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

 Jaargang 27  (juni 2005), 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

Aan deze laatste editie kunt u merken dat het seizoen af begint te lopen: alle belangrijke 
wedstrijden zijn gespeeld en onze club - en daarmee ook ons clubblad - puilt uit van de 
kampioenen. Felicitaties vanaf deze plaats voor de winnaars. 

Ook is er nieuws over de trainingen van volgend jaar. Let op: voor veel trainingen wordt 
een inschrijving verwacht. Niet inschrijven zal dan betekenen, dat iemand anders uw 
plaats inneemt. Helemaal achterin vindt u een beschrijving van de organisatorische 
wijzigingen bij de Nederlandse Badminton Bond.

In de ALV zijn de nieuwe contributies voor het volgende seizoen vastgesteld:
€147,00 voor senioren (was €142,00) en 
€100,00 voor de jeugd (was €97,00).
De verhogingen zijn wat hoger dan de normale CBS-indexering, omdat de gemeente de 
zaalhuur met maarliefst 12,5% heeft verhoogd. Het bestuur hoopt op uw begrip, 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.

Maar eigenlijk verwacht ik u na de vakantie gewoon weer in de zaal aan te treffen om te 
genieten van dat leuke spelletje badminton!

Ronald Koenis.
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VAN DE VOORZITTER

De vogels fluiten en het zonnetje laat zich ook weer zien. Dat betekent dat wij het 
einde van het badmintonseizoen naderen. Het is een mooi seizoen geweest met vele 
kampioenen en leuke clubkampioenschappen.

De clubkampioenschappen in één weekend is iedereen goed bevallen. Wegens vakantie 
ben ik alleen zondag komen kijken en ik heb hele mooie wedstrijden gezien. Er werden 
enorme gevechten geleverd. Alle kampioenen van harte proficiat!! Als je meer wilt weten 
over de clubkampioenschappen, foto’s wilt zien en alle uitslagen bestuderen, dan surf je 
naar onze website (www.OSMbadminton.nl).

Ik ben blij dat er een aantal leden zijn die zich het lot van de club aantrekken en 
spontaan een sponsorcommissie vormen. Niels, Sietske, Emy en Ronald (Kieft) gaan 
proberen de clubkas te spekken. Succes!

Rest mij verder jullie een fijne vakantie te wensen en ik hoop jullie weer allemaal in 
september te mogen begroeten.

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

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



- 6 - OSM Badminton

- 7 -

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2005
Voor het eerst sinds lange tijd hebben we de clubkampioenschappen in één weekend 
geplaatst. Ruim een jaar hebben we gediscussieerd via de website om het geheel in één 
weekend te kunnen stoppen. De reden hiervoor was dat de organisatie dacht dat dit de 
sfeer zou verhogen en het aantal tussentijdse afmeldingen zou verlagen. We kunnen wel 
zeggen dat deze opzet is geslaagd. Alhoewel de georganiseerde lunch nog niet is gelukt, 
gaan we ervoor om dit volgend jaar wel te laten lukken. Al met al was het een geslaagd 
weekend met verrassende kampioenen. Door een uitstekende organisatie is het toernooi 
vlekkeloos verlopen.

Hoewel de club ruim 250 leden heeft, kon slechts een enkeling zich na dit weekend 
clubkampioen van OSM badminton noemen. In het totaal waren er voor 22 categorieën 
prijzen te winnen, echter alleen bij de dames en heren enkel bij de senioren en de 
junioren behoort de titel Clubkampioen 2005. De voorrondes zijn op zaterdag in 2 hallen 
gespeeld; de senioren in de OVVO-hal en de jeugd in de Bisonhal. De finales waren op 
zondag gezamenlijk in de Bisonhal. Uiteindelijk had nagenoeg de helft van de club zich 
ingeschreven voor diverse onderdelen. 

Doordat er veel inschrijvingen waren en iedereen over de dagen veel moest spelen, was 
het zowel op zaterdag, alsook op zondag gezellig druk. Niet alleen in de zaal, maar 
ook op de publieke tribune was de animo groot. Naarmate het toernooi vorderde en 
de spelers verder kwamen, werden de partijen langer. Vooral zij die zich voor alle 3 de 
mogelijke onderdelen hadden ingeschreven en doorgingen, kregen het zondag zwaar. 
Niels Eijkelkamp, vorig jaar nog tweede in de heren enkel, lag zondag, na zijn verlies in 

Jongens dubbel B, Daney en Darryl tegen Lars en Jasper
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de 3e set van de halve finale, achter de baan. Ronald Kieft, de ex-clubkampioen, werd 
ook in 3 sets tijdens de halve finale uitgeschakeld, maar hij stond in ieder geval nog. 
Beide finalisten (Martijn van Geelen en Jeroen Bouma, beiden ex-clubkampioen) troffen 
elkaar nu in de finale. Wederom een zeer spannende 3-setter leverde uiteindelijk aan 
Jeroen een verdiende titel op. 

Ook bij de dames ging het er hard aan toe. In de finale stond Sietske Lammers hier 
tegenover de vorige clubkampioen van de jeugd; Sandra van Rooijen. Ook Sietske had 
zich voor 3 onderdelen ingeschreven. Zij had al een halve en een hele finale verloren. In 
deze finale moest ze het zelf doen. Maar Sandra vloog over de baan. Overal waar Sietske 
de shuttle naar toe stuurde, daar was Sandra. In de tweede set kon Sietske nog terug 
komen, maar in de derde set liet Sandra niet alleen zien dat ze snel was, maar ook dat ze 
kon smashen en plaatsen. Sandra ging er dan ook met de beker vandoor.

Ook bij de jeugd werd er hard gevochten om de grote bekers. Bij de dames stonden 
twee bekenden tegenover elkaar. Cherelle Selles en Nadine Hagenbeek spelen al jaren 
in hetzelfde team. Zij zijn behoorlijk aan elkaar gewaagd en kennen elkaars zwakheden. 
Hier stond de snelheid van Cherelle tegenover de kracht van Nadine. Na 3 uitputtende 
sets, wist kracht te winnen; Nadine werd clubkampioen. Bij de heren hadden zowel 
Vincent de Waard, alsook Thomas van Aarssen betrekkelijk eenvoudig de finales bereikt, 
maar deze partij zou voor beiden toch wat moeizamer verlopen. Vincent had al wat 
ervaring met 3-setters, maar voor Thomas was het nieuw. Na een enorm spannende 1e 
set voor Thomas, gingen beide andere sets naar Vincent. Wil je de uitslagen van alle 
wedtrijden weten, kijk dan op de website www.osmbadminton.nl onder Nieuws in april 
of op www.toernooi.nl. De einduitslagen staan op bladzijde 9 en 18.

O.a. gemengd dubbel met Marida en Rowin in de OVVO-hal

http://www.osmbadminton.nl
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JEUGD

OSM BADMINTON AGENDA JUNI  - OKTOBER 2005
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
Juni Groep A, B en C vrij spelen op maandag in de OVVO-hal 
 van 19:00 - 20:00

Za 25 juni Laatste training op zaterdag

Juli-augustus Zomervakantie

3 september Eerste training op zaterdag
5 september Eerste training op maandag
10 september Open ochtend

15-21 oktober Herfstvakantie
22 oktober Wel training op zaterdag

Veel publiek bij de laatste wedstrijd van de clubkampioenschappen
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w
WINNAARS JEUGDCLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2005
 Klasse eerste tweede
Jongens enkel A Vincent de Waard Thomas van Aarssen
 B Bas Nieraeth Davy Fung
 C Tim Koenis Lars de Graaf
Meisjes enkel A Nadine Hagenbeek Cherelle Selles
 B Kristel van der Blom Emilie van der Blij
 C Sheralyn Kers Rima Orie
Jongens dubbel A Thomas van Aarssen / Vincent de Waard /
    Elmar de Bos   Edwin van Tienen
 B Michael van der Valk / Erik de Beurs /
    Selwyn van Harn   Feye Hoekstra
Meisjes dubbel A Nadine Hagenbeek / Esther Eijgenstein /
    Cherelle Selles   Cynthia de Graaf
 B Shelley Pesch / Emilie van der Blij /
    Sophia van der Tol   Irene van der Blij
Gemengd dubbel A Cherelle Selles / Kim de Graaf /
    Thomas van Aarssen   Martijn Koenis
 B Michelle Jongerius / Shelley Pesch /
    Alex Koeleman   Lars de Graaf

Jeugd-
clubkampioenen 
Vincent en Nadine
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OSM 3 DISTRIKTSKAMPIOEN!
5 Maart 2005 op naar Nijmegen waar de distriktskampioenschappen plaatsvinden. 
We moesten pas om 14:45 de finale spelen. Na wat uitloop van de poulewedstrijden, 
begonnen we om 15:15. Nadine Hagenbeek ging als eerste aan de bak, en de eerste 
2 punten waren binnen. Cherelle Selles en Dominique de Vet hadden ook geen enkel 
probleem met hun singles. Kortom, we hadden al 6 punten binnen, want iedere 
gewonnen set telde als 1 punt en er was geen verlenging of derde set mogelijk. Joke 
Klaassen had wat meer tegenstand en verloor helaas haar enkel, maar dat maakte ze ruim 
goed in haar dubbel met Dominique, waar ze met winst uitkwamen. Nadine en Cherelle 
hadden hun dubbel al makkelijk gewonnen, en toen wisten we het al, we hadden de buit 
binnen! Tot slot moesten er nog 2 dubbels worden gespeeld met onze vijfde speelster 
Emilie van der Blij. Samen met Nadine en Cherelle haalden ze 3 punten uit deze dubbels. 
Einduitslag: 13-3 voor OSM 3.
Hoewel het seizoen twijfelachtig begon, hebben we het erg goed kunnen afsluiten.

Nadine Hagenbeek

Kampioensteam 3: Nadine, Joke, Emilie, Dominique en Cherelle
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DE COMPETITIETEAMS VOOR HET SEIZOEN 2005-2006
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 en we wensen 
hen veel succes.

Hoewel een aantal kinderen de juniorencompetitie verlaat, kunnen we voor het komend 
seizoen toch weer 4 teams inschrijven. Liefst 5 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 
jeugdcompetitiespelers krijgen hierover binnenkort nog een brief thuis.

Er worden teams afgevaardigd in de volgende klassen:

OSM1 Klasse 2 onder 19 / minder gevorderd
OSM2 Klasse 3 onder 16 / gevorderd
OSM3 Klasse 4 onder 16 / minder gevorderd
OSM4 Klasse 7 onder 11 / gemengd

Team 1 (klasse 2) Team 2 (klasse 3) Team 3 (klasse 4)
Vincent de Waard Serastiano Metekohy Jeroen Eijgenstein
Thomas van Aarssen Martijn Koenis Michael Scharenberg
Cynthia de Graaf Kirsten van der Valk Edwin van Tienen
Joke Klaassen Kim de Graaf Sheralyn Kers
  Kristel van der Blom

Team 4 (klasse 7)
Emma Rademaker
Tim Koenis
Tim Timmer
Feye Hoekstra
Lars de Graaf

Dominique de Vet, Bas Nieraeth
en Arthur van Aarssen zijn 
algemeen reserve.

Rob Smeets

Feye, samen met Erik, in een fraaie 
aktie in het jongens dubbel op de 

clubkampioenschappen
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JEUGD COMPETITIETRAININGEN

Ook het komende seizoen worden er veel trainingen gegeven. 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 +
      Rowin

C Zaterdag 8:30 - 9:45 Geert-Jan + Maandag 19:00 - 20:00 Geert-Jan + 
  of 9:45 - 11:00 Rowin   Rowin

D Zaterdag 8:30 - 9:45  Geert-Jan + - - -
  of 9:45 - 11:00 Rowin

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 2006. De trainingstijden zijn van 18:
00 tot 20:00 of van 20:00 tot 22:00. Prijsindicatie € 114,-.
De trainingen op maandag gaan door tot eind april. De trainingstijden zijn maandag 
van 19:00 tot 20:00. Prijsindicatie € 51,-. Voor klasse C is er een inschrijfformulier 
hieronder.
De trainingen op vrijdag gaan ook door tot eind april. De trainingstijden op vrijdag zijn 
van 18:30 tot 20:00.
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.

Het aantal plaatsen in iedere klasse is beperkt. 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 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



- 12 - OSM Badminton

- 13 -

INSCHRIJFFORMULIER RECREANTENTRAINING  2005-2006 

Naam: ………………………………………….……………

Adres: ………………………………………….……………

Telefoon: ……………………………………………………

schrijft zich in voor Recreantentraining op maandagavond

Handtekening van een ouder:

Inleveren vóór 15 juli bij de JeugdCommissie.

✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂

Tim Timmer in aktie op de 
clubkampioenschappen

Rima Ori serveert op de 
clubkampioenschappen
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KEN JE TESSA VAN BEEKHUIZEN AL?
Hoe heet je, hoe oud ben je, waar woon je, waar 
zit je op school en in welke klas zit je?
Ik heet Tessa van Beekhuizen, ik ben 12 jaar, ik 
woon in Zandweg Oostwaard en ik zit op het 
Kompas in groep 8.

Waarom ben je op badminton gegaan?
Het leek mij een leuke sport en dat is ook zo.

Hoe lang ben je al lid van OSM en waarom ben je 
juist op deze vereniging gegaan?
Ik ben 3 jaar lid van deze vereniging die lekker 
dichtbij zit.

Hoe vind je de einde-dag-competitie? Waarom?
Leuk, je kunt dan zien of je beter wordt.

Hoe vind je de (competitie)training? Waarom?
Ook erg leuk, want je leert nieuwe slagen.

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

Wat speel je het liefst, de single, de mix of de 
dubbel? Waarom?
Single, want dan hoef je niet op anderen te letten.

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

Heb je ook andere hobby’s?
Ja, ik schaats ook en ik zit graag achter de 
computer.

Is er nog iets wat je graag wilt vertellen, wat leuk 
is als het in het boekje komt te staan?
Mijn trainers zijn top.

Tessa geeft de pen door aan Eveline Kooistra.
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INTERNE COMPETITIE

Nagenoeg iedere zaterdag doet de jeugd mee aan de interne competitie. De beide 
groepen worden hiervoor in 2 x 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 gaan de beste spelers een poule hoger spelen en de minst goede een 
poule lager. Dit jaar zijn er al 4 rondes gespeeld en de vijfde is nog bezig. Dit 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 einduitslag.

Hieronder de stand van zaken na 4 ronden:

Groep 1  Lotte  
Lars Floor Ashley Martijn Darryl
Rima Susanne Kim Vincent Jasper
Carmen Tom Amy Daney Jadine
Maike Menno Janine Loes Debby
Demi Ewoud Chanel Koen Daniëlle
Yannic Maaike Amber Eva Joy

Groep 2  Thomas  
Floor Melvin Elmar Bas Marjolein
Davy Michiel Kristel Noortje Arno
Alex Jos Justin Michael Florian
Arthur Gideon Selwyn Susan Sheralyn
Tesse Glenn Sophia Eveline Edwin
Michelle Shelly Theo Louise Stefan

In de tweede groep zijn weinig verrassingen te zien. In de hoogste poule zit veel routine 
en Thomas houdt al van meet af aan zijn toppositie vast. Wel wil ik nog even wijzen 
op wat namen verderop in deze groep. Arthur en Sophia hebben beiden het maximale 
gepresteerd, echter doordat zij niet vanaf het begin in deze groep zaten, staan ze nog 
niet in de hoogste regionen. Onthoudt deze namen want binnen de kortste keren staan 
zij bovenaan. Ook in de eerste groep heeft Lotte de touwtjes stevig in handen. Alhoewel 
Lars enorm zijn best doet om ook van haar te winnen, is hem dit tijdens een wedstrijd 
voor de ranglijst nog niet gelukt. Dit kan in de laatste ronde nog een spannende 
wedstrijd opleveren.

Namens de JC, Arthur van der Heijden
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AFSCHEID

Na 2 seizoenen zie ik mij genoodzaakt te stoppen met mijn JC-activiteiten. In die periode 
was ik voornamelijk betrokken bij de zaterdagtrainingen en het organiseren van de 
bekende toernooitjes zoals triplex, sinterklaas, oliebollen en de clubkampioenschappen 
van 2004. Vooral de toernooien waren altijd bijzonder gezellig en ik vond het iedere keer 
weer geweldig te zien hoe enthousiast er door iedereen gestreden werd om de punten of 
gewoon de eer. Ook op de trainingsochtenden zelf was het altijd leuk om naast de vaste 
trainers te helpen de kinderen het badminton bij te brengen, of zelf een keer de training 
te verzorgen als de trainers waren verhinderd. De partijtjes die op die zaterdagochtenden 
gespeeld werden leverden altijd een hoop enthousiasme en plezier op.

Daarnaast was het bijzonder prettig beide seizoenen de nodige vrijwilligers bereid te 
vinden op roulatiebasis te assisteren bij de begeleiding van de twee zaterdagochtend-
groepen. Hierdoor kwam dit enerzijds niet steeds op dezelfde personen neer en 
anderzijds is het gewoon prettig wat ruimer in de begeleiding te zitten voor deze twee 
behoorlijk grote groepen. Ook bij de eerder genoemde toernooien was de hulp van deze 
vrijwilligers bijzonder waardevol. Langs deze weg wil ik eenieder die daarbij geholpen 
heeft, nadrukkelijk bedanken.

Helemaal weg ben ik natuurlijk niet, want een van mijn kinderen blijft gewoon lekker 
badmintonnen, dus we komen elkaar nog vaak zat tegen, alleen ben ik dan geen JC-
vertegenwoordiger meer. Tot slot wens ik iedereen een hele fijne vakantie en een sportief 
nieuw seizoen na de zomer.

André van der Valk

Gemengd dubbel met Kim (aan slag) en Martijn tegen Cynthia en Vincent
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SENIOREN

OSM BADMINTON AGENDA JUNI - OKTOBER 2005
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
Do 26 mei Laatste clubavond op donderdag

Juni In juni alleen vrij spelen op maandagavond in de OVVO-hal
Ma 27 juni Laatste clubavond van dit seizoen

Juli-augustus Zomervakantie

1 september Eerste keer vrij spelen op donderdagavond (Bisonhal)
5 september Eerste keer vrij spelen op maandagavond (OVVO-hal)
 Open avond (OVVO-hal)
8 september Open avond (Bisonhal)
11 september Kopijdatum

17, 20 oktober Herfstvakantie, wel vrij spelen en beginnerstraining
19, 21 oktober Herfstvakantie, geen competitietraining

Finale gemengd dubbel A, Niels en Mirjam tegen Emy en Ronald
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN SENIOREN 2005
Het lijkt erop dat het houden van de clubkampioenschappen in het weekend een groot 
succes is! Bijna alle halve en hele finales waren superspannend en de meeste waren zelfs 
3-setters. Verder was er veel publiek aanwezig en zat de stemming er goed in bij de 
deelnemers. Hieronder alleen een overzicht van de kampioenen en de nummers twee per 
categorie. Voor meer uitslagen en leuke foto’s zie: www.osmbadminton.nl

Heren Enkel A Heren Enkel B
1. Jeroen Bouma 1. Gerben van den Bosch
2. Martijn van Geelen 2. Piet Elsendoorn

Dames Enkel A Dames Enkel B
1. Sandra van Rooijen 1. Linda Elsendoorn
2. Sietske Lammers 2. Esmee de Graaf

Heren Dubbel A Heren Dubbel B
1. Martijn van Geelen, Ronald Kieft 1. Hans Eijkelkamp, Piet Elsendoorn
2. Niels Eijkelkamp, Ton Schut 2. Gerben van den Bosch, Frans den Elzen

Dames Dubbel A Dames Dubbel B
1. Mirjam Biezepol, Cindy Galesloot 1, Linda Elsendoorn, Wilma Elsendoorn
2. Emy Eijkelkamp, Sietske Lammers 2. Laura Eefting, Saskia van Rouveroy

Gemengd dubbel A Gemengd dubbel B
1. Mirjam Biezepol, Niels Eijkelkamp 1. Nel Coenders, Piet Elsendoorn
2. Emy Eijkelkamp, Ronald Kieft 2. Agaath den Elzen, Gerben van den Bosch

Volgend jaar willen we proberen om beide dagen met witte shuttles te spelen. Dat zou 
kunnen betekenen dat de senioren op 2 opeenvolgende zondagen in de Bisonhal gaan 
spelen bijvoorbeeld. Maar daarover zal pas later beslist gaan worden. Ook willen we 
bij deze nog even alle deelnemers bedanken. Zonder jullie zijn er natuurlijk ook geen 
clubkampioenschappen. We hopen dat jullie ook in de komende jaren blijven meedoen 
in de strijd om kampioen van jullie club te worden!

Pim de Graaf
Marida Löwik

w

http://www.osmbadminton.nl
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Clubkampioenen Jeroen en Sandra

BEGINNERSTOERNOOI 10 MAART 2005
Het tweede beginnerstoernooi van dit badmintonseizoen werd gehouden op donderdag 
10 maart in de Bisonhal. Van te voren wisten we dat de opkomst niet zo groot zou worden 
als bij het eerste beginnerstoernooi van dit seizoen, maar dat het net zo gezellig zou 
worden, stond natuurlijk vast. Deze keer hebben alle deelnemers 5 partijtjes enkelspel 
gespeeld. Uiteraard telkens maar 1 set omdat het anders misschien iets te zwaar zou 
worden. Terwijl John en Marida de stand bijhielden, werden er steeds op 2 banen 
partijtjes gespeeld. Onze leden speelden voor wat ze waard waren. De uitslag was als 
volgt:

1e Rinko 
2e Josefien 
3e Tjoe Jang
4e Patricia
5e Greet
6e Sonja O
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COMPETITIE EN GEVORDERDENTRAINING SENIOREN 2005-2006
Het seizoen zit er bijna op, dus de voorbereidingen voor het komende seizoen zijn in 
volle gang. Ook komend seizoen zal Uun Santosa onze competitiespelers trainen op de 
woensdagavond (Fazantenhal) en de vrijdagavond (Bisonhal). Zoals gebruikelijk worden 
de woensdaggroepen door ruimtegebrek “op uitnodiging” gevormd.

Woensdag van 18:00 tot 20:00. Kosten ongeveer 114 euro
Bart Lammers Marida Löwik Yannic Smeets
Jesper van Breugel Cherelle Selles Tjardy Esmeijer
Rowin Niewerth Nadine Hagenbeek Esmee de Graaf
Jeffrey Schijven 
(wordt nog aangevuld met spelers uit jeugdteams)

Woensdag van 20:00 tot 22:00. Kosten ongeveer 114 euro
Martijn van Geelen Jeroen Bouma Sandra van Rooijen
Ronald Kieft Ton Schut Mark Eijgenstein
Sietske Lammers Mirjam Biezepol Erik Pelgrim
Emy Eijkelkamp Cindy Galesloot Mariska Tersteeg
Norman van de Brug Melissa Santosa Ellen Lemmens
Niels Eijkelkamp Gill ten Hoor 

Voor de vrijdaggroep mag vrij worden ingeschreven, competitiespelers krijgen echter 
wel voorrang. Er is ook plaats voor niet-competitiespelers. Op vrijdag duren de 
trainingen 1,5 uur en zijn de kosten ongeveer 71 euro.

Marida Löwik, TC

COMPETITIETEAMS SEIZOEN 2005-2006
Tijdens de kopijdatum van dit clubblad was er nog geen definitieve indeling van de 
competitieteams bekend. Daarom deze keer alleen een overzicht van het aantal teams. 
Aangemeld bij de bond zijn:

2 teams in de eerste klasse, 2 teams in de derde klasse,
2 teams in de vierde klasse, 1 team in de heren eerste klasse

Deze teams zitten al bijna helemaal vol. Door blessures en tactische overwegingen 
hebben we ze echter nog niet definitief in kunnen delen. Wanneer dit wel het 
geval is, zal het uiteraard geplaatst worden op de website van onze vereniging 
www.osmbadminton.nl.
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INSCHRIJFFORMULIER COMPETITIETRAINING SENIOREN 2005-2006
SVP onderstaand formulier inleveren bij Marida Löwik vóór 15 juli 2005. Iedereen 
moet het formulier inleveren of e-mailen naar marida@planet.nl. Als je je niet 
inschrijft, nemen we aan dat je niet meetraint! De definitieve indeling zal op 
www.osmbadminton.nl komen te staan na 15 augustus.

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

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

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

O Ik wil graag op de woensdag trainen en ik ben uitgenodigd 
O Ik wil graag op de woensdag trainen maar ik ben niet uitgenodigd
O Ik wil graag op de vrijdag trainen van 20:00 tot 21:30

(meerdere kruisjes zijn mogelijk)

✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂

VJK 2005
De voorjaarscompetitie 2005 zit er weer op voor de 6 teams met als resultaat 1 x eerste, 
2 x tweede en 3 x derde plaatsen. Een zeer goede klassering voor elk team. Hieronder 
volgen de definitieve poule-eindstanden inclusief een korte beschrijving per team.

Team 1 (Piet Elsendoorn, Hans Eijkelkamp, Willem Bosch, Laura Eefting, Saskia van 
Rouveroy, Nel Coenders).
Door blessures van Piet Elsendoorn en Willem Bosch was de samenstelling vooral de 
eerste wedstrijden nogal uiteenlopend. Dankzij de voortreffelijke steun van de invallers 
Sandor Musto, Niels Wallin, Gerben van den Bosch, Edwin Renckens en Gijs Eijgenstein 
kwam het team toch nog in aanmerking voor de eerste plaats. Nogmaals dank voor de 
invallers namens het gehele team. Op het einde kwamen zij net 1 puntje te kort voor het 
kampioenschap.

Team 2 (Gerben van den Bosch, Wouter Tengeler, Frans den Elzen, Wilma Elsendoorn, 
Agaath den Elzen).
Door maar één gelijkspel is dit team overduidelijk de sterkste in hun poule gebleken, wat 
resulteerde in het terechte kampioenschap. Gefeliciteerd met deze puike prestatie!!! Er 
zal voor dit team gekeken gaan worden om, binnen de vereniging, promotie naar team 1 
mogelijk te maken.

http://www.osmbadminton.nl
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Team 3 (Hans Roberti, Gijs Eijgenstein, Linda Elsendoorn, Janke Rademaker, José 
Eijkelkamp).
In deze poule, waarin ook OSM 4 was ingedeeld, bleef het tot het einde toe een 
spannende zaak wie van de teams de 1e, 2e of 3e plaats zou opeisen. De onderlinge 
wedstrijden tussen OSM 3 en 4 waren zeer spannend en eindigden dan ook beide keren 
in een 4 - 4 eindstand. Waarschijnlijk heeft deze puntendeling geresulteerd dat er een 
lachende derde was (Irene 2) die er uiteindelijk met de winst vandoor is gegaan. OSM 3 is 
in deze poule 3e geworden.

Team 4 (Edwin Renckens, Cor Zagers, Sabeth Kok, Ineke Renckens).
Dit team speelde dit jaar voor het eerst in deze samenstelling wat resulteerde in een 
verdienstelijke 2e plaats. Een knappe prestatie om een ingespeeld team als OSM 3 in het 
eerste jaar achter je te houden.

Team 5 (Joep Simons, Dik Veer, Ineke Spall, Ria Galesloot)
Dit team van, met alle respect, “oudgedienden” speelde het toch weer klaar om gedeeld 
tweede te worden in hun poule. In de ranglijst staan zij echter als 3e geklasseerd omdat 
het setsaldo net een ietsje minder is dan Leerdam 2. OSM 5 had een setsaldo van 30-34 en 
Leerdam 2 een saldo van 34-30. Voor dit team geldt dan ook de opmerking “grote klasse 
en vooral doorgaan”.

Kampioens-
team 2: 
Wouter, 
Gerben, 
Wilma, 
Agaath.
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Team 6 (Roel Karsten, Coert Verduin, Noëlle Veldhuizen, Suzanne van Nieuwenhoven).
Ook dit jaar weer een zeer goede prestatie om in een redelijk sterke poule 3e te worden. 
Een vermelding waard is het feit dat alleen dit team de uiteindelijke kampioen een 
puntje wist af te snoepen. 

Als afsluiting van ieder seizoen was er ook dit jaar weer op zaterdag 21 mei het 
traditionele VJK slottoernooi te Barneveld. OSM trad hier aan met maar liefst 7 mixed 
teams en dat resulteerde in 3 eerste plaatsen, wat goed was voor evenzoveel heerlijke 
slagroomtaarten. Tevens kreeg OSM 2 als kampioen de huldiging en de hierbij behorende 
felbegeerde VJK 2005 handdoek uitgereikt. Na afloop van dit zeer goed georganiseerde 
maar slopende toernooi, hebben we ook dit jaar deze dag besloten met een overheerlijk 
hapje eten bij de Chinees en een uurtje bowlen in Bisonspoor. Een bedankje is hier op zijn 
plaats voor de goede organisatie van Wilma Elsendoorn.

Rest mij niets anders dan alle deelnemers/invallers te bedanken voor hun inzet en 
uiteraard reken ik ook komend seizoen weer op jullie inschrijving voor de VJK 2006.

De eindstanden
Poule 10  Poule 12  Poule 13
Smash 1 8 – 13 OSM 2 8 – 15 Irene 2 8 – 12
OSM 1 8 – 12 Amersfoort 1 8 – 10 OSM 4 8 – 11
Backhands 1 8 – 9 Irene 1 8 – 9 OSM 3 8 – 10
Sjevesjuttel 2 8 – 5 Apollo 2 8 – 3 Kr. Rijnstreek 3 8 - 7
Nijkerk 1 8 – 1 Inside 1 8 – 3 Iduna 2 8 - 0

Poule 15  Poule 26
Castellum 1 8 – 15 ’t Gein 3 8 – 15
Leerdam 2 8 – 9 Apollo 5 8 – 11
OSM 5 8 – 9 OSM 6 8 – 9
Loosdrechtse 1 8 – 6 DSS 2 8 - 4
Inter Nos 1 8 – 1 Luck Raeck 2 8 – 1

Een prettige vakantie toegewenst.
Piet Elsendoorn,
Competitieleider VJK
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VARIA

CRYPTOGRAM 0405-4
Horizontaal
5. De ambacht van het bedienen ligt op de baan. (10)
7. Vogeltje lijkt op een kalf te water. (10)
8. Mannenservice in de kerk? (11)
9. Lijst van commissieleden. (5)
10. Norman, spring er niet vanaf! (4)
11. 1 verticaal, maar dan verkleind. (2)
12. Onze grensbewaker maakt de streep minder krom. (10)

Verticaal
1. Mannelijk lichaamsdeel dat alleen door de nettere kerels wordt gespeeld. (10)
2. Deze slag groeit menigeen boven het (buitenlandse) hoofd. (8)
3. Je eiste een ervaren speler. (10)
4. Bedankt, maar dan met staand applaus. (6)
6. Slagregens die leiden tot praataanvallen. (10)
10. Klinkt als een goudstaaf maar het drukt de druk uit. (4)
13. Lekker hard water. (2)
14. Het geloof van deze puzzelmaker? (2)

1 2 3 4 ©RK

5 6

7

8

9 10

11

12 13 14

De oplossing 
vindt u elders in 
dit clubblad.
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NBB: NIEUWE ORGANISATIE

De NBB is per 1 januari 2005 formeel gestart met een nieuwe organisatievorm. De 
praktische invoering ervan vindt geleidelijk plaats. Wat gaat er allemaal veranderen?

De districten worden opgeheven en vervangen door regio’s. In maart wordt in de meeste 
districten de laatste Districtsvergadering gecombineerd met de eerste Regiovergadering. 
Tijdens de laatste Districtsvergadering zal het districtsbestuur verantwoording afleggen 
aan de verenigingen over de financiën 2004. In de Regiovergadering zullen nieuwe 
afgevaardigden worden verkozen en zal de competitie binnen de nieuwe regio worden 
bepaald. Tevens zal worden gesproken over de kandidatuur voor de regiomanager.

Financieel worden alle zaken vanuit het bondsbureau geregeld. Er wordt jaarlijks nog 
slechts een contributiefactuur verzonden. Ten behoeve van de uitvoering van toernooien 
en andere evenementen worden met de organisatoren praktische afspraken gemaakt. 
Het bondsbestuur heeft bepaald dat de vrijwilligersvergoedingen die in 2004 in de 
districten bestonden in ieder geval voor 2005 minimaal worden gecontinueerd.

De communicatie zal worden gedigitaliseerd. Iedere vereniging ontvangt een 
badminton.nl-adres waarop zij in het vervolg de landelijke en regionale informatie kan 
ontvangen. Dit adres kan via de website van de NBB door meerdere kaderleden binnen 
de vereniging worden gelezen. Ten behoeve van de competitieverwerking zullen ook alle 
competitiecontactpersonen van verenigingen een eigen adres krijgen. De uitlevering van 
adressen zal in de tweede helft van januari plaatsvinden.

De website wordt vernieuwd tot een interactieve site. Deze wordt niet langer alleen 
gevuld door het bondsbureau, maar ook door vrijwilligers op landelijk en regionaal 
niveau. Iedere regio krijgt ook een plaats op de site. Introductie van de site zal in de 
tweede helft van januari plaatsvinden. 

De aan- en afmelding van leden en het muteren van ledengegevens door verenigingen 
wordt gedigitaliseerd. Via een aanmeldscherm op de nieuwe website worden de NAW-
gegevens opgegeven en vervolgens ontvangt de vereniging via het emailadres het 
bondsnummer terug. De omslachtige papieren aanmelding behoort hiermee tot het 
verleden. In januari zal een handleiding worden verstuurd naar de verenigingen.

De laatste grote verandering is de digitalisering van de competitieverwerking. Vanaf 
het seizoen 2005/2006 zal de planning van de competitie, de opgave van de teams en 
de uitslagen via de website plaatsvinden. De uitslagen worden direct verwerkt in de 
competitiestanden. De komende maanden zal nadere informatie worden verstrekt aan 
betrokken partijen.

Indien u meer wil weten over de veranderingen binnen de NBB: kijk op 
www.badminton.nl.
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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
Sietske Lammers Straatweg 128b 572151
Rob Smeets Boomstede 199 550761 Jeugdcompetitie
André van der Valk Bloemstede 553 555467 

REDACTIE-COMMISSIE
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
Rowin Niewerth Reigerskamp 352 572232
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

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.


