druk bezig met het indelen van de poules voor de clubkampioenschappen 
die in april gehouden zullen worden. De speelschema’s waren helaas nog niet op tijd 
klaar om opgenomen te worden in dit clubblad. Wanneer de schema’s klaar zijn zullen 
deze zo spoedig mogelijk gepubliceerd worden op http://www.osmbadminton.nl en 
natuurlijk ook op de prikborden die op maandag en donderdag in de sporthal staan.

De TC
Marida Löwik
Pim de Graaf
Sandor Musto

SMIT TOERNOOI

Op 17 november 2003 werd het jaarlijkse SMIT-toernooi (Senioren Mix Invitatie Toernooi) 
weer gespeeld. Mede dankzij succesvol ronselen van Sandor werd een acceptabel aantal 
koppels bij elkaar gebracht. Een aantal bleken oud-spelers/speelsters te zijn, al dan niet 
van OSM, die het nog niet verleerd waren, voor anderen was het daadwerkelijk één van 
de eerste keren dat een badmintonracket gehanteerd werd. Helaas was er hierdoor wel 
wat verschil in speelsterkte, maar aan de geluiden van de banen te horen werd er leuk 
gespeeld. Er werd vanaf 20:45 op 4 banen gespeeld en de openingstijden in de OVVO-
hal bleken net ruim genoeg te zijn: rond 23:00 werd de finale winnend afgesloten door 
Sandor en partner ten koste van Peter en partner. 

Anne-Jet en 
Ineke ontvangen 
hun prijs van TC 

voorzitter Marida
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CHAMPAGNETOERNOOI

Op maandag 5 januari werd het jaarlijkse 
champagnetoernooi in de OVVO-hal 
georganiseerd. Bij binnenkomst moesten 
de deelnemers zich inschrijven waarna de 
TC haar best ging doen in korte tijd leuke 
poules in te delen. Ook dit jaar was dit 
weer aardig gelukt. Er waren deze keer 5 
poules.

Winnaars
Poule A: Alexander van Leijenhorst en 

Linda Elsendoorn
Poule B:  Anne-Jet Bennink en Ineke Spall
Poule C:  Ronald Kieft en Wouter Tengeler
Poule D:  Hans Eijkelkamp en Jesper van 

Breugel
Poule E:  Peter Wieland en Frits Linden

Op www.osmbadminton.nl staan een heleboel foto’s van het geslaagde toernooi. Hier 
zijn bijvoorbeeld ook de winnaars van de poedelprijzen (een halve i.p.v. een hele vlaai 
per koppel!) te bewonderen. Verder veel foto’s van OSM’ers in actie! Na de prijsuitreiking 
werden de vlaaien weer spontaan gedeeld onder de leden waardoor iedereen met een 
glas champagne en een stuk vlaai het nieuwe jaar inluidde.

Marcel en  Edwin in aktie

Champagne met taart, dat was smullen...

http://www.osmbadminton.nl/
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RAB KLASSE COMPETITIE 2004-2005
Dit jaar zal er een vervolg komen op de proef van de RAB (Recreanten, Afbouwers en 
Beginners) klasse in de gemengde competitie. Er zal een wijziging worden aangebracht 
om deze klasse aantrekkelijker te maken. Bij voldoende belangstelling kun je een team 
opgeven voor de normale 8 partijen of voor 6 partijen waarin alleen dubbels worden 
gespeeld.

Bij veel verenigingen kan men alleen dubbels spelen en daarom bestaat er bij een grote 
groep de behoefte om alleen maar te dubbelen. In ons voorstel worden er dan 1 HD; 1DD; 
4GD gespeeld. Wij hebben daarvoor deze klasse gesplitst in 5A en 5B.

Deze klasse kent enkele speciale regels in afwijking of aanvulling op het standaard DCRC.

1. Er vindt geen promotie van de RAB klasse naar de 4e klasse plaats.
2. Er vindt geen degradatie van de 4e klasse naar de RAB klasse plaats.
3. Invallers mogen niet uit de lopende senioren competitie komen, (klasse Ov tot en met 

4e klasse), bij overtreding wordt de wedstrijd met 8-0 verloren.
4. Data en reglementen van de Senioren competitie gelden ook voor de RAB klasse.
5. Slotwedstrijden zijn er ook voor de kampioenen van de RAB klasse.
6. In principe zal een volledige poule worden opgezet, echter het is mogelijk dat i.v.m. 

een regionale indeling het aantal teams kleiner zal zijn, dit ter voorkoming van 
“extreem” grote reisafstanden.

7. Er zal geen dubbele competitie worden gespeeld, eventueel minder wedstrijden.
8. Wie mogen er deelnemen in deze klasse?
 a. de spelers die het afgelopen seizoen in de 4e klasse hebben gespeeld en waarvan 

het team op de plaatsen 5 tot en met 8 zijn geëindigd.
 b. “beginnende” competitieteams (dus ook teams die alleen nog maar VJK hebben 

gespeeld!)
 c. “afbouwende” competitieteams, hierbij moet wel een extra motivering worden 

ingezonden, ter voorkoming van misverstanden.
 d. individuele spelers, die een gemotiveerde dispensatie aanvraag inzenden, om 

toch in de RAB klasse te mogen uitkomen.

Mocht je interesse hebben om in het najaar competitie te spelen in deze RAB-klasse, 
schrijf je dan in via het inschrijfformulier voor de najaarscompetitie 2004/2005 dat je ook 
in dit clubblad kunt vinden. Let op! Deze inschrijvingen moet ik op 7 april 2004 binnen 
hebben.

Marida Löwik
Competitie contactpersoon senioren
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EINDUITSLAG COMPETITIE 2003-2004
Elk jaar organiseert de NBB twee competities; de voorjaars- en de najaarscompetitie. 
De najaarscompetitie heeft over het algemeen een iets hoger niveau dan de 
voorjaarscompetitie en bestaat uit grotere poules en dus meer wedstrijden. OSM 
Badminton heeft al vaak meegedaan aan zowel de voor- als najaarscompetitie en 
niet zonder succes. Dit jaar speelde OSM Badminton met vier seniorenteams mee in de 
najaarscompetitie. Aan ieder team wordt verzocht een wedstrijdverslag te maken en deze 
door te mailen, enerzijds voor op onze eigen site en anderzijds om wekelijks aandacht 
te krijgen van de regionale media, waarin u regelmatig een samenvatting kunt lezen. 
Vier teams hebben in de afgelopen najaarscompetitie de eer van OSM Badminton hoog 
gehouden. 

Team 1 wat bestaat uit Niels, Ton, Mirjam en Cindy speelt in de tweede klasse en is als 
vierde geëindigd. Uit de wedstrijdverslagen op http://www.osmbadminton.nl is op te 
maken dat naarmate het seizoen vorderde de resultaten verbeterden.

Team 2, spelend in de derde klasse en bestaande uit Ronald, Martijn, Gill, Sietske en Emy 
zijn eerste in hun poule geworden en spelen zodoende met de andere poule-winnaars 
uit hun klasse de eindronde in Arnhem (zie volgende pagina, red.). Slechts 2 maal een 
gelijke eindstand en de rest zeer ruim gewonnen. Prima resultaat, de door Sietske op de 
http://www.osmbadminton.nl geplaatste statistieken spreken voor zich.

Team 3: Martin, Arthur, Pim, Marida en Marian spelen voor het tweede jaar in de vierde 
klasse. Arthur moest helaas al na 2 speelweken afhaken met een vervelende blessure, nog 
steeds is hij niet blessurevrij. Voor Marian was dit het eerste jaar competitie. Met slechts 1 
overwinning geen seizoen om over naar huis te schrijven.

Team 4 is een heren-team, bestaande uit Jeffrey, Jesper, Bart en Frits. Zij spelen in klasse 1 
en zijn in hun eerste jaar in de seniorencompetitie als vijfde geëindigd.

De eindstanden
Team naam  Score  Team naam  Score 
Breukelen 1 14 - 21 (72 - 40) OSM Badminton 2  14 - 26 (92 - 20)
BECA 2000 8 14 - 19 (57 - 55) Fortissimo 1 14 - 24 (78 - 34)
Inside ‘82 3 14 - 17 (69 - 43) Kwinkslag 1 14 - 14 (54 - 58)
OSM Badminton 1  14 - 17 (61 - 51) Castellum 5 14 - 14 (48 - 64)
Leusder BC 4 14 - 13 (50 - 62) DVS 4 13 - 13 (54 - 50)
Apollo 3 14 - 12 (59 - 60) Iduna 8 14 - 08 (42 - 70)
Leerdam 3 14 - 11 (52 - 60) Breukelen 2 14 - 06 (39 - 73)
Irene 3 14 - 02 (28 - 84) Rap 2 13 - 05 (33 - 71)
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Team naam  Score  Team naam  Score 
Fortissimo 2 12 - 23 (77 - 19) Koto Misi 5 12 - 23 (91 - 05)
Kwinkslag 2 12 - 16 (59 - 37) Irene 8 11 - 16 (58 - 30)
Castellum 6 12 - 16 (56 - 40) Lunetten 2 12 - 16 (61 - 35)
Helios 1 12 - 16 (55 - 41) Iduna 12 11 - 15 (59 - 29)
Lunetten 1 12 - 09 (50 - 46) OSM Badminton 4  12 - 08 (36 - 60)
OSM Badminton 3  12 - 03 (23 - 73) Inter Nos 5 12 - 04 (15 - 81)
Koto Misi 4 12 - 01 (16 - 80) De Zender 4 12 - 00 (08 - 88)

SLOTRONDE COMPETITIE IN ARNHEM

Team 2 van de senioren heeft als poulewinnaar in de derde klasse deelgenomen 
aan de slotwedstrijden van de competitie in Arnhem. Zij hebben daar uitstekend 
gepresteerd door de tweede prijs te winnen! Ze hadden evenveel wedstrijdpunten als 
de winnaar maar net op punten in de partijen verloren. Een uitgebreid verslag staat op 
www.osmbadminton.nl.

NAJAARSCOMPETITIE 2004-2005
De voorjaarscompetitie is zo’n beetje halverwege en nu starten de inschrijvingen voor 
de najaarscompetitie alweer. Het gaat steeds beter met OSM in de najaarscompetitie! 
Komend jaar zullen we in ieder geval twee tweedeklasse-teams hebben plus een 
herenteam en een vierdeklasse-team.

Uiteraard willen wij alle leden die dat leuk vinden de gelegenheid bieden ook in deze 
competitie te gaan spelen. Je speelt in de najaarscompetitie maximaal 14 wedstrijden. 
De wedstrijden beginnen eind september en eindigen in februari. Verder speel je 
de ene helft van de wedstrijden thuis (op zondagochtend) en de andere helft bij de 
tegenstander.

Dit jaar is weer de bedoeling dat iedereen zich apart inschrijft. Aan de hand van de 
aanmeldingen zal de technische commissie in overleg met de trainer (Uun Santosa) de 
indeling van de teams maken op basis van sterkte en ervaring. Het maakt dus niet uit 
als je zelf geen team bij elkaar kunt krijgen. Mochten er veel aanmeldingen zijn dan kan 
de vereniging altijd besluiten om nog een extra team aan de najaarscompetitie te laten 
beginnen. Dit zal dan in de RAB-klasse zijn of een herenteam in de eerste klasse of een 
tweede vierdeklasse-team. Voor meer info over de nieuwe RAB-klasse zie verderop in dit 
clubblad!

http://www.badminton.nl
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OPGAVE NAJAARSCOMPETITIE 2004-2005
Ja, ik geef mij op voor de najaarscompetitie

Naam:  ………………………………………………………………………….

Adres:  ………………………………………………………………………….

Telefoonnummer:  …………………………………………………………….

O Ik heb het afgelopen seizoen ook al najaarscompetitie gespeeld in team …

O Ik wil me graag voor de eerste keer opgeven voor de najaarscompetitie.

O Ik heb al eerder najaarscompetitie gespeeld, dat was … jaar geleden in 
 klasse …

O Ik wil me graag opgeven voor die nieuwe RAB-klasse.

(aankruisen wat van toepassing is)

Ik heb een voorkeur voor de volgende teamgenoten:

……………………………………………………………………………………….

Eventuele opmerkingen:

………………………………………………………………………………………..

Inleveren vóór 7 april 2004 bij:
Marida Löwik, Fazantenkamp 670, 3607 DN Maarssen
E-mail: marida@planet.nl

Mochten er nog vragen zijn dan kan je me hierover altijd aanspreken in de 
zaalof e-mailen. Even bellen kan uiteraard ook: 0346 569210

✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂

mailto:marida@planet.nl
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VARIA

SPORTEN NA EEN BLESSURE

Jaarlijks ontstaan veel nieuwe sportblessures. 
Maar ook veel sporters die net hersteld zijn van 
een sportblessure lopen een herhaling van een 
oude blessure op. Eén op de zeven blessures bij jongeren is zo’n herhaling van een oude 
blessure. Een deel van deze blessures had voorkomen kunnen worden als de geblesseerde 
sporter meer tijd had genomen om volledig te herstellen.

Wanneer je met een onvolledig herstelde blessure gaat sporten op het oude niveau, 
verhoogt dat de kans op een herhaling van de blessure. Als je enkele weken niet 
sport vanwege een blessure, gaat je fysieke fitheid al snel achteruit. Dus ook wanneer 
je blessure wel hersteld is, maar je nog niet fysiek fit bent, kan de blessure weer 
terugkomen. Daarnaast leidt een niet-volledig herstelde blessure snel tot nieuwe 
blessures op andere plaatsen in het lichaam. Gelukkig kan een geblesseerde sporter 
meestal zijn fitheid op peil houden door aangepaste training. Denk dan bijvoorbeeld 
aan aquajoggen en zwemmen, maar ook roeien, fietsen en fitness zijn vaak mogelijk. 
Ook het dragen van tape of een brace kan effectief zijn om herhaling van oude 
gewrichtsblessures te voorkomen. Dit geldt met name voor blessures aan de enkel.

Wanneer een sportblessure ontstaat, is het verloop van de blessure in te delen in vier 
fasen; namelijk
1. de ontstaansfase: goede eerste hulp na het ontstaan van de blessure;
2. de diagnosefase: vaststellen van de aard van de blessure;
3. de behandelingsfase; (para)medisch behandelen van de blessure;
4. de revalidatiefase: algemeen en specifiek trainen om het geblesseerde lichaamsdeel 

en de totale conditie weer op wedstrijdniveau te krijgen.

Weer aan de slag
Als sporter kun je pas weer volledig meedoen met de trainingen wanneer geen 
pijn of zwelling bij belasting ontstaat, het geblesseerde lichaamsdeel voldoende 
bewegingsmogelijkheden heeft en de algehele lichamelijke fitheid voldoende is. Een 
sporter is echter pas weer volledig wedstrijdgeschikt als hij zowel fysiek en mentaal 
volledig fit is!

Blessurehersteloefeningen
Wanneer je herstellende bent van een blessures kun je ook alvast wat blessureherstel-
oefeningen gaan doen, waardoor je niet onnodig stil blijft staan en je sneller weer kunt 
gaan sporten. Doe ze wel in overleg met je behandelaar (sportarts, fysiotherapeut), want 
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iedere sporter en iedere blessure is anders. Het is van belang dat 
de hersteltrainingen zijn afgestemd op de sporter. Hieronder 
staan enkele voorbeelden van blessurehersteloefeningen voor de 
enkel en het bovenbeen.

Voor de enkel:
Voorste scheenbeenspieren
• ga rechtop staan
• loop op je hielen
• voorvoet en middenvoet mogen de grond niet raken
• maak kleine pasjes
• variant:

- loop op de binnenkant van beide voeten
- druk daarbij de grote teen goed in de grond 

Bovenbeenspieren
• ga op een stoel zitten
• houd de romp licht voorover gebogen
• houd één been (bijna) gestrekt voor je zo 

mogelijk los van de grond
• houd je armen voor je
• probeer nu met het andere been op te drukken 

totdat je weer nèt vrij bent van de stoel

Spieren rondom de enkel
• ga op het (geblesseerde) been staan
• de armen gespreid om de balans te bewaren
• ga op je tenen staan en dan weer op de platte voet
• hoe sneller je deze beweging uitvoert, hoe moeilijker het 

is om de balans te bewaren
• de oefening wordt moeilijker door de ogen tijdens de 

uitvoering dicht te doen
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Voor het bovenbeen:
Voorkant bovenbeenspieren
• ga op het (geblesseerde) been staan
• til het andere been van de grond
• veer vanuit een vrijwel gestrekte stand iets door de knie 

(nooit verder dan 90 graden)
• de knie mag niet voorbij de tenen komen
• strek vervolgens het been weer
• rustig uitvoeren gedurende 30 tot 60 seconden
• herhaal de oefening drie keer
• de oefening is te verzwaren door de ogen te sluiten en/of 

met de armen te zwaaien

Let er op dat je de oefeningen zorgvuldig uitvoert. Het 
is van groot belang om eerst goed van je blessure te 
herstellen om vervolgens verantwoord je sport te hervatten! 

Wil je meer informatie over de campagne of over veilig 
sporten? Neem eens een kijkje op www.sport.nl/sportblessurevrij

Dit artikel is gemaakt in het kader van een landelijke campagne gericht op jonge sporters 
met het doel om te voorkomen dat zij (opnieuw) een blessure oplopen. Er staan drie thema’s 
centraal: de warmingup, goede sportmaterialen en sporthervatting. De campagne maakt deel 
uit van het actieprogramma Sport Blessure Vrij, een initiatief van NOC*NSF en Consument en 
Veiligheid, ondersteund door het Ministerie van VWS, De Lotto en ZorgOnderzoek Nederland.

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Uit de ALV, gehouden op dinsdag 16 december 2003 in de OVVO-hal te Maarssen, zijn de 
volgende punten voor u interessant:
- Contributie-aanpassing
 Het bestuur stelt een contributie voor het volgend seizoen (2004/2005) voor van 
€142,00 voor senioren (was €138,00) en €97,00 voor jeugd (was €94,00). Het voorstel 
wordt door de ALV aangenomen.

- De jeugdcommissie zoekt nog een lid. Wil iedereen nagaan of hij/zij iemand weet?
- Gastlabels
 Het bedrag van de gastlabels gaat omlaag naar 2 euro en ze worden voortaan beheerd 

door de TC (in de persoon van Sandor) i.v.m. de aanwezigheid in de zaal.

http://www.sport.nl/sportblessurevrij
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CRYPTOGRAM 0304-3

Horizontaal
1. ... gaat nooit verloren! (zingend) 

(3,9)

9. Aziatisch geld klinkt als een plaag. 
(3)

10. Het badmintonvriendje van Grietje 
staat in het woud, maar nu mét zijn 
moeder! (4,5)

11. Doe anders een loflied. (3)

12. Deze Martin badmintont in een 
Utrechts plaatsje. (3,9)

13. Keramieken post. (6)

14. Lekkernij die beter smaakt in de 
oorlog? (7)

16. Het peil na het begin, maar voor de 
top. (12)

Verticaal
2. Klemgezet in het doffe bordspel. (9)

3. Badmintonnende Ronald is de 
jongste(n)? (9)

4. Contraspionage op de 
badmintonbaan? (10)

5. Naar binnen ophouden slaap(t) 
lekker. (9)

6. In deze leerruimte een schop tegen 
je achterste gekregen? (7)

7. Veervervanger. (5)

8. Bij voetbal een moment van 
vreugde, bij badminton van 
verdriet... (2,3,3)

15. 4, 5 of 6 OSM’ers in een poule. (4)

17. Kleuter uit Engeland. (2)

18. Hetzelfde, maar dan omgekeerd! (2)

De antwoorden 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 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 1) 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 chipkaart
(het geheugen van uw racket)

Snaren van

babolat

ashaway

Carlton Wilson
Yonex

Openingstijden
Maandag 13:00 - 18:00
di-wo-do-vr 9:00 - 18:00
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.


