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

 Jaargang 26  (juni 2004), nr. 4

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

De laatste kampioenen van het seizoen zijn bekend: een VJK team en een hele trits leden 
zijn kampioen geworden. Iedereen gefeliciteerd. In deze uitgave kunt u alles nalezen. 
Ook is er nieuws over de trainingen en een andere opzet van de clubkampioenschappen 
volgend jaar.

In de ALV zijn de nieuwe contributies voor het volgende seizoen vastgesteld:
- €142,00 voor senioren (was €138,00) en 
- €97,00 voor de jeugd (was €94,00).

De verhogingen volgen de CBS-indexering. Uit een rapport van de Maarssense sportraad 
blijkt dat OSM Badminton één van de laagste contributies van de sportverenigingen 
heeft, maar mocht het u toch te veel zijn: in dit blad staat ook een afmeldformulier. 
Niet afmelden (ook als u in januari lid bent geworden!) betekent lid blijven en dus 
contributie betalen in het nieuwe seizoen.

Al enkele nummers mist u de interviews van OSM-leden. Fardau, die 4 jaar lang in 
de redactie zat, is door haar ziekte niet meer in staat de interviews te verzorgen en is 
inmiddels ook gestopt met badminton. Fardau: van harte beterschap en bedankt voor je 
enthousiasme, je inzet en je bijdragen voor de redactie! 

De redactie
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VAN DE VOORZITTER

Het seizoen is bijna ten einde. En OSM was zeer succesvol. Van de 10 teams die 
deelnamen aan de najaarscompetitie werden er 3 kampioen. Een van de twee 
jeugdkampioenen werd wederom districtskampioen. Bij de VJK hebben we één 
kampioen bij de 7 teams. OSM klimt langzaam maar zeker naar hogere regionen. 
Volgend seizoen zullen wij 13 teams in de najaarscompetitie hebben!

Al deze successen bereiken we door veel te trainen. De trainingen worden dan ook 
gehandhaafd en zullen qua kosten minimaal stijgen als gevolg van de inflatie bij 
de zaalhuur. Voor meer informatie over de trainingen verwijs ik je naar elders in 
dit blad.

De clubkampioenschappen zijn wederom uitstekend verlopen met (in)spannende 
wedstrijden. Alle kampioenen van harte gefeliciteerd! Er wordt nagedacht over 
een andere opzet van de clubkampioenschappen en wel om ze in één weekend te 
spelen. In het forum (categorie Overig) op onze website (www.OSMBadminton.nl) 
kun je mee discussiëren.

Ik hoop jullie volgend jaar weer allemaal te mogen begroeten en wens jullie een 
hele fijne vakantie.

Alexander van Leijenhorst

http://www.OSMBadminton.nl
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AFMELDINGSFORMULIER OSM BADMINTON

Formulier opsturen naar:

 R. Koenis, secr. OSM badminton,
 Reigerskamp 320,
 3607 HS Maarssen.

Inzenddatum: vóór 30 juli a.s.
(Als u zich al heeft afgemeld, hoeft u dit formulier niet in te vullen.)

Naam  : 

Adres  :

Woonplaats :

meldt zich voor het komende seizoen af als lid van OSM badminton,

omdat......................................................................................................

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

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

Datum :

Handtekening

✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
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OSM BADMINTON CLUBKAMPIOENEN

Op de dag dat Mia Audine en Lotte Bruil in Geneve historie schreven door tijdens de 
Europese kampioenschappen 2 gouden medailles voor Nederland in de wacht te slepen, 
sloot OSM Badminton haar clubkampioenschappen af. OSM kan terug kijken op een zeer 
geslaagd toernooi, waaraan ruim 100 mensen aan deelnamen. Bij de senioren waren in 
zeven categorieën (enkel, dubbel, mix competitie en recreanten) prijzen te winnen, en 
bij de jeugd, door verschillende leeftijdscategorieën, zelfs in achttien (zo hebben ook de 
net beginnende jongste spelers kans op een prijs). Zoals ook Mia 2 keer goud won, zo 
sleepte ook bij OSM menigeen  meerdere prijzen in de wacht.

Het strak georganiseerde toernooi werd na bijna 14 dagen afgesloten met een schitteren-
de finaledag. Zaterdagochtend om 9 uur was de jeugd al begonnen met het spelen van 
kwart- en halve finales. Het niveau van veel van deze wedstrijden beloofde veel goeds 
voor het verloop van de rest van de dag. Naarmate de dag vorderde trok ook de publieke 
belangstelling aan. Helaas kon de organisatie niet voorkomen dat aan het begin van de 
middag al enkele zeer spannende finales gespeeld waren. Zo had Emy al vroeg op de dag 
drie sets nodig om Sietske, haar dubbelpartner, in de finale te verslaan. Ook bij de jeugd 
waren toen al veel spannende wedstrijden te zien geweest, zoals de meisjes dubbel van 
Joyce en Sandra tegen Ellen en Mariska of de wedstrijd bij de recreanten tussen Kasper en 
Melvin. Dit nam niet weg dat er ook in de middag veel mooie wedstrijden te zien waren. 
Zo was er bij de jongste recreanten een zeer spannende finale poule met Michael van 
der Valk, Tim Koenis en Erik de Beurs. Het puntensaldo moest hier uitkomst bieden om te 
bepalen wie kampioen werd. Tim bleek het beste saldo te hebben.

De spannende Heren enkel finale tussen Niels Eijkelkamp en Ronald Kieft
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Al vroeg in de middag brak het grote geweld los. De finales bij de jeugd competitie 
spelers en die van de senioren. Het is OSM gelukt om het publiek van vroeg in de middag 
tot half vijf alleen maar spektakel te laten zien. Een schitterende 3-setter bij de dames 
dubbel senioren, een uitputtende meisjes enkel bij de jonge competitiespelers tussen 
Cherelle en Kirsten, een krachtige wedstrijd bij de jongens enkel voor de beker van bij 
jeugd tussen Mark en Tjardy. En als voorproefje op de finale van de heren enkel bij de 
senioren, werd het publiek nog een prachtige finale bij de meisjes enkel voorgeschoteld. 
Sandra van Rooijen en Melissa Santosa lieten hier zien op welk hoog niveau de jeugd van 
OSM kan badmintonnen. In 3 slopende sets haalde Sandra de winst binnen. En dan de 
partij tussen Niels Eijkelkamp en Ronald Kieft. Niels was al eens kampioen en Ronald was 
bij de senioren steeds tweede geworden. Tijdens het spel was het steeds muisstil, terwijl 
na ieder afgedwongen punt het applaus losbarste. Na ruim 3 kwartier spelen kwam 
het tot een verlenging in de derde set. Uiteindelijk kon Ronald toch uit het rijtje van 
Zoetemelk en Boogerd stappen en werd Niels tweede.

Alle uitslagen staan op de website www.osmbadminton.nl. Op de foto op bladzijde 2 alle 
prijswinnaars van het toernooi.

Arthur van der Heijden

Uitstekende organisatie door o.a. André, Ronald, Arthur en Pim
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JEUGD

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

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

Bijzonderheden
mei-juni Groep A, B en C vrij spelen op maandag in de OVVO-hal

Wo 26 mei Laatste training op woensdag

Za 26 juni Laatste training op zaterdag

Juli-augustus Zomervakantie

1 september Eerste training op woensdag
3 september Eerste training op vrijdag
4 september Eerste training op zaterdag
6 september Eerste training op maandag
11 september Open ochtend

16 oktober Herfstvakantie
18 oktober Herfstvakantie
20 oktober Herfstvakantie
22 oktober Herfstvakantie

Kim de Graaf heeft plezier in de clubkampioenschappen
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VERSLAG JEUGD-CLUBKAMPIOENSCHAPPEN OSM BADMINTON 2004
De organisatie had aardig wat hoofdbrekens over de diverse afzeggingen voor en zelfs 
tijdens de clubkampioenschappen. Het kostte vaak heel wat gebel, gemail en gepuzzel 
om alles alsnog gladjes te laten verlopen. Er stonden voor de 18 categorieën immers 144 
wedstrijden op het programma wat een strakke planning vereist waarin weinig ruimte 
bestaat om te schuiven met wedstrijden. Voor de serieuze en vaak minder prettige 
redenen om af te zeggen hebben wij uiteraard respect. Maar de organisatie werd ook 
regelmatig geconfronteerd met ogenschijnlijk erg makkelijke afzeggingen waardoor hele 
poules in elkaar dreigden te storten. Als je je opgeeft bekijk dan van te voren op welke 
dagen de clubkampioenschappen zijn gepland en hou deze dagen dan ook beschikbaar. 
Dit voorkomt een hoop ellende. Je dupeert namelijk niet alleen de organisatie maar, 
en nog veel vervelender, ook de tegen- en medespelers die soms voor niets kwamen 
opdraven. De JC gaat zich zeker beraden hoe hier het volgend seizoen mee om te gaan.

Genoeg hierover. In de voorbereidingen naar deze clubkampioenschappen bleken er 
een aantal ouders (en een trainer) bereid te helpen om deze twee dagen tot een succes 
te maken. Op een evenement als dit is veel assistentie bijzonder welkom en de hulp is 
dan ook zeer gewaardeerd. De JC bedankt iedereen die op wat voor manier dan ook zijn 
steentje heeft bijgedragen en in het bijzonder de volgende mensen die bereid waren 
hun vrije zaterdag(en) hiervoor beschikbaar te stellen: Theo Versteeg, Liesbeth de 
Graaf, Ronald Koenis, Janke Rademaker, Frenk Esmeijer, Ruth van der Valk en Geert-Jan 
Fluitman. Wat de JC betreft mag dit de volgende keer weer zo.

Gemengd dubbel van Martijn en Kirsten tegen Wouter en Nadine in een gezellig volle zaal
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Dan de wedstrijden. De eerste zaterdag bestond voornamelijk uit voorrondes met 
hier en daar al een echte finalepoule door een wat laag aantal inschrijvingen in de 
desbetreffende sterkte. Vlotte partijtjes waarbij het niveauverschil wat groter bleek 
werden afgewisseld met soms extreem lange wedstrijden met 3 games waarin vaak 
meer dan één keer moest worden verlengd. Een genot om naar te kijken waarbij op 
alle niveaus de spanning vaak te snijden was. Aan het eind van de eerste dag begon al 
langzaam duidelijk te worden wie er uiteindelijk in de finales terecht zouden komen. Al 
moesten hiervoor op de slotdag nog wel de nodige hindernissen worden genomen.

De slotdag bracht wederom schitterende partijen. Bij alle categorieën werd er tot het 
uiterste gestreden voor de eindoverwinning. Nadat iedereen de fantastische senioren 
herenenkel-finale had bekeken vond de prijsuitreiking plaats. Door het hoge aantal 
categorieën bij de jeugd gingen er vele gelukkige winnaars aan het eind van de dag met 
een prijs naar huis. Wie uiteindelijk de sterksten van de club bleken te zijn staat op de 
volgende bladzijde.

We kunnen terugkijken op een geslaagd clubkampioenschap met prachtige wedstrijden. 
Nog een paar maanden en dan gaan we genieten van de vakantie waarna we uitgerust 
weer aan een nieuw seizoen beginnen. Ook dan zullen de bekende najaarstoernooien 
voor de zaterdag weer georganiseerd worden en staat de competitie voor de deur. 
Hiervoor zijn de voorbereidingen alweer in gang gezet.

André van der Valk, JC

Pim en 
Martijn in 
aktie in de 
dubbel
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WINNAARS JEUGD CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2004 OSM BADMINTON

 Klasse eerste tweede

Jongens enkel Competitie 1 Mark Eijgensteijn Tjardy Esmeijer
 Competitie 2 Wouter Miltenburg Michael Scharenberg
 Recreant 1 Kasper van der Heijden Melvin Klarenbeek
 Recreant 2 Tim Koenis Erik de Beurs

Meisjes enkel Competitie 1 Sandra van Rooijen Melissa Santosa
 Competitie 2 Cherelle Selles Kirsten van der Valk
 Recreant 1 Marjolein Bart Joke Klaassen
 Recreant 2 Kristel van der Blom Emilie van der Blij

Jongens dubbel Competitie 1 Joeri / Rowin Nick / Vincent
 Recreant 1 Martijn K. / Pim V. Elmar / Thijs

Meisjes dubbel Competitie 1 Joyce / Sandra Ellen / Mariska
 Competitie 2 Cynthia / Esther Kim de G / Kirsten
 Recreant 1 Marjolein / Susan Leonie / Rand
 Recreant 2 Emilie / Shirley Emma / Anisha

Gemengd dubbel Competitie 1 Melissa / Tjardy Joyce / Rowin
 Competitie 2 Cynthia / Nick Nadine / Wouter
 Recreant 1 Susan / Michael S. Leonie / Daniël vd B.
 Recreant 2 Fiona / Michael vd V. Emma / Tim T.

Club-
kampioenen 
Sandra en 
Mark
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INTERNE COMPETITIE

Nagenoeg iedere zaterdag doet de jeugd mee aan de interne competitie. De beide 
groepen worden elk in 5 poules verdeeld, die, indien mogelijk, allemaal tegen elkaar 
spelen. Dat dit niet helemaal zo lukt, komt doordat soms iemand niet kan komen. Na 
iedere ronde gaat de beste speler een poule hoger spelen en de minst goede een poule 
lager. Dit jaar zijn er 4 rondes gespeeld, wat betekent dat je van de laagste naar de 
hoogste poule zou kunnen gaan, maar dit hangt af van de resultaten.

Naast de clubkampioenschappen kunnen we aan de hand van deze competitie ook een 
ranglijst opstellen. Het verschil met de clubkampioenschappen is dat deze ranglijst is 
gemeten over een langere periode en dus geen momentopname is. Het nadeel van deze 
competitie is echter dat er niet een mooie beker te winnen is en ook mag de hoogst 
genoteerde speler zich geen clubkampioen noemen. We gaan nog door tot eind juni dus 
in het eerste nummer van het volgende seizoen komt de eind-uitslag.

Hieronder de stand van zaken na 4 ronden.

Groep 1  Arthur
Lotte Naomi Tim K Emilie Selwin
Erik Lisa Feye Theo Tim T
Rianne Ashely Martijn Irene Rima
Emma Madelon Kim Anisha Darryl
Carmen Daney Amy Fiona Lars
Janine Shirley Koen Maike Tom

Groep 2  Daniël vdB
Marten Kasper Eveline Marjolein B Jorik
Marjolein dW Melvin Elmar Leonie Jeroen
Davy Rand Michaël Bas Sophie
Thijs Dominique Suzan Daniël T Joke
Michael Michelle Kristel Noortje Glenn
Justin Tessa Aniela Sheralyn Michelle

In de tweede groep zijn weinig verrassingen te zien. In de hoogste poule zit veel routine 
en Daniël houdt al van meet af aan zijn toppositie vast. Wel wil ik nog even wijzen op de 
namen onderaan in deze poule. Dit zijn allemaal nieuwelingen; twee hiervan zijn pas net 
een paar weken geleden begonnen. Onthoud deze namen, want binnen de kortste keren 
staan zij bovenaan.

In de eerste groep was het wel wat anders. Alhoewel Arthur tot nu toe steeds bovenaan 
stond, is het helemaal niet zeker dat hij deze plaats kan behouden. Er zijn voldoende 
kapers op de kust die zijn positie tot het eind kunnen bedreigen.

Namens de JC, Arthur van der Heijden
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DE COMPETITIETEAMS VOOR HET SEIZOEN 2004-2005
Het afgelopen competitieseizoen heeft de jeugd weer prima resultaten geboekt. 
Een aantal ervaren spelers en speelsters hebben zoveel vooruitgang geboekt dat ze 
overstappen naar de seniorencompetitie. Het is een hele grote verandering, we wensen 
hen veel succes.

Hoewel een aantal kinderen de juniorencompetitie verlaat kunnen we voor  het komend 
seizoen toch weer 6 teams inschrijven. Liefst 11 kinderen zorgen voor aanvulling. Voor het 
eerst meedoen aan de competitie is natuurlijk moeilijk en spannend, maar als iedereen 
flink traint en goed zijn best doet zal het allemaal wel lukken.

In deze clubkrant staat ook beschreven welke trainingen er zijn. De competitiespelers 
krijgen hierover binnenkort een brief mee naar huis.

Er worden teams afgevaardigd in de volgende klassen:

OSM1 Klasse 1 onder 19 / gevorderd
OSM2 Klasse 2 onder 19 / minder gevorderd
OSM3 Klasse 4 onder 16 / meisjes
OSM4 Klasse 5 onder 13 / gevorderd
OSM5 Klasse 6 onder 13 / jongens
OSM6 Klasse 7 onder 11 / gemengd

Team 1 Team 2 Team 3
Tjardy Esmeijer Vincent de Waard Cherelle Selles
Yannic Smeets Nick Carbo Nadine Hagenbeek
Esmee de Graaf Michael Scharenberg Dominique de Vet
Whitley Vonk Esther Eijgenstein Joke Klaassen
 Cynthia de Graaf Emilie van der Blij

Team 4 Team 5 Team 6
Serastiano Metekohy Jelte Hoekstra Tim Koenis
Martijn Koenis Jeroen Eijgenstein Eric de Beurs
Kirsten van der Valk Marley Lobregt Tim Timmer
Kim de Graaf Pim Versteeg Feye Hoekstra
  Emma Rademaker
  Shirley den Hartog

Bas Nieraeth en Arthur van Aarssen zijn algemeen reserve.

Rob Smeets
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JEUGD (COMPETITIE)TRAININGEN

Er zijn veel kinderen die het komend seizoen voor het eerst competitie gaan spelen. 
Daarom beschrijf ik in dit stukje welke trainingen er zijn en wie voor welke training in 
aanmerking komt. Er zijn 4 trainingsgroepen:

Groep Training 1 Tijd Trainer Training 2 Tijd Trainer
 A Vrijdag 18:30 - 20:00 Uun + Rob Woensdag 18:00 - 20:00 Uun 
 B Vrijdag 18:30 - 20:00 Uun + Rob Maandag 19:00 - 20:00 Geert-Jan
 C Zaterdag 8:30 - 9:45 Geert-Jan  Maandag 19:00 - 20:00 Geert-Jan
   of 9:45 - 11:00
 D Zaterdag 8:30 - 9:45 Geert-Jan - - -
   of 9:45 - 11:00 

Bij de jeugd valt Training 1 onder de contributie, voor de extra Training 2 moet extra 
betaald worden. De prijzen zijn nog niet exact vastgesteld. Er kan dus nog van de hier 
genoemde prijzen worden afgeweken.
De trainingen op woensdag gaan door tot eind mei 2005. De trainingstijden zijn in 
overleg van 18:00 tot 20:00 of van 20:00 tot 22:00. Prijsindicatie €105,-. 
De trainingen op maandag gaan door tot eind april. De trainingstijden zijn maandag 
van 19:00 tot 20:00. Prijsindicatie €50,-. Voor groep C is er een inschrijfformulier 
hiernaast.
De trainingen op vrijdag gaan ook door tot eind april. De trainingstijden op vrijdag 
zijn van 18:30 tot 20:00. Op het moment dat de trainingen op vrijdag stoppen, kan deze 
groep op maandagavond van 19:00 tot 20:00 vrij spelen.
De trainingen op zaterdag gaan het hele seizoen door. De trainingstijden zijn van 8:30 
tot 9:45 (groep 1) of van 9:45 tot 11:00 (groep 2). Indeling vindt plaats op leeftijd; de JC 
bepaalt wie in welke groep speelt. Zaterdag is normaal de vaste speeldag voor de jeugd 
die geen competitie speelt.

Uiteraard geldt nog steeds dat het aantal plaatsen in iedere groep beperkt is. Voor de D-
groep is er de gewone wachtlijst die op volgorde van aanmelden wordt afgehandeld. De 
trainers en de JC bepalen welke kinderen in de selectie worden opgenomen (groep A).
Groep B zijn alle kinderen die competitie spelen maar niet in de selectie zitten.
Kinderen die geen competitie spelen kunnen zich opgeven voor groep C. Voor de 
training op maandag is er plaats voor 16 kinderen. Competitiespelers hebben voorrang, 
als er nog plekken vrij zijn worden deze opgevuld met kinderen die zich hebben 
opgegeven voor groep C.

Voor vragen kan contact opgenomen worden met een van de JC-leden.

Namens de JC, Rob Smeets
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INSCHRIJFFORMULIER RECREANTENTRAINING 2004-2005 

Naam: ………………………………………….……………

Adres: ………………………………………….……………

Telefoon: ……………………………………………………

schrijft zich in voor Recreantentraining op maandagavond

Handtekening van een ouder:

Inleveren vóór 27 juni bij de JeugdCommissie.

✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂

Thijs en Elmar 
in aktie in 
de dubbel 
op de club-
kampioen-
schappen
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KEN JE JEROEN 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 Jeroen Eijgenstein, ik ben 11 jaar en ik 
zit op de Ten Boomschool in groep 7.

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 zit ruim 5 jaar op deze club en ben er op 
gegaan, omdat het dichtbij is en mijn vader, 
broer en zusje er ook op zitten.

Hoe vind je de interne jeugdcompetitie?
Ik vind dat een beetje saai worden, want ik wil graag competitie gaan spelen.

Speel je competitie of doe je mee aan toernooien?
Nog niet, maar dat ga ik wel volgend seizoen doen.

Zo ja, met wie speel je in het competitieteam?
Dat weet ik nog niet, ik wil wel met Kasper v/d Heijden spelen.

Wat speel je het liefst, de single, de mix of de dubbel? Waarom?
De single en de dubbel, want die vind ik leuk.

Wat vind jij het leukste dat je dit seizoen hebt meegemaakt?
De Club-kampioenschappen.

Heb je ook andere hobby’s?
Ja: computeren, skaten, vissen, 
zwemmen en in de winter skiën 
en schaatsen.

Is er nog iets wat je graag wilt 
vertellen, wat leuk is als het in 
het boekje komt te staan?
Ik hoop dat ik ook eens 
clubkampioen word net als mijn 
broer Mark.

Jeroen geeft de pen door aan 
Kristel van der Blom.
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JEUGDTOERNOOI VEENENDAAL

De deelname van OSM badminton aan het jeugdtoernooi in Veenendaal begint traditie te 
worden. Dit jaar waren er liefst 14 jeugdige OSM’ers present in Veenendaal. Gill ten Hoor 
en Rowin Nieuwerth speelden in de klasse t/m 17 jaar, Tjardy Esmeijer, Melissa Santosa, 
Sandra en Joyce van Rooijen in de klasse t/m 15 jaar, Nadine Haagenbeek, Cherelle Selles, 
Kim Krommert, Esmee de Graaf, Whitley Vonk en Yannic Smeets in de klasse t/m 13 jaar 
en Martijn Koenis en Serastiano Metekohy in de jongste klasse t/m 11 jaar.

Voor Martijn en Serastiano was dit het eerste toernooi en ze kregen meteen sterke 
tegenstanders (bekende namen uit het Junior Master circuit) voor hun kiezen. Helaas 
konden ze niet veel uitrichten, maar ze hebben in ieder geval hun eerste toernooi-
ervaring opgedaan.

Yannic ondervond weinig tegenstand in het jongens enkelspel van de klasse t/m 13 jaar 
en won de eerste prijs. Kim moest er een stuk harder voor werken (o.a. in de halve finale 
tegen Esmee) maar ook zij won de eerste prijs in het meisjes enkelspel t/m 13 jaar. Nadine 
en Kim wonnen de tweede prijs in meisjes dubbel t/m 13 jaar. Esmee won met mede RTC-
speler Kevin Dicker de tweede prijs in het gemengd dubbel in deze klasse. Door de vele 
OSM deelnemers werden er heel wat onderlinge partijen uitgevochten.

Tjardy was in het jongens enkelspel t/m 15 jaar goed op dreef, maar werd in de finale 
helaas geveld door kramp, waarna hij moest opgeven na winst in de eerste game. 
Melissa won in het meisjes enkelspel de kwartfinale van Sandra, revanche voor de 
clubkampioenschappen, en stoomde vervolgens door naar de eerste prijs. Deze 
kwartfinale had eigenlijk de finale moeten zijn. De meisjes dubbel werd gewonnen door 
onze ijzersterke, zeer goed op elkaar ingespeelde, tweeling Sandra en Joyce. De finale in 
het gemengd dubbel was een OSM onderonsje met aan de ene kant Tjardy en Melissa en 
aan de andere kant Yannic en Sandra. Het werd een nipte overwinning voor Tjardy en 
Melissa met 15-13, 15-14.

Gill kwam eigenlijk alleen als coach maar kon toch spelen omdat er een uitvaller was. Hij 
is jammer genoeg niet in de prijzen gevallen. Rowin was, net terug van vakantie, nog 
niet scherp genoeg en moest het bij deelname laten.

Het was een gezellige, maar lange dag op de baan, in de zaal en op de tribunes voor de 
kinderen, hun ouders en andere toeschouwers. En de resultaten mochten er zijn. Volgend 
jaar weer.

Ingrid Janssen

Foto’s zijn te vinden op www.osmbadminton.nl
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SENIOREN

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

Bijzonderheden
Ma 24 mei De kleedkamers in de OVVO-hal zijn niet beschikbaar
Ma 27 mei Laatste clubavond op donderdag

Juni In juni alleen vrij spelen op maandagavond in de OVVO-hal
Ma 28 juni Laatste clubavond van dit seizoen

Juli-augustus Zomervakantie

1 september Start competitietraining
2 september Eerste keer vrij spelen op donderdagavond (Bisonhal)
5 september Open avond OVVO-hal
6 september Eerste keer vrij spelen op maandagavond (OVVO-hal)
9 september Open avond Bisonhal
11 september Kopijdatum

18, 21 oktober Herfstvakantie, wel vrij spelen
20, 22 oktober Herfstvakantie, geen training

Clubkampioenen Emy 
en Ronald
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN SENIOREN 2004
Zo, het zit er weer op: de laatste wedstrijden van speeldag 6 zijn gespeeld en de 
kampioenen zijn bekend. Uiteindelijk waren er dit jaar 44 deelnemers, samen goed voor 
87 inschrijvingen en 125 wedstrijden. Oorspronkelijk waren het er meer, maar na het 
uitreiken van de persoonlijke wedstrijdschema’s bleken er toch nog deelnemers te zijn 
die niet konden of wilden spelen. We vonden het spijtig dat men zich niet afmeldt indien 
men geblesseerd is of een van de speeldagen niet beschikbaar is. Er zijn hierdoor nogal 
wat wedstrijden komen te vervallen, met als gevolg lege banen en minder mensen in de 
hal. 

De bekers zijn uitgereikt en Emy Eijkelkamp en Ronald Kieft zijn dit jaar de allersterksten, 
zij zullen hun naam op de wisselbekers gegraveerd krijgen. De andere winnaars zijn: 

Heren Enkel A Dames Enkel
1. Ronald Kieft 1. Emy Eijkelkamp
2. Niels Eijkelkamp 2. Sietske Lammers

Heren Enkel B Dames Dubbel
1. Gerben van den Bosch 1. Cindy Galesloot en Mirjam Biezepol
2. Piet Elsendoorn 2. Emy Eijkelkamp en Sietske Lammers

Heren Dubbel Gemengd dubbel
1. Niels Eijkelkamp en Ton Schut 1. Mirjam Biezepol en Niels Eijkelkamp
2. Ronald Kieft en Martijn van Geelen 2. Emy Eijkelkamp en Ronald Kieft

Alle uitslagen en veel foto’s staan op www.osmbadminton.nl en elders in dit blad.

De slotdag was een gezellige drukke dag die samenviel met de tweede speeldag van 
de jeugd. Door uitloop van verschillende wedstrijden moest er af en toe even gewacht 
worden tot er een baan vrij was, maar men vond het toch leuk om de jeugd ook eens 
te zien spelen. In het bijzonder de slotpartij tussen Ronald en Niels werd zowel vanaf 
de baan door de jeugd en senioren deelnemers, als vanaf de tribune door het publiek 
gevolgd. En het was ook een partij om van te genieten, een 3-setter met setstanden 13-15, 
15-6 en 17-14. 

Clubkampioenschappen 2005
Op het forum van www.osmbadminton.nl wordt al druk gediscussieerd over de 
clubkampioenschappen 2005. Discussieer ook mee en geef uw mening!!

De TC (Marida, Pim, Sandor)

http://www.osmbadminton.nl
http://www.osmbadminton.nl
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COMPETITIETRAINING SENIOREN 2004-2005
Het seizoen zit er bijna op en de voorbereidingen voor het komende seizoen zijn al in 
volle gang. Ook komend seizoen zal Uun Santosa onze competitiespelers weer trainen op 
de woensdag- en de vrijdagavond. Er is dit jaar echter maar een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar. Op woensdag wordt er 2 uur getraind in de Fazantenhal en op vrijdag 
anderhalf uur in de Bisonhal. Als je mee wilt doen aan deze (of één van deze) trainingen 
geef je dan zo spoedig mogelijk op middels onderstaand strookje of per e-mail aan 
marida@planet.nl.

Inschrijven betekent dit jaar helaas niet automatisch dat je mag deelnemen. Uun 
zal uiteindelijk beslissen hoe de groepen er op woensdag en vrijdag uit komen te 
zien. Hierover krijgen jullie uiteraard zo spoedig mogelijk bericht. Gevorderde en 
gemotiveerde recreanten mogen zich uiteraard ook nog steeds inschrijven. Er zijn 
komend seizoen echter 6 competitieteams en competitiespelers hebben voorrang op 
niet-competitiespelers. Een plaats is dus afhankelijk van het aantal competitiespelers dat 
zich heeft ingeschreven voor een training. 

Ter indicatie (prijzen worden begin volgend seizoen definitief vastgesteld):

Woensdag 34 lessen voor € 102,- (16 tot 20 plaatsen voor senioren)
Vrijdag 27 lessen voor € 68,- (28 plaatsen voor senioren)

Wanneer de lessen op vrijdag eind april 2005 zijn afgelopen zal er nog één maand extra 
training worden aangeboden aan de competitiespelers die graag door willen trainen 
voor de toernooien. De kosten hiervan zullen tegen die tijd nader bekend worden 
gemaakt.

Voor leden die komend seizoen niet in aanmerking komen voor deze trainingen zal de 
TC in samenwerking met Piet Elsendoorn vanaf januari 2005 “thematrainingen” gaan 
organiseren. Hierover uiteraard komend seizoen meer.

Let op! Je kunt je inschrijven tot 14 juni 2004. Heb ik dan nog geen inschrijving van je 
ontvangen dan ben je te laat en is de indeling voor het komende seizoen reeds gemaakt. 
Dat zou jammer zijn, dus wees er snel bij! 

COMPETITIE 2004-2005
De competitieteams voor het volgend seizoen zijn nog niet precies bekend. Meer 
informatie hierover in het eerste clubblad van het volgend seizoen.

mailto:marida@planet.nl
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INSCHRIJFFORMULIER COMPETITIETRAINING SENIOREN 2004-2005
Ik wil graag deelnemen aan:

O de training op woensdag
O de training op vrijdag
O beide trainingen

Voornaam: ..........................................................................................................

Achternaam: ........................................................................................................

E-mail: ...............................................................................................................

Telefoonnummer: ................................................................................................. 

S.v.p. vóór 14 juni 2004 inleveren bij Marida Löwik (adres zie achterin het clubblad), 
e-mail marida@planet.nl.

✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂

Martijn en Ronald in het heren dubbel op de clubkampioenschappen
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BEGINNERSTOERNOOI

Op 11 maart werd er weer een beginnerstoernooi gehouden in de Bisonhal. Zeven 
fanatieke nieuwe leden verschenen op de baan voor hun eerste echte toernooitje. Er werd 
flink gestreden en het was bovenal bijzonder gezellig, zoals het hoort te zijn dus!

Er waren deze keer twee poules, ééntje met 4 heren en ééntje met 3 dames. Aangezien er 
dus één dame tekort was om dubbels te kunnen spelen werd Marida ingezet als joker. 
Trainer John hield er toezicht op dat alles bij de heren volgens de regels verliep en Marida 
hield een oogje in het zeil bij de dames.

Uitslagen heren Uitslagen dames
Bert + Ben tegen Cor + Dennis: 10-15 Joker + Lucia tegen Paula + Herma: 16-12
Dennis + Bert tegen Cor + Ben: 21-15 Paula + Lucia tegen Joker + Herma: 8-25
Dennis + Ben tegen Cor + Bert: 30-11 Herma + Lucia tegen Paula + Joker: 7-29

1 Dennis de Kock (76 punten) 1 Paula Schaafsma
2 Ben de Haan (55 punten) 2 Herma Gerritsen
3 Cor de Haan (51 punten) 3 Lucia Cabrera Prieto
4 Bert Roor (42 punten)

Naderhand werd er nog een mixpartijtje gespeeld waarbij Paula helaas niet mee kon 
doen, omdat zij bij de dubbels een lichte blessure had opgelopen. John wilde wel voor 
dame spelen en zo kon er toch gemixt worden. Het was een geslaagd toernooi.

w

EINDSTAND VJK 2004
De VJK teams waren niet zo succesvol als vorig jaar, het kan niet altijd feest zijn. Alleen 
team 2 is dit jaar wederom kampioen geworden, gefeliciteerd! De eindstanden zijn:

Poule 1  Poule 8  Poule 9  Poule 10
Smash 1 8 - 11 OSM 2 8 - 14 Castellum 1 8 - 11 Meulewiek 1 8 - 12
Netwerk 1 8 - 10 BC 70 1 8 - 10 OSM 3 8 - 11 Putten 3 8 - 8
Flevoland 1 8 - 10 Smash 3 8 - 9 Sjeve Sjuttel 1 8 - 11 Backhands 2 8 -8
Dronten 1 8 - 9 Putten 2 8 - 5 Smash 4 8 - 4 OSM 4 8 - 7
OSM 1 8 - 0 Backhands 1 8 - 2 Loosdrecht 1 8 - 3 Castellum 2 8 - 5

Poule 11  Poule 19  Poule 28
Veenendaal 2 8 - 12 Vianen 1 8 - 16 Richochet 5 8 - 16
Irene 1 8 - 10 Apollo 3 8 - 12 ’t Gein 4 8 - 12
Inside 1 8 - 9 Inter Nos 1 8 - 6 ’t Gein 5 7 - 5
OSM 5 8 - 9 OSM 6 8 - 6 OSM 7 7 - 3
DVS 1 8 - 0 DS 2 8 - 0 Luck Raeck 2 8 - 2
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CRYPTOGRAM 0304-4
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10

11 12

13

14 15 16

17

18 19

20

RK

Horizontaal 
3. Badmintonster haalde er goud, dat 

moeten die voetballers nog doen! (2)
5. Telefoonperiode’s van ex-voorzitter 

Adriaan. (8)
9. Onze vakvereniging. (3)
13. Badmintonnen op een mythische berg 

is alleen voor de top. (10,6)
14. Limonade voor babies is lijvig vocht. 

(6)
15. Tocht ‘n schaapsvrouwtje op de 

wedstrijd? (8)
18. Deze Brenda gaat onderdanen met 

een bijl te lijf. (10)
19. De zusjes Van der ... vrolijk spelen 

ook bij ons. (4)
20. Europese met de laars aan. (10)

Verticaal
1. Lichtbron in de zaal. (2)
2. Als vrouwelijk deel van de voet speelt 

ze alleen. (10)
4. Dit slagchocolaatje krijg je met Kerst. 

(10)
6. Topbadmintonner wiens klappen 

knallen! (4,4)
7. Wedstrijd op een zeilschip voor jagers? 

(10)
8. Deze stap achteruit maakt vocht. (3)
10. Het omgekeerde van 9 roept om. (3)
11. Compliment over het net geslagen? (5)
12. Er vallen Engelse klappen in een 

badmintonpartij. (7)
16. Badmintonner van de brug is een 

gevangeniskerel? (6)
17. Regels waaraan de shuttle zich moet 

houden. (6)
De oplossing vindt u elders in dit blad.

VARIA
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JE SCOORT MINDER BLESSURES ALS JE FIT 
BENT. HOE KOM JIJ STRAKS ONDER DE 
DOUCHE VANDAAN?
Een training of een wedstrijd doet een 
flinke aanslag op je lijf. Dat mag allemaal 
best. Maar zorg je er eigenlijk wel voor 
dat je lichaam het ook aankan? Raak je alleen vermoeid, of vaak ook geblesseerd? 
Bedenk: als je fit en gezond bent, kun je meer hebben. Zorg daarom voor een goede 
basisconditie.
Als je zonder te trainen de Himalaya wilt beklimmen, weet je zeker dat je de vlag nooit 
op de top zult planten. Maar ook voor minder extreme uitdagingen is het slim om je 
lichamelijk en mentaal goed voor te bereiden. Als je zomaar begint aan een training, 
levert dat meer risico’s op dan alleen wat akelige spierpijn. Wie de hele week niet van 
de bank komt en alleen tijdens de wedstrijd in beweging is, speelt met z’n gezondheid. 
Bovendien en dat is net zo belangrijk: je voelt je gewoon lekkerder als je na de training 
of wedstrijd onder de douche vandaan komt en dan niet helemaal kapot zit. Een 
goed getraind lijf is als het fundament van een huis. Het is de basis waarop je stevige 
prestaties kunt bouwen. Als je fit bent, reageer je nét even scherper. Je presteert beter en 
loopt minder risico op een blessure.

Hoe zorg je ervoor dat je fit bent?
Dat doe je door drie keer per week minstens een half uur intensief te sporten. Dat wil 
zeggen dat je je lekker in het zweet werkt en goed moe wordt. Het is het beste om zo 
veelzijdig mogelijk te werk te gaan. Schenk naast het vergroten van je duurvermogen, 
ook aandacht aan je snelheid. Bijvoorbeeld door af en toe een intervaltraining met 
sprintwerk in te lassen. Hou je spierkracht op peil. Dat kan in het fitnesscentrum of 
het krachthonk, maar ook door oefeningen die je gewoon thuis kunt doen, zoals jezelf 
opdrukken. En zorg voor een lekker soepel lijf, door je spieren en pezen regelmatig te 
rekken en strekken. Als je op die manier in vorm komt en in vorm blijft, zul je merken dat 
je allerlei schijnbaar ingewikkelde technieken en bewegingen makkelijker onder de knie 
krijgt.

‘Onzichtbaar trainen’
Om fit en gezond te kunnen sporten, is er meer nodig. Daarom tot slot nog een paar 
aanvullende tips:
• Je spieren hebben energie nodig en die brandstof kun je beter halen uit een stevige 

boterham of een bord pasta dan uit een vette hamburger.
• Zweten is goed, maar zorg wel voor voldoende aanvulling door goed te drinken. En 

nee: daarmee bedoelen we geen alcohol.
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• Van iedere zware inspanning 
moet je goed herstellen. Niets 
is beter voor je stijve spieren 
dan een goede nachtrust.

Gezonde voeding, een 
gezonde leefstijl: het is de 
‘onzichtbare training’. Geen 
enkele trainer controleert je 
koelkast of je wekker. Het is jóuw 
verantwoordelijkheid. Zorg dat 
je gezond en fit bent als je gaat 
sporten. Dan ga je niet helemaal 
stuk als je in de training of de 
wedstrijd tot het gaatje moet.

Campagne
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. 
Het thema algehele fitheid staat 
dit jaar centraal.

Rond het thema fitheid is een gratis pakket informatiemateriaal beschikbaar. Trainers die 
daarmee aan de slag willen, kunnen zich aanmelden via www.sport.nl/sportblessurevrij.

Op de site www.sport.nl/sportblessurevrij is meer informatie te vinden over de landelijke 
campagne en over veilig sporten.

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 ZonMw.
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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
Ton Schut Harmonieplein 73 562831
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



- 26 - OSM Badminton

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

Als u uw racket voor 12:00 brengt
kunt u het ʻs middags na 16:00 ophalen

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


