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forehand clear
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 Badminton ...,  meer dan een slag in de lucht !!!
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Gironummer: 3534502, t.n.v. Penningmeester OSM Badminton, Maarssen.

REDACTIONEEL

Een extra-dikke uitgave dit keer, met een aantal zaken die u niet mag missen: 
ten eerste is er het inschrijfformulier voor de Clubkampioenschappen 2007, het 
belangrijkste toernooi van OSM. Daarnaast vindt u veel informatie terug over de lopende 
najaarcompetitie, waar OSM met 12 teams flink is vertegenwoordigd. Wie wordt er 
kampioen? De eerste voorspellingen staan in dit blad.

Ook hebben we een verslag (op de valreep) van het zojuist gespeelde beginnerstoernooi 
en de aankondiging van heel veel andere toernooien die de club organiseert. Als 
toetje dit keer een zeer gedetailleerd artikel over serveren, een aanrader voor zowel de 
beginner als de gevorderde speler.

En natuurlijk vindt u in deze editie alle informatie voor de Algemene Ledenvergadering 
van 12 december. Naast de jaarstukken, waarin de diverse commissies verantwoording 
afleggen over hun doen en laten van het afgelopen seizoen, zal deze ALV in het 
teken staan van maarliefst vier voorstellen vanuit het bestuur. Eén daarvan heeft 
onze bijzondere aandacht: het stopzetten van de papieren uitgave van het clubblad. 
Als dit voorstel wordt aangenomen, is dit het laatste clubblad dat in deze vorm zal 
worden uitgebracht en leest u nu ons laatste redactioneel. Het is geen afscheid, want 
onze activiteiten gaan door op het internet, zeker nu daar het vernieuwen van de 
nieuwspagina is afgerond en u wordt geïnformeerd via onze email-nieuwsbrieven. Het 
is vanaf die digitale plaats dat wij u weer welkom heten en het is vanaf deze papieren 
plaats dat we - hangende het ALV-besluit - afscheid van u nemen.

Veel leesplezier toegewenst en bewaar hem goed deze laatste,
De redactie
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2007, DON’T MISS IT!

Locatie: Bisonhal
Datum jeugd: 21 en 22 april 2007
Datum senioren: 15 en 22 april 2007
Onderdelen: Enkel, Dubbel, Mix
Voor wie?: Iedereen die lid is, dus schrijf je in!
Waarom?: Voor de sfeer, de ervaring, het Wij-gevoel! 

LET OP: inleveren kan tot en met 1 maart 2007!

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

Senioren
Schrijf jullie massaal in! Alleen dan is het mogelijk om de clubkampioenschappen 
in verschillende categorieën te organiseren zodat ook beginners kans hebben om 
clubkampioen te worden. Ook leden die 
,nog maar net lid zijn, zijn van harte 
welkom. De clubkampioenschappen 
zijn altijd gezellig, een leuke 
manier om je clubgenoten te 
leren kennen en je speelt eens 
tegen iemand anders dan 
waar je tijdens het vrij spelen 
of de trainingen tegen speelt.
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INSCHRIJFFORMULIER CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2007

Naam ........................................................................................................

Telefoon ....................................................................................................

Geeft zich op in de categorie

O Senioren competitie O Jeugd

O Senioren niet-competitie

Voor de volgende onderdelen

O Heren enkel

O Dames enkel

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

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

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

Inleveren uiterlijk 1 maart 2007 bij één van de JC-leden (Arthur, Sietske, Janke of Rob) 
of de TC (Rowin). E-mailen heeft onze voorkeur, zorg er dan wel voor dat je alle vereiste 
informatie opgeeft. 
Jeugd: rob.osm@mac.com. 
Senioren: rniewerth@hotmail.com.

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

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

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

mailto:rob.osm@mac.com
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VAN DE VOORZITTER

Het seizoen is al weer twee maanden onderweg, dus tijd om eens naar de prestaties van 
OSM te kijken en ons op te maken voor de ALV.

Na jarenlang gewoon winnen en promoveren, zien we nu dat de tegenstanders wat 
lastiger worden. Zo hebben team 3 en 4 en de jeugdteams 1, 2, 4 en 7 het zwaar. 
Jeugdteam 5 heeft na vier speelweken de weg omhoog gevonden met een klinkende 8-0 
op Castellum. Jeugdteam 6 heeft 3 van de 4 partijen gewonnen en jeugdteam 3 gaat fier 
ongeslagen aan kop. Bij de seniorenteams zijn een aantal opmerkelijke uitslagen. Zo kent 
team 7 bij alle (vier) wedstrijden een 5-3 uitslag waarbij zij er twee gewonnen hebben 
en ook twee verloren. Team 1 verloor weliswaar de eerste wedstrijd, maar heeft daarna de 
volgende drie wedstrijden constant gespeeld met 4-4 als uitslag. Team 2 heeft tot nu toe 
maar één wedstrijd verloren (na 4 speelweken).
Er liggen nog volop kampioenskansen!

Dinsdag 12 december is de ALV in de bestuurskamer in de OVVO-hal. Daar bespreken we 
de contributieverhoging ter hoogte van de inflatie; wordt de nieuwe penningmeester 
gekozen en zijn er twee voorstellen die tot verdere professionalisering van onze club 
leiden. De vergaderstukken vind je in dit boekje. Laat de kans om mee te praten over het 
reilen en zeilen van de club niet aan je voorbij gaan en kom naar de ALV om je stem te 
laten horen.

Ja, je hebt het goed gelezen hierboven….een nieuwe penningmeester. Het liep niet zo 
storm met de aanmeldingen en geen penningmeester betekent einde club. Gelukkig 
heeft Erik Pelgrim ons voor dit scenario behoed door zich kandidaat te stellen. Bedankt 
Erik!

Tot dinsdag 12 december.

Alexander van Leijenhorst
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ALGEMENE LEDENVERGADERING DINSDAG 12 DECEMBER 2006
UITNODIGING VOOR DE ALV VAN OSM BADMINTON

De ALV zal worden gehouden in de bestuurskamer van de OVVO-hal (achterin in de zaal, 
trappetje op, bij de tribune). Je bent van harte welkom om vanaf 20:30 onder het genot 
van een drankje mee te denken over het reilen en zeilen van onze vereniging.

AGENDA

1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen vorige ALV
4. Jaarverslag van het bestuur
5. Jaarverslagen commissies
6. Verslag kascontrole-commissie
7. Financieel verslag 2005/2006
8. Benoeming bestuursleden
9. Begroting 2006/2007 en 2007/2008
10. Voorstellen vanuit het bestuur
11. Rondvraag
12. Sluiting

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING OSM BADMINTON, DINSDAG 13 
DECEMBER 2005
1. Opening
De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Er zijn 14 leden aanwezig.

2. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.

3. Notulen vorige ALV
Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan de opsteller.

4. Jaarverslag van het bestuur
Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan de secretaris.

5. Jaarverslagen commissies
De verslagen worden goedgekeurd met dank aan de opstellers.

Vraag: kan het senioreninterview terugkomen in het clubblad, maar dan met gebruik 
van email?
Antwoord: Goed idee, de RC gaat het opzetten.
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6. Verslag kascontrole commissie
De verklaring van goedkeuring is ontvangen met dank aan de kascommissie.
Eelco Weenink licht de activiteiten van de kascontrole toe.

7. Financieel verslag 2004/2005
Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan de penningmeester.

8. Benoeming nieuwe bestuursleden
De gekozen bestuursleden blijven aan, er zijn geen aanmeldingen voor algemeen 
bestuurslid.

9. Benoeming kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie bestaat uit: 
• Ton Schut. Aftredend, stelt zich opnieuw kandidaat;
• Eelco Weenink. Aftredend, stelt zich niet kandidaat.
Betsy van den Broek stelt zich schriftelijk kandidaat. 
Beide kandidaten worden unaniem benoemd.

10. Begroting 2004/2005 en 2005/2006
Vraag: Wat zijn de exacte bedragen van de bondsbijdrage voor dit en vorig jaar?
Antwoord: Alexander kan deze bedragen niet staande de vergadering opzoeken. Hij zal 
het uitzoeken. 

11. Voorstellen vanuit het bestuur
Contributieverhoging
Dit seizoen zijn de contributies fors verhoogd vanwege de stijging van de zaalhuur 
met 12% die de gemeente Maarssen ons oplegde. Helaas bleek na het vaststellen van de 
contributie in de ALV van 2004 dat ook OVVO de zaalhuur met ongeveer 12% verhoogde. 
Dat was nog niet berekend in contributie 2005-2006 en zou dus dit jaar ingehaald 
moeten worden.
Echter vanwege de inzet van vrijwillige bezorgers en de toename van het aantal leden 
dankzij ledenwerfacties, houdt het bestuur rekening met een contributieverhoging van 
slechts 1,9%. Dit is lager dan de geldende inflatie. Het voorstel is om voor het seizoen 
2006-2007 de volgende contributies te hanteren:
 Senior: €162,00 (was €159,00)
 Junior: €110,00 (was €108,00)
De ALV gaat hier mee akkoord, na een uitgebreide discussie rond de volgende vragen:

Vraag: Hoe wordt deze contributieverhoging vastgesteld?
Antwoord: Bij de begroting worden alle kosten ingeschat en het aantal leden, hieruit 
volgt een wenselijke contributie.

Vraag: Kan in plaats van een contributieverhoging de zaalhuur niet minder?
Antwoord: De zaalhuur is in de loop van de jaren al op verschillende manieren beperkt: 
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bijvoorbeeld in eerdere jaren huurden we op vrijdag en donderdag de zaal tot 24:00 
en ook liepen deze dagen door tot het einde van het seizoen. Bij nog verder schaven 
heeft het bestuur het vermoeden dat dit eerder meer leden zal kosten, dan de beoogde 
contributieverhoging. 

Vraag: Het ledenverloop is groot. Kunnen we de leden niet beter vasthouden?
Antwoord: Uit de ledenadministratie blijkt dat het ledenverloop bij de beginnende 
spelers het grootst is. Voor deze groep geven we beginnerstraining en aansluitende 
gevorderdentraining, daarna valt er een trainingsgat, omdat de competitietraining veel 
zwaarder is. De TC probeert dit gat te vullen met het organiseren van thematrainingen. 
Het bestuur kijkt of voor deze thematrainingen, als ze succesvol blijken, structureel 
zaalruimte is te huren.

Vraag: Kunnen we niet meer differentiatie aanbrengen in de contributie?
Antwoord: De huidige opzet van contributie is vrij eenvoudig en dat vergemakkelijkt de 
controleerbaarheid. Evenwel kan het interessant zijn om door middel van differentiatie 
(aparte contributies voor maandagavond, donderdagavond en competitie) de leden 
meer te sturen, zodat we uiteindelijk meer leden binnen de vereniging kunnen krijgen. 
Het bestuur zal dit doen in samenwerking met Jeroen Bouma.

Vraag: Het is moeilijk om invallers te vinden voor de competitieteams. Kan OSM 
maatregelen treffen voor het aantrekken van spelers op competitieniveau? Gedacht 
wordt aan een lidmaatschap gericht op alleen trainen en incidenteel invallen.
Antwoord: Bij de jeugd wordt al voor incidentele gevallen uitzonderingen gemaakt. Het 
bestuur neemt dit op bij het onderzoek van de contributie-differentiatie.

Huldigingbeleid
Het bestuur is trots op de gestage opmars van onze teams in de competitie en de 
vele kampioenen. Zij wenst deze goede prestaties graag naar buiten te brengen om 
zodoende meer leden te trekken. Immers meer leden zorgen voor een financieel gezonde 
basis waardoor de club zich verder kan ontwikkelen, meer faciliteiten kan bieden en 
contributiestijgingen binnen de perken blijven. Dergelijke PR-uitingen kunnen alleen 
met hulp van de leden gedaan worden. Het bestuur stelt daarom het volgende voor.
Alle competitieteams dienen na afloop van hun wedstrijd een wedstrijdverslag in te 
leveren bij de door het bestuur aangewezen functionaris (osmpub@yahoogroups.com). 
Deze zal er een publicabel verslag van maken en voor publicatie zorgdragen. Huldiging 
bij kampioenschap zal alleen dan plaatshebben wanneer het betreffende team aan haar 
verslagverplichting heeft voldaan.

Het voorstel wordt aangenomen: 8 stemmen voor, 5 tegen. Wel wordt toegevoegd dat 
er redelijkheid en billijkheid moet worden gehanteerd. 1 of 2 keer niet inleveren moet 
toelaatbaar zijn.

mailto:osmpub@yahoogroups.com
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12. Rondvraag
Mededeling: Niels Eijkelkamp is naar een sportcongres geweest op het Nifterlake college. 
Het NOC/NSF heeft een actie waarbij verenigingen “doorgelicht” kunnen worden. Op 
deze manier komen de sterke en zwakke punten van je vereniging aan het licht. Niels 
heeft een flyer meegenomen hierover. Alexander heeft dit in bezit en zal overwegen of 
OSM hieraan deel zal nemen.

Vraag van Rowin Niewerth: Waarom hebben de competitie-spelers geen uniforme OSM-
kleding?
Antwoord: Het bestuur licht toe dat dit al enige malen geprobeerd is. Eenmaal door de 
leden te vragen de kleding van OSM te kopen en eenmaal door alle leden van clubshirts 
te voorzien. Momenteel is het probleem dat er gewoon geen geld is voor een dergelijke 
actie. De sponsorcommissie blijft hiermee bezig.
Uit deze discussie ontstond ook het idee om eens bij de leden te rade te gaan of zij  
misschien leuke ideeën hebben om aan sponsoren voor onze vereniging te komen.

Vraag van Rowin Niewerth: Heeft OSM ooit iets met de grote clubactie heeft gedaan, 
zoals dat is beloofd op de vorige ALV?
Antwoord: Het bestuur heeft informatie ingewonnen en kwam tot de conclusie dat de 
opbrengst niet de moeite waard is om hiervoor onze jeugdspelers langs de deuren te 
laten gaan. De JC wil echter alsnog gaan kijken of er jeugd te porren is voor dit idee, 
maar dan wel onder de voorwaarde dat al het geld dat deze actie op zou brengen ook 
naar een jeugd-gerelateerd doel gaat.

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

JAARVERSLAG BESTUUR OSM BADMINTON SEIZOEN 2005/2006
Algemeen
Dit jaarverslag gaat over het seizoen van juli 2005 tot en met juni 2006.

Samenstelling bestuur
Het bestuur bestond dit seizoen uit:
Voorzitter Alexander van Leijenhorst
Penningmeester Martin van Gorkom
Secretaris Ronald Koenis (en voorzitter RC)
Algemeen lid Marida Löwik (voorzitter TC)
Algemeen lid Arthur van der Heijden (voorzitter JC)
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Financiering
De hoogte van de bedragen waren:
 Senioren-contributie €159,00
 Jeugd-contributie €108,00
 Inschrijfgeld senioren €11,50
 Inschrijfgeld jeugd €7,00
 Gastlabels €2,00

Ledenbestand
De ledensamenstelling van de afgelopen seizoenen:

Leden \Seizoen 2005/2006 2004/2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001

Senioren 151 155 141 147 145 140

Jeugd 102 108 97 106 91 75

Ereleden 5 5 5 5 5 5

Totaal 259 269 243 258 241 220

Aanmeldingen in dit seizoen: 64
Afmeldingen in dit seizoen:  61
(NB: het aantal afmeldingen in dit seizoen, heeft gevolgen voor het volgende seizoen en 
kan daarom niet in relatie worden gebracht met het verschil in ledenaantallen tussen dit 
seizoen en het seizoen daarvoor.)

Vergaderingen
Het bestuur is vier keer bij elkaar gekomen en heeft één maal een Algemene Leden 
Vergadering uitgeroepen. Bijzondere aandacht is besteed aan:
• Het organiseren van extra trainingen als vervolg op de succesvolle trainingsavonden. 

Met de gemeente was overeenstemming bereikt over de Bloemstedehal op 
dinsdagavond, maar helaas bleek er dubbel te zijn geboekt. Inmiddels is de training 
verplaatst naar de maandagavond in de OVVO-hal.

• Het sponsorplan dat door de nieuwe sponsorcommissie is opgesteld.
• De opvolging van de voorzitter TC en de penningmeester.
• Wijziging van de huurvoorwaarden voor de Bisonhal. Dit is nog niet voorbij het 

concept-stadium. 
Desgewenst kunnen deze onderwerpen bij de ALV worden toegelicht.
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Slot
Graag wil ik namens het bestuur iedereen in onze vereniging bedanken voor hun inzet 
het afgelopen seizoen: de leden voor het lid zijn, de sponsoren voor de sponsoring en 
bovenal de vrijwilligers voor hun verdiensten.

Maarssen, 11 oktober 2006
Ronald Koenis, secretaris

JAARVERSLAG JC SEIZOEN 2004-2005
Anders dan bij de senioren is het aantal jeugdleden gelimiteerd. Dit komt doordat alle 
jeugdspelers, competitie en niet competitie, onder begeleiding staan van een trainer. 
Alle jeugdleden zijn dus ingedeeld in een trainingsschema waarbij het aantal banen de 
limiet per training bepaalt. Hierdoor is het maximum aantal jeugdleden 90. Nu valt er 
gelukkig wat te schuiven, waardoor we iets over de 90 heen kunnen, maar de speelruimte 
is daar erg beperkt. De JC spant zich in om de bezetting overal zo optimaal te mogelijk 
houden en de wachtlijst zo klein en kort mogelijk. Afgelopen seizoen is dit weer prima 
gelukt. Vanaf het begin tot en met het einde van het seizoen was de bezetting bij alle 
trainingen optimaal, terwijl niemand langer dan een maand op de wachtlijst heeft 
gestaan.

Door een strakke organisatie van begeleiders op de zaterdagen, kon de jeugd op 
zaterdag nagenoeg altijd rekenen op 2 trainers en minimaal 1 begeleider. De trainingen 
en toernooien op de zaterdagen waren dan ook altijd zeer aangenaam; met name voor 
de trainers, die op deze manier de trainingen konden intensiveren.

De JC is ook blij met Rob Smeets, Rowin Nieuwerth en Geert-jan Fluitman, waarbij Rob 
iedere vrijdag de competitie-jeugd heeft getraind en beide anderen de zaterdag-jeugd. 
Rowin heeft bovendien ook iedere maandag training gegeven. Rob heeft met succes 
de trainer-coach opleiding gevolgd. Beide anderen hebben, op verzoek van OSM, de 
badminton trainer opleiding gevolgd, waarbij Rowin het helaas net niet heeft gehaald. 
Dankzij de inzet van vele trainees hebben alle cursisten hun praktijkopdracht en hun 
examen kunnen afleggen. Uun blijft uiteraard de rol van hoofdtrainer vervullen. Hij 
houdt zich nadrukkelijk bezig met het trainen van de competitiespelers op de woensdag 
en de vrijdag. Op de vrijdag werd hij bijgestaan door volleerd trainer Rob Smeets.

Naast de clubkampioenschappen en de competitie heeft de JC nog een 3-tal toernooien 
georganiseerd. Mede door de zeer gedetailleerde actielijsten liep de organisatie van de 
toernooien op rolletjes. Uiteraard reflecteert een goede organisatie van een toernooi zich 
direct op het toernooi zelf. Hierdoor kunnen we terugkijken op een geslaagd jaar.

Met de competitie lijkt het minder te gaan, echter voor een gedeelte is dit schijn. Dit 
wordt mede veroorzaakt doordat jeugdteams meedoen in de senioren competitie. Toch 
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heeft de JC een teruggang in de animo voor de competitie geconstateerd. Om deze reden 
heeft de JC met succes actie gevoerd om meer jeugd bij de competitie te betrekken. Dit 
heeft geresulteerd in het feit dat we nu weer met 7 jeugdteams spelen.

De JC zal echter naarstig op zoek moeten naar nieuwe JC-leden om alle activiteiten te 
kunnen blijven uitvoeren. De JC bestaat normaal uit 4 leden en heeft het dit gehele jaar 
met 3 leden moeten stellen. Rob heeft aangegeven nog een jaar door te gaan, waardoor 
de beide overige JC-ers voor een onmogelijke taak komen te staan, indien er geen 
nieuwe leden bij gaan komen.

Namens de JC, Arthur van der Heijden

JAARVERSLAG TC 2005/2006
De Technische Commissie had dezelfde bezetting als de voorgaande jaren: met Sandor 
Musto die namens de TC de zaken waarneemt tijdens de vrij-spelen avonden: hij zorgt 
onder andere voor speelbare shuttles en voor gastlabels; met Pim de Graaf en Marida 
Löwik, die samen zorgdroegen voor de toernooien binnen de vereniging. Marida leidt 
daarnaast ook de najaarscompetitie voor OSM Badminton. Piet Elsendoorn was als 
vanouds verantwoordelijk voor de voorjaarscompetitie het afgelopen seizoen.

De trainingen voor de senioren werden het afgelopen seizoen verzorgd door:
Uun Santosa (competitie-trainingen)
John van Rooijen (beginners- en gevorderden trainingen)
Rowin Niewerth (thema-trainingen)

Het afgelopen jaar moest het SMIT-toernooi helaas worden afgelast in verband met 
onvoldoende aanmeldingen. Omdat dit toernooi van oudsher echter toch als een erg leuk 
toernooi wordt ervaren hopen wij het komend seizoen weer nieuw leven in te blazen door 
er het SIT-toernooi van te maken. Verschil is dat leden van OSM niet persé iemand uit 
hoeven te nodigen van de andere sekse. We zijn benieuwd of dit het gewenste effect zal 
hebben.

De overige toernooien verliepen wel volledig naar wens. Het Champagnetoernooi werd 
weer goed bezocht en de Clubkampioenschappen waren een groot succes.

In seizoen 2006/2007 zal het TC-voorzitterschap op de schouders van Rowin Niewerth 
rusten. Sandor Musto zal de TC-zaken betreffende het vrij-spelen op zich blijven nemen.

Pim de Graaf en Marida Löwik trekken zich terug als TC-lid en wensen Rowin uiteraard 
veel succes.

Namens de TC, Marida Löwik
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BENOEMING BESTUURSLEDEN & KASCONTROLECOMMISSIE

Bestuursfuncties
Er zijn drie gekozen bestuursfuncties: voorzitter, penningmeester en secretaris. Voor deze 
functies geldt een termijn van drie jaar.
• Voorzitter: Alexander is gekozen t/m december 2007 en blijft aan.
• Penningmeester: Martin is gekozen t/m december 2006 en treedt af.
• Secretaris: Ronald is gekozen t/m december 2007 en blijft aan.
Je kan je dit jaar dus kandidaat stellen voor de bestuursfunctie van penningmeester.
Het bestuur is verheugd te kunnen melden dat Erik Pelgrim zich kandidaat heeft gesteld.

JAARVERSLAG REDACTIECOMMISSIE SEIZOEN 2005-2006
De Redactiecommissie bestond dit seizoen uit Ingrid Janssen en ondergetekende. 
We hebben het clubblad 4x uitgebracht: in oktober, november, maart en juni. De 
aangeleverde kopij was van goede kwaliteit en kwam meestal op tijd, dat bespaarde ons 
veel tijd.

De bezorging werd gecoördineerd door Thea Prins en uitgevoerd door een team 
bestaande uit Anne Jet Bennink, Cindy Galesloot, Saskia van Rouveroy, Annette 
Willemsens, Willem Bosch, Gijs Eijgenstein, Gerard Kieft, Alexander van Leijenhorst, Harry 
Lemmens, John Scharenberg, Eelco Weenink, Cor Zagers en hun kinderen.

Aan het eind van het seizoen is de redactiecommissie begonnen met de voorbereidingen 
van de on-line versie van het clubblad. Doel is om dit najaar alle informatie zowel in het 
clubblad als op de site beschikbaar te hebben. Hiervoor is samen met onze sitebeheerder 
Ronald Kieft, de nieuwspagina van de site ingrijpend veranderd. Het nieuws kan 
eenvoudig, ook door niet-redactieleden, worden gepubliceerd en is opzoekbaar op 
onderwerp en publicatiedatum.

Vanuit het bestuur ligt er nu het voorstel op te stoppen met de papieren clubkrant, een 
onderwerp waarover we graag met u in de Algemene Ledenvergadering van gedachten 
over willen wisselen.

Met dank voor alle hulp en ondersteuning.

Ronald Koenis
Voorzitter RC
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VOORSTELLEN VANUIT HET BESTUUR

1. Contributie
Er zijn dit seizoen geen bijzondere factoren, behalve dan dat het aantal leden dit jaar 
minder is dan voorgaande jaren. Daarom relateert het bestuur de contributieverhoging 
aan de CBS prijsindex (inflatie) van augustus: 1,4% met een afronding naar boven. Het 
voorstel is om voor het seizoen 2007-2008 de volgende contributies te hanteren:
 Senior: €165,00 (was €162,00)
 Junior: €112,00 (was €110,00)

2. Samenstelling competitieteams
De samenstelling van de competitieteams gebeurt voornamelijk in onderling overleg 
tussen de competitiespelers. Hierbij is er veel ruimte voor het individuele belang. De 
goede resultaten van onze competitieteams noodzaken tot een aantal bijsturingen. Deze 
professionaliseringsslag leidt onder andere tot meer trainingen met gediplomeerde 
trainers. De uitbreiding van een recreantenclub naar een top badmintonvereniging 
leidt ertoe dat het clubbelang prevaleert boven het individueel belang. Het Bestuur stelt 
daarom voor om de teams in de toekomst door de hoofdtrainer in nauw overleg met het 
Bestuur te laten vormen.

3. Deelname trainingen
Gegeven de zeer beperkte zaalcapaciteit in Maarssen is het aantal trainingsplaatsen ook 
beperkt. Om de verdeling van het aantal plekken in het clubbelang te laten verlopen, 
stelt het Bestuur de volgende toewijzingsprocedure/reglement voor:

Per niveau gelden de volgende regels:
1. De hoofdtrainer adviseert het Bestuur over de voor de selectietraining uit te nodigen 

leden. Het Bestuur neemt dit advies in principe over.
2. OSM-leden, die namens OSM uitkomen in de competitie, hebben als eerste recht op 

een trainingsplaats bij de competitietrainingen.
3. In het geval er na de verdeling onder punt 2 nog plaatsen beschikbaar zijn in de 

competitietraining dan worden deze plaatsen toegewezen aan niet competitie 
spelende OSM-leden.

Algemeen bestuurslid
Elk lid kan als algemeen bestuurslid meebeslissen over alle badmintonzaken in 
het bestuur. Dit kost je 5 dinsdagavonden per seizoen en daarnaast zijn er ad hoc 
activiteiten, zoals het begeleiden van potentiële leden. 
Als je als algemeen lid wilt deelnemen in het bestuur, kan je je verkiesbaar stellen op de 
ALV.
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4. In het geval er na de verdeling onder punt 2 en 3 nog plaatsen beschikbaar zijn in de 
competitietraining dan kunnen niet OSM-leden deelnemen tegen een commercieel 
tarief zoals vastgesteld door het Bestuur.

5. Wanneer er meer gegadigden zijn voor de competitietraining dan dat er plaatsen 
zijn voor deze training, dan adviseert de hoofdtrainer het Bestuur, aan wie zij de 
plaatsen kan toekennen.

6. De plaatsen voor de toernooitrainingen worden toegewezen door het Bestuur na 
advies van de hoofdtrainer in overleg met het Bestuur.

7. De plaatsen voor de beginnerstrainingen 1 en 2 worden toegewezen door de 
betreffende trainer en TC en zijn in beginsel voor nieuwe leden.

8. De plaatsen voor de trainingen voor de jeugd zijnde niet de competitietrainingen 
worden door de betreffende trainer(s) en JC toegewezen.

9. Alle overige trainingen staan open voor alle OSM-leden waarbij de beschikbare 
plekken worden toegewezen op volgorde van aanmelding.

10. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, bepaalt het Bestuur.

Definities
Competitiespeler
Een competitiespeler is een speler die als teamlid deelneemt aan de competitie, of die 
zich beschikbaar heeft gesteld als reservespeler voor één of meerdere teams.
Selectietraining
Trainingen als dusdanig aangewezen door het Bestuur waarvoor leden door het Bestuur 
worden uitgenodigd tot deelname.
Competitietraining
Trainingen als dusdanig aangewezen door het Bestuur waarvoor leden zich kunnen 
inschrijven. In principe is deze training bedoeld voor de competitiespelers van OSM.
Toernooitraining
Trainingen als dusdanig aangewezen door het Bestuur waarvoor leden zich kunnen 
inschrijven. In principe is deze training bedoeld voor OSM-leden die niet door OSM 
georganiseerde toernooien spelen.
Beginnerstraining
Trainingen als dusdanig aangewezen door het Bestuur waarvoor leden zich kunnen 
inschrijven. In principe is deze training bedoeld voor de beginnende spelers van OSM.
Thematraining
Trainingen als dusdanig aangewezen door het Bestuur waarvoor leden zich kunnen 
inschrijven. In principe is deze training bedoeld voor alle leden van OSM.
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VERKLARING KASCONTROLECOMMISSIE

Op 23 oktober 2006 heeft de kascontrolecommissie de boekhouding en de financiële 
administratie bekeken, welke betrekking had op boekjaar 1 juli 2005 t/m 31 juni 2006. 
Deze is op eenvoudige en overzichtelijke wijze bijgehouden. De commissie heeft 
ondermeer gelet op:
• de rechtmatigheid en doelmatigheid van de uitgaven
• de juistheid van de opbrengsten en
• de juistheid en de volledigheid van de opgevoerde activa en passiva.

De commissie heeft geen onrechtmatigheden en/of onduidelijkheden kunnen ontdekken. 
Het voorstel van de commissie is dan ook de penningmeester decharge te verlenen. 
Verder heeft de commissie geen aanvullende aanwijzingen voor het bestuur aangaande 
het voeren van de financiële administratie.

Ton Schut en Betsy van den Broek

4. Papieren uitgave clubkrant
De redactiecommissie heeft alle informatie die altijd in het clubblad staat, nu ook 
beschikbaar gesteld op de nieuwspagina van onze internet-site. De volgende logische 
stap is het stoppen met het verspreiden van de papieren versie van het clubblad. 
Daarvoor zijn vier redenen aan te voeren: de snelheid waarmee het nieuws via een 
papieren uitgave de leden bereikt is laag: het maken, drukken en verspreiden van het 
clubblad duurt 4 tot 6 weken, waardoor het nieuws alweer oud is, als het op de deurmat 
ligt. Daarnaast besparen we druk- en verspreidingskosten (ongeveer Ð600,- per jaar) 
en ook doen we minder beroep op de mensen die hun tijd hieraan besteden. De laatste 
reden is dat met de internet-nieuwspagina er een goed, snel en goedkoop alternatief 
voorhanden is.

Er zijn ook nadelen: het internet is een vluchtiger medium en niet voor iedereen 
beschikbaar. De redactiecommissie komt hierin tegemoet door enerzijds regelmatig een 
email-nieuwsbrief naar alle leden te sturen met daarin de belangrijkste nieuwsberichten 
uitgelicht (denk aan inschrijfformulieren en de aankondiging van toernooien). 
Anderzijds zullen de essentiële berichten ook op papier worden verzonden naar leden die 
geen internet hebben (maar dan niet zo mooi gedrukt als het clubblad). Het bestuur stelt 
voor om te stoppen met het verspreiden van de papieren clubkrant.
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FINANCIEEL JAARVERSLAG

Winst- en verliesrekening lopende van 1 juli 2005 t/m 30 juni 2006

Kosten begroting 2005/2006 2004/2005 2003/2004

Administratie 500,00 187,25 338,55 297,01
Bondscontributie 4.595,00 4.647,92 4.610,80 3.720,59
Kosten clubkrant 679,00 551,45 604,50 496,00
Kosten jeugd 1.292,00 1.066,04 680,76 1.000,20
Kosten TC 750,00 542,47 291,65 210,86
Representatie 1.500,00 810,94 668,10 1.839,15
Shuttles 2.608,00 2.139,35 1.700,00 1.937,00
Vergadering 50,00 0,00 32,70 26,00
Evenementen 500,00 484,85 418,02 688,97
Trainingsubsidie 0,00 0,00 200,00 0,00
Zaalhuur 23.046,00 22.993,54 21.705,97 21.157,87
Winst/(verlies) 75,00 1.374,57 1.099,59 (2.225,71)
 ---------- ---------- ---------- ----------
 35.595,00 34.798,38 32.350,64 29.147,94

Opbrengsten begroot 2005/2006 2004/2005 2004/2005

Sponsors/advertenties 351,00 889,50 354,50 412,50
Contributie 33.933,00 32.146,50 30.169,00 27.083,10
Inschrijfgeld 233,00 309,00 218,00 275,20
Interest 500,00 625,24 721,24 557,91
Gastlabels 20,00 20,00 30,00 32,50
Subsidies 558,00 808,14 857,90 786,73
 ---------- ---------- ---------- ----------
 35.595,00 34.798,38 32.350,64 29.147,94

Toelichting op de huidige winst- en verliesrekening
Eenmalige sponsering door Delta Lloyd.
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BALANS

van de afgelopen 3 jaren per 30 juni van ieder jaar 

AKTIVA 2006 2005 2004

Voorraad shuttles 500,00 1.500,00 400,00
Vooruitbetaalde en/of nog te ontvangen 0,00 291,00 248,00
Kas -142,16 67,09 451,46
Banken 26.900,99 14.775,78 19.374,88
Postbankbetaalrekening 368,57 169,85 320,26
Postbankspaar-rekening 0,17 0,00 3.479,53
 ---------- ---------- ----------
Totaal 27.627,57 16.803,72 24.274,13

PASSIVA 2006 2005 2004

Eigen vermogen 18.031,29 16.656,72 15.557,13
Voorzieningen 0,00 0,00 0,00
Vooruitontvangen en/of nog te betalen 9.596,28 147,00 8.717,00
 ---------- ---------- ----------
Totaal 27.627,57 16.803,72 24.274,13

Eigenvermogen per 1 juli 2005 16.656,72
Saldo winst/verlies 1.374,57
 ----------
Eigenvermogen per 30 juni 2006 18.031,29

Vooruitontvangen en/of nog te betalen
Competitiebijdrage jeugd 2006/2007 115,00
Kerstkado 8,33
Huldiging J4 23,32
Huldiging team 2 en 3 48,00
Etiketten 10,65
Homepagina OSM 59,98
Zaalhuur gemeentehal 2006 8.600,00
Zaalhuur OVVO juni 2006 516,00
Etentje 215,00
 ----------
 9.596,28

Vooruitbetaalde en/of nog te ontvangen
 0,00
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BEGROTING OSM BADMINTON SEIZOEN 2006/2007 EN 2007/2008
Hier volgt de begroting zoals opgesteld door het bestuur. Zoals in de voorgaande jaren 
hebben wij eerst een gewijzigde begroting gemaakt voor het reeds begonnen seizoen, 
om mede op basis daarvan tot de begroting voor het daarop volgende seizoen te komen.

 SEIZOEN SEIZOEN SEIZOEN
 2007/2008 2006/2007 2006/2007
BATEN  (GEWIJZ.)

Contributies 33.500 32.345 33.865
Inschrijfgeld 200 200 200
Opbrengst gastlabels 20 20 20
Jeugdsubsidie 578 544 544
Sponsors 360 356 354
Interest 650 650 600
 --------- ---------- ---------
Totaal baten 35.308 34.115 35.583

LASTEN

Zaalhuur 25.777 25.156 23.686
Shuttles 2.276 2.210 2.462
Bond/distriktsbijdrage 4.576 4.364 4.636
Kosten jeugd 1.352 1.322 1.292
Kosten Rekr./Comp. 750 750 750
Kosten evenementen 500 500 500
Kosten vergaderen 50 50 50
Kosten administratie 300 300 500
Kosten clubkrant 53 364 696
Kosten representatie 1.000 1.000 1.500
 --------- --------- ---------
Totaal lasten 36.634 36.016 36.072

Begrotingsoverschot/(tekort) -1.326 -1.901 -489
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TOELICHTING BEGROTING OSM BADMINTON SEIZOEN 2007/2008
De begrotingen vertonen een tekort. Dit wordt veroorzaakt door de verwachte 
prijsstijging van de zaalhuur in 2008 en een geringe terugloop van leden. Wij gaan uit 
van de in de ALV voorgestelde contributieverhoging.

Toelichting opbrengsten
  aantal contrib. totaal
Contributies rekreanten/comp.sp. 135 165,00 22.275
 jeugd 100 112,00 11.200
 donaties   25
    -----------

    33.500

Inschrijfgeld senioren  5 10,00 50
Inschrijfgeld jeugd  15 10,00 150
    -----------

    200

Jeugdsubsidie gem. Maarssen  85 6,80 578

Toelichting kosten
  aantal bijdrage totaal
Bijdrage bond/distrikt jeugd senioren 135 21,99 2.969
 jeugd 100 16,07 1.607
    -----------

    4.576

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

    750

Kosten jeugd administratie en prijzen   182
 trainers   1.170
    -----------

    1.352

Representatie
 opleidingstrainers   300
 flyers open avonden   300
 divers   400
    ----------

    1.000

Het Bestuur OSM Badminton, 7 november 2006
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JEUGD

OSM BADMINTON AGENDA DECEMBER 2006 - MAART 2007
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)
 groep 1 Zaterdag 08:30-09:45 (Bisonhal)
 groep 2  09:45-11:00 (Bisonhal)
Jeugd D groep 1 Zaterdag 08:30-11:00 (Bisonhal)
 groep 2  09:45-11:00 (Bisonhal)

Bijzonderheden
Za 2 december Sinterklaastoernooi (groep 1 en 2 van 8:30 – 11:00)
Za 23 december Kerstvakantie, geen training
   t/m vr 5 januari

Za 6 januari Oliebollentoernooi (groep 1 en 2 van 8:30 – 11:00)

Za 17 februari Voorjaarsvakantie
  t/m vr 23 feburari

Vr 9 maart Geen training
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KEN JE ARTHUR VAN AARSSEN AL?
Hoe heet je, hoe oud ben je, waar woon je, waar zit 
je op school en in welke klas zit je?
Ik ben Arthur van Aarssen, ik ben 13 jaar, woon in 
Utrecht, zit op het Amadeus Lyceum in de 2e klas.

Waarom ben je op badminton gegaan?
Mijn moeder en broer spelen het ook, en mij leek het 
ook wel leuk.

Hoe lang ben je al lid van OSM en waarom ben je 
juist op deze vereniging gegaan?
Ik ben 3 jaar lid, en ik ben hier gegaan omdat dat 
dichtbij was.

Hoe vind je de (competitie)training? Waarom?
Erg leuk en leerzaam omdat het intensief en lang trainen is.

Speel je competitie of doe je mee aan 
toernooien?
Zo ja, met wie speel je in het competitieteam?
Ik doe mee aan toernooien en ik ben invaller 
voor de competitie.

Wat speel je het liefst, de single, de mix of de 
dubbel? Waarom?
De dubbel, ik ben goed in samenwerken.

Wat vind jij het leukste dat je dit seizoen hebt 
meegemaakt?
Het begin van het seizoen!

Heb je ook andere hobby’s?
Ik zit graag op de computer.

Is er nog iets wat je graag wilt vertellen, wat 
leuk is als het in het boekje komt te staan?
Badminton is een ontzettend leuke sport!

Arthur geeft de pen door aan Davy Fung.
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TUSSENSTAND JEUGDCOMPETITIE SEIZOEN 2006/2007
Eind september is de competitie begonnen en er zijn alweer 6 speelweken verstreken, 
de eerste helft van de competitie is bijna afgelopen. OSM heeft dit seizoen maar liefst 
7 jeugdteams die strijden om het kampioenschap. De ervaring van de spelers is heel 
verschillend en varieert van een aantal jaren competitie tot 3 wedstrijden en alles 
wat daar tussen in zit. Als je kijkt naar enthousiasme en inzet, zijn de verschillen veel 
kleiner. Iedereen vecht iedere wedstrijd weer om een goed resultaat te behalen. Een 
goed resultaat is er ook als je alles hebt gegeven, maar toch hebt verloren omdat de 
tegenstander beter is.

Team 1 (Cynthia, Kim, Thomas, Vincent en Geovanni) moet dit jaar in de 1e klasse 
spelen, omdat ze vorig seizoen hoog waren geëindigd in de 2e klasse. Nog voordat de 
eerste wedstrijd werd gespeeld bleek dat Vincent voorlopig is uitgeschakeld met een 
vervelende knieblessure. Gelukkig wilde Geovanni wel invallen. Ze hebben al 2 keer gelijk 
gespeeld en 3 keer op het nippertje verloren met 5-3. Dat biedt perspectieven voor de 2e 
helft van de competitie.

Team 2 (Karlijn, Nanke, Stefan en Jos) speelt in de 2e klasse. Voor alle spelers geldt dat zij 
voor het eerst competitie spelen. Het begin was heel moeilijk. Ze spelen zeker niet slecht 
en ze werken er allemaal hard voor. Er zit duidelijk een stijgende lijn in want de laatste 2 
wedstrijden werd er telkens een partij gewonnen. Als zij deze lijn voortzetten dan kunnen 
we nog heel wat verwachten van dit team.

Team 3 (Kristel, Sheralyn, Martijn, Elmar en 
Davy) speelt in de 4e klasse en ze doen het heel 
goed. Davy speelt voor het eerst competite, 
maar dat is aan zijn spel niet te zien. Ze hebben 
evenveel verliespunten als de koploper. Ze 
spelen dus echt mee voor het kampioenschap. 

Team 4 (Linda, Mandy, Edwin, Chris en Alex) 
speelt ook in de 4e klasse. Edwin heeft vorig 
jaar al competitie gespeeld, maar de anderen 
spelen voor het eerst. Ook zij merken dat 
competitie spelen een stuk moeilijker is dan 
de partijen tijdens de zaterdag-training. De 
thuiswedstrijden waren lastig, maar tijdens de 
uitwedstrijden heeft dit te≠≠am iedere keer slechts op het nippertje verloren. In de 2e helft 
van de competitie zullen zij sportieve wraak nemen op deze teams. Dan zullen zij nog een 
aantal plaatsen kunnen stijgen in de rangschikking.
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Team 5 (Eva, Lotte, Elano en Lars) spelen in de 5e klasse. De eerste competitiewedstrijden 
gingen nog een beetje moeilijk. De laatste weken wordt de tegenstander helemaal 
weggespeeld. Ze staan mooi in de middenmoot, maar als ze doorgaan zoals in de laatste 
weken, dan wordt het nog spannend aan de top van het klassement.

Team 6 (Emma, Jadine, Feye, Tim en Lars) zijn uitstekend begonnen met drie 
overwinningen op rij, in de 5e klasse. Ze staan helemaal alleen aan kop. Het is duidelijk te 
zien dat de meeste spelers al ervaring hebben met het spelen van competitiewedstrijden. 
Wel moeten ze opletten dat ze geconcentreerd blijven, ook als ze ver voor staan. De 
tegenstanders kunnen anders weer snel de achterstand inhalen. Het is duidelijk dat dit 
team ver kan komen dit seizoen. Als zij zich zo blijven inzetten tijdens de wedstrijd en de 
training, heb ik er alle vertrouwen in.

Team 7 (Lisanne, Gilles + heel veel wisselspelers waaronder Amber, Charmaine, Daphne, 
Cyril, Yannick, Jillian) speelt in de 6e klasse. Dit jaar is bedoeld als een echt leerjaar 
waarin zoveel mogelijk kinderen ervaring kunnen opdoen. Arthur begeleidt dit team. 
Uit zijn verhalen begrijp ik dat de sfeer in dit team prima is en dat iedereen vecht en zijn 
uiterste best doet. Je zit dan ook dat hun spel iedere week vooruit gaat. 

Invallers
Ook dit jaar kunnen we weer een beroep doen op een groot aantal spelers en speelsters 
die willen en kunnen invallen. Zo hebben Astrid, Diede al een keer ingevallen (hopelijk 
vergeet ik niemand). We mogen hier Debbie zeker niet vergeten. Op haar hebben we al 
heel vaak een beroep gedaan. Zelfs als je haar een dag van te voren vraagt, wil ze heel 
graag spelen. Zou zij zich volgend seizoen opgeven voor de competitie...?
Namens alle competitiespelers en leden van de JC wil ik alle invallers bedanken voor hun 
invalbeurten.

De uitslagen en wedstrijdverslagen staan op onze website: www.osmbadminton.nl.
De standen en uitslagen van alle wedstrijden zijn te vinden op: 
www.badmintonuitslagen.nl.

Rob Smeets
Jeugdcompetitieleider

http://WWW.OSMBADMINTON.NL
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SENIOREN

OSM BADMINTON AGENDA DECEMBER 2006 - MAART 2007
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
Di 12 december Algemene Leden Vergadering (ALV)
Ma 25 december Kerstvakantie (geen clubavond, geen training)
   t/m ma 1 jan.
Wo 27 december Wel competitietraining
Vr 29 december Wel competitietraining

Do 4 januari Geen training, wel clubavond
Ma 8 januari Champagne-evenement (geen training)

Vr 9 maart Geen competitietraining
Do 15 maart Beginnerstoernooi

BEGINNERSTOERNOOI 9 NOVEMBER 2006
8 fanatieke mensen, 1 doel …

We hadden 2 banen en we hebben de acht spelers opgedeeld in twee poules. In poule 1 
speelden Tony, Charlotte, Patrick en Anton. Poule 2 bestond uit Fred, Monique, Isabelle 
en André. Ik heb in mijn badmintonjaren heel veel wedstrijden gezien, maar dit toernooi 
was heel bijzonder: in poule 1 liep iemand steeds uit tot 19 tegen 14, maar hij/zij verloor 
toch nog met 19/21. Dit gebeurde niet één keer, maar elke wedstrijd. In poule 2 ging het 
steeds gelijk op, maar bij de 13 liep iemand uit en pakte vervolgens de overwinning.

Na de poulewedstrijden hebben we de nummer 1 van poule 1 en 2 tegen elkaar laten 
spelen, de nummer 2, enz. De uiteindelijke ranglijst is geworden: André (speelde lekker), 
Tony (zeer sportief), Isabelle (had de smaak te pakken), Patrick (had het conditioneel 
zwaar, maar heeft zich er door geslagen), Monique (wilde niet op de foto), Anton (kwam 
helaas elke keer een beetje laat op gang, maar heeft verder fantastisch gespeeld), Fred 
(ondanks zijn kuit blessure heeft hij het wel de hele tijd volgehouden), Charlotte (won 
steeds net niet). Ondanks dat het voor iedereen de eerste keer was dat ze op een hele 
baan speelden met scheidsrechter, was ik zeer te spreken over de resultaten.

John, je kunt trots op ze zijn. Ik hoop dat jullie ook allemaal de gevorderde training bij 
John gaan doen op de donderdag. Verder veel plezier en succes bij OSM Badminton.

Vriendelijke groet, Rowin Niewerth, TC
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NAJAARSCOMPETITIE SEIZOEN 2006/2007
Hieronder volgt een kort verslag van de najaarscompetitie tot zover. De laatste 
wedstrijden worden pas eind januari gespeeld dus tot die tijd blijft het nog zeker 
spannend welke teams zullen promoveren of degraderen of zich netjes zullen handhaven 
in de klasse waarin ze zitten. Zoals jullie waarschijnlijk al wisten zijn vorig jaar twee 
teams gepromoveerd naar de Hoofdklasse! Als competitieleidster ben ik trots te kunnen 
melden dat beide teams het uitstekend doen in deze klasse. 

Team 1 (met Ronald, Martijn, Erik, Sietske en Ellen) zit in een zeer aan elkaar gewaagde 
poule. Van de eerste vier gespeelde wedstrijden waren er maar liefst 3 een gelijkspel!

Team 2 (met Niels, Jeroen, Mirjam en Cindy) doet het uitstekend. Zij hebben zelfs nog 
promotiekansen als ze een team van 12-jarigen kunnen verslaan in de return.

Ook in de tweede klasse hebben we dit jaar 2 teams. Op papier staat dit erg leuk maar 
achteraf was het wellicht beter geweest om de vrijgekomen plaatsen in de tweede klasse 
te laten schieten en toch voor die derde klasse te gaan.

Team 3 (met Ton, Edwin, Sandra en een gelukkig van blessure terugkomende Esmee) 
en team 4 (met Jeffrey, Rowin, Fineke, Cherelle en Nadine) hebben tot op heden helaas 
nog geen wedstrijd kunnen winnen. Maar OSM zou OSM niet zijn als ze niet stug vol 
bleven houden, ik ben er dan ook van overtuigd dat ik aan het einde van het seizoen kan 
melden dat beide teams minstens één wedstrijd hebben gewonnen!

Ten slotte hebben we ook dit jaar weer een team in de Herenklasse. Dit team 5 (met 
Geert-Jan, Jesper, Bart en Winfred) gaat ieder jaar met sprongen vooruit. Van de vier 
gespeelde wedstrijden hebben ze er al 2 weten te winnen. Een uitstekend resultaat!

Veel teams schrijven na elke wedstrijd een verslag voor onze website. Deze verslagen zijn 
terug te vinden op www.osmbadminton.nl onder het kopje Competitie. Als je daar op de 
uitslagen van de teams klikt kom je bij het betreffende verslag.

Op de site staat ook precies aangegeven wanneer welke teams thuisspelen. Als je een 
keer een zondagochtend per ongeluk vroeg bent opgestaan kun je dus altijd je clubje 
komen aanmoedigen.

Met vriendelijke groeten,
Marida Löwik, Competitie-leidster

CHAMPAGNE TOERNOOI 
Het Champagne toernooi zal plaatsvinden op maandag 8 januari 2007 in de OVVO-hal. 
In december zal de TC dit toernooi nader aankondigen d.m.v. posters tijdens de vrije 
speelavonden. Men hoeft zich niet in te schrijven voor dit toernooi en er zijn geen kosten 
aan verbonden.  Dus wij verwachten een giga-opkomst, en na afloop gezellig met zijn 
allen borrelen.

http://www.osmbadminton.nl
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VARIA

1 2 3 4

5 6 7

8

9

10 11

12 13 14

15

© RK

Horizontaal
1. Zangerig opbergvakje.  (2)
5. U kijkt naar het laatste onderdeel van boom van de vereniging! (8)
8. Buitenshuis wordt deze kleding zelden getoond. (2)
9. De eerste reis van deze gigant was tevens zijn laatste. (7)
10. Een rare tik op de (bak)plaat. (4)
11. Neemt net een slokje (4)
12. Het has something to do with information technology (2)
13. Een ziekenhuis voor badmintonners? (6)
15. Deze deugniet wordt in de VS gespeeld als laatste groet. (8)

Verticaal
2. Na het niet vooruitkomen is het ook al geen goede uitgangspositie in de  

wedstrijd.  (11)
3. Dubbel geluid? (2)
4. De laatste slag van de wedstrijd komt als een . na de partij. (10)
6. Buiten de lijnen vliegen is slechts een smoes! (9)
7. Wat voor ons ontspanning is, is voor menigeen arbeid. (9)
14. Nico staat verward op je PC? (4)

CRYPTOGRAM 0607-2

De oplossing vindt 
u elders in dit 
clubblad.
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SERVEREN DOE JE ZO!
Alles wat je moet weten over de regels bij het serveren.

Bij een bezoek aan grote badmintontoernooien zoals 
de Big Boss Dutch Open, kan het je opvallen: behalve 
de umpire en de lijnrechters, zit er nog een andere 
“official” naast het net (op de foto zie je er zelfs twee 
zitten!). Eerst denk je dat hij daar alleen zit om de 
shuttles aan te geven (zo’n 25 per wedstrijd, de moeite 
waard), maar hij doet meer. Hij zit er in ieder geval niet om, zoals bij tennis, te letten of 
het net wordt geraakt, want dat mag bij badminton gewoon. En voor het controleren of 
de voetjes binnen de lijnen zijn, daar heb je toch geen aparte scheids voor nodig? Zijn 
eigenlijke rol komt zelden aan bod, maar is toch erg belangrijk: het goed- of afkeuren 
van de service. Hij heet immers niet voor niets de service judge.

En waar let hij dan precies op? Nou, dat valt nog niet mee (let op: dit zijn de officiële 
internationale regels voor serveren):
1. Serveerder en ontvanger mogen geen onnodig oponthoud veroorzaken.
“Onnodig” is een rekbaar begrip: soms heeft een speler wel heel veel tijd “nodig” 
om zich te concentreren voor de service. In de praktijk wordt hiervoor hooguit een 
waarschuwing gegeven: “opschieten!”.

2. Serveerder en ontvanger staan diagonaal tegenover elkaar, zonder dat ze de lijnen 
aanraken. Daarbij moet een deel van elke voet de grond raken als er wordt geserveerd.
Let er op dat deze regel ook voor de ontvanger geldt! Ook hij moet dus stil staan op het 
moment van serveren én met zijn voeten binnen de lijnen. Op één been staan mag niet 
(dat zie je nog wel eens bij kinderen). Op je tenen staan mag wel en dat zie je soms ook, 
bv. bij Lotte Bruil (winnares van de damesdubbel Dutch Open 2005).

3. Het racket van de serveerder moet het kurkje van de shuttle raken, terwijl de shuttle 
onder de serveerders middel is. 
Vooral bij veren shuttles is het eerste deel belangrijk, omdat als je alleen de veertjes 
raakt, zo’n shuttle met rare buitelingen het net over zwalkt. Ik heb het één keer gezien 
in een badmintondemonstratie, echt een heel vuil trucje. Het tweede deel van de regel 
is erg lastig en hetgeen waarvoor de service judge het vaakst ingrijpt. Hoe hoger de ser-
veerder de shuttle speelt, des te lastiger voor de tegenstander om terug te spelen, da’s 
logisch. De vraag is natuurlijk: hoe hoog is het middel van de serveerder? Omdat bijna 
iedereen een wijd shirtje aan heeft, is dat niet zomaar te zien. Men hanteert de regel dat 
het middel is op de hoogte van de onderkant van de bovenarm (controleer maar even 
bij jezelf of dat klopt). In de praktijk een zeer discutabel punt. Op de volgende bladzijde 
een demonstratie van een nét goedgekeurde service (de eerste foto) en een foto van een 
service die nét werd afgekeurd. Het verschil is minimaal, zeg maar “arbitrair”!
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4. De steel van het racket moet op het moment van serveren neerwaarts wijzen, en wel 
zo dat het hele blad duidelijk onder de hoogte van de hand van de serveerder is.
Ook op deze regel zie je nog wel eens dat een service judge ingrijpt. Het gaat om het 
woordje “duidelijk”, want wat voor één duidelijk is, is voor de ander niet zo duidelijk:

5. Vanaf de start van de service tot aan het moment dat de shuttle wordt geraakt, moet 
het racket van de serveerder één vloeiende beweging voorwaarts maken.
Schendingen zie je heel veel bij beginners die, net als bij golf, de serviceslag een 
paar keer “proberen” voordat er echt wordt geslagen. Maar omdat het zo lullig is, 
zegt niemand er iets van en tegen de tijd dat men wat ervarener is, gaat de service 
automatisch in één beweging goed. Wat wel duidelijk uit deze regel naar voren komt, is 
dat een volledig misgeslagen service nooit over mag worden gedaan! En dat wordt nogal 
eens over het hoofd gezien.

6. De shuttle moet over het net in het servicevak van de ontvanger vallen, tenzij deze 
hem raakt.
Het is de taak voor de lijnrechters om hierop te letten. Alleen als de shuttle vóór het 

De service op 
foto 1 werd nét 
goedgekeurd.

De service op 
foto 2 werd nét 
afgekeurd, want 
op het moment van 
serveren boven het 
middel.

21
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servicevak valt (en er “maar” 8 lijnrechters zijn), zie je nog wel eens dat de service judge 
of de umpire de beslissing nemen, bij gebrek aan een lijnrechter voor de servicelijn.

En daarnaast zijn er nog een aantal meer uitleggende regels:
- Als de spelers eenmaal positie hebben genomen, is de eerste voorwaartse beweging 

van het racket van de serveerder de start van de service (zie regel 5).
- De serveerder mag pas beginnen als de ontvanger klaar staat. De ontvanger wordt 

verondersteld klaar te hebben gestaan, als hij probeert de service te retourneren.
 Dit wordt zeker bij beginners vaak over het hoofd gezien! Als je als ontvanger nog 

niet helemaal klaar was, moet je de service gewoon laten gaan, er totaal niet op 
reageren en zeggen: “ik stond nog niet klaar”. Dan moet de service gewoon worden 
overgespeeld.

- Het moment van serveren (zie regels 2, 3, 4 en 5) is na de start van de service (zie 
hierboven) tot aan het moment waarop het racket de shuttle raakt, óf de shuttle op 
de grond valt.

 Dus ook als de shuttle uit je hand valt, telt het als service. Lullig, maar waar. Meestal 
is de tegenstander wel zo sportief om de service toch over te laten spelen. Bedank die 
tegenstander dan even.

- Bij dubbels mag de partner overal in het veld staan, zolang hij maar niet het zicht 
ontneemt van de serveerder op de ontvanger en van de ontvanger op de serveerder.

 Hier wordt vaak tegen geschonden, vooral als men voor-achter speelt en de “voor”-
speler alvast voor bij het net gaat staan. Dat mag dus wel, maar alleen zo dat de 
tegenstander de service goed kan zien.

Om aan de spelers en het publiek duidelijk te maken welke serveerfout is gemaakt, maakt 
de service judge een aantal gebaren:

En juist deze rare gebaren waren voor mij de aanleiding om dit artikel te schrijven. Ik 
hoop dat je, net zoals ik, er wat van hebt opgestoken en er je voordeel mee kan doen. 
Want nu weet je het dan precies: serveren doe je zo!

Ronald Koenis
OSM Badminton

Foto Service judges: Dille Andersen van de Big Boss Dutch Open
Foto’s Serveerder: Robert Grobbe (met bijzondere dank voor je bijdrage).

Kurkje niet 
geraakt

Boven het 
middel

Niet onderhands 
genoeg

Voetfout Ophouden of geen 
vloeiende beweging
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ALLES OVER... DE ENKELVERZWIKKING

Sporten is leuk en gezond! Meestal....want een blessure 
kan veel ellende veroorzaken. Gelukkig kunnen 
eenvoudige maatregelen veel blessures voorkomen. 
Daarom is in het kader van het landelijke programma 
SPORTBLESSUREVRIJ, een initiatief van NOC*NSF en de 
stichting Consument en Veiligheid, een serie artikelen 
geschreven over blessurepreventie. Dit artikel gaat over de enkelverzwikking.

De enkelverzwikking is een veel voorkomende blessure bij sporten. Maar liefst 15% van de 
sportletsels is een enkelverzwikking! Maar wat is  een enkelverzwikking nu eigenlijk? Wat kun u 
eraan doen om het te voorkomen en wat moet u  doen indien het toch onverhoopt gebeurt?

Wat is het?
Wanneer een gewricht omzwikt dan kunnen de  banden rondom het gewricht uitrekken of zelfs 
(gedeeltelijk) scheuren. Dit noemt men een verstuiking of verzwikking. Een verzwikking gaat vaak 
gepaard met pijn, zwelling en verkleuring. Het zijn meestal de banden aan de buitenkant van de 
enkel, die bij de enkelverzwikking schade oplopen. Deze banden maken, samen met een aantal 
andere banden aan de binnenkant van de enkel, deel uit van het gewrichtskapsel.

Voorkomen is beter dan genezen!
U kunt gelukkig veel doen om de kans op een verzwikte enkel te verkleinen. Wat?
• Zorg voor een goede conditie door 1 à 2 keer per week te gaan fietsen en/of hardlopen. Hoe beter 

uw basisconditie, hoe kleiner de kans op een blessure!
• Draag stevige, goed passende sportschoenen.
• Begin altijd met een warming-up en eindig met een cooling-down. Vergeet het rekken van uw 

kuitspieren niet!
• Zorg dat de sportruimte vrij is van obstakels, denk dan aan 

overbodig sportmateriaal, tassen, kleding, losse ballen, 
losliggende lijnen, e.d.

• Zorg ook dat eventuele grondpotten in sportzalen goed zijn 
afgedicht, zodat sporters niet kunnen struikelen.

• Een vloer die vochtig is of waar zand of stof op ligt kan glad 
worden, waardoor sporters snel kunnen uitglijden. Zorg dat de 
vloer droog en schoon is.

• Een sportveld moet goed onderhouden zijn, en niet te nat, 
droog of bevroren. Gaten en kuilen dienen vanzelfsprekend 
dichtgemaakt te zijn.

• Train de spieren aan de buitenzijde van het onderbeen. Zij zorgen 
voor stabiliteit van de enkel. De volgende illustratie laat zien hoe 
u deze spieren kunt trainen met een Dynaband of binnenband van 
een fiets.

Eerste hulp, wat moet u doen?
Mocht zich toch een enkelverzwikking voordoen dan is een snelle en goede EHBO van groot belang. 
Direct na het verzwikken van de enkel is het, zeker wanneer er een zwelling ontstaat, belangrijk dat 
u achtereenvolgens de 4 stappen van de ICE-regel toepast:
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ICE-regel
ICE = koelen met zacht stromend, koud water of een cold-pack gedurende 20 minuten. Leg een 

cold-pack nooit op de blote huid, maar doe er een theedoek tussen.
I = immobiliseren; zorg dat het lichaamsdeel niet meer kan bewegen (niet meer steunen op de 

geblesseerde enkel).
C = compressie; laat een drukverband aanleggen.
E = elevatie; leg het lichaamsdeel hoog, boven harthoogte.

Herhaal het koelen de eerste 2 dagen na het oplopen van de blessure enkele keren per dag.

Diagnose
Het stellen van de exacte diagnose is bij een enkelblessure erg belangrijk maar ook moeilijk. Om 
te voorkomen dat de enkelblessure wordt onderschat en daardoor verergert is het zeer verstandig, 
direct na de EHBO, een arts of fysiotherapeut te raadplegen. Neem het zekere voor het onzekere!

Begin voorzichtig
Volledig herstel is de beste manier om herhaling of nieuwe blessures 
te voorkomen. Als de ergste pijn en zwelling zijn verdwenen en uw 
arts/fysiotherapeut goedkeuring geeft, kunt u met onderstaande 
herstelbevorderende oefeningen beginnen. Pijn is een duidelijk signaal om 
direct te stoppen met de oefeningen!

Oefenen coördinatie
Ga op het aangedane been staan en probeer in evenwicht te blijven. Lukt 
dit goed, sluit dan de ogen en probeer het opnieuw.

Mobiliseren
Ga zitten op een stoel, til de 
geblesseerde voet op en draai 10 tot 20 
cirkels vanuit de enkel, eerst een sessie 
met de klok mee, daarna tegen de 
wijzers van de klok in.

Het meest belangrijke is om weer in goede conditie te komen. 
Start met fietsen of zwemmen. Later kunt u beginnen met 
(hard)loopoefeningen.

Let op!
Train ook het niet-geblesseerde been. Blijf de oefeningen voor 
beide benen ook na volledig herstel regelmatig herhalen. 
Begint u weer te sporten? Dan is het verstandig om gedurende 
2 à 3  maanden na het oplopen van de blessure de enkel te 
beschermen met een tape of brace.

Wilt u meer weten over blessurepreventie of specifieke oefeningen voor de enkel? 
Kijk op www.sport.nl, mail naar sportblessure-vrij@noc-nsf.nl of bel met NOC*NSF, Sport Blessure 
Vrij (026-4834661).

Sport Blessure Vrij wordt ondersteund door het Minsterie van VWS, De Lotto en ZorgOnderzoek 
Nederland.
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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
Rowin Niewerth Reigerskamp 352 572232 Voorzitter TC

TECHNISCHE COMMISSIE
Pim de Graaf Valkenkamp 427 551468
Sandor Musto 1) Vechtoever 7, Utr. 030-2468717
Rowin Niewerth Reigerskamp 352 572232 Voorzitter

COMPETITIE
Piet Elsendoorn Zwanenkamp 373 569616 VJK
Marida Löwik Fazantenkamp 670 569210 Senioren
Rob Smeets Boomstede 199 550761 Jeugd

JEUGD-COMMISSIE
Arthur van der Heijden Zwanenkamp 795 572129 Voorzitter
Sietske Lammers Straatweg 128b 572151
Janke Rademaker Reigerskamp 644 562250
Rob Smeets Boomstede 199 550761 Jeugdcompetitie

REDACTIE-COMMISSIE
Ingrid Janssen Boomstede 199 550761 
Ronald Koenis Reigerskamp 320 569973 Voorzitter

SPONSOR-COMMISSIE
Niels Eijkelkamp Lombokstraat 13 06-41550628
Sietske Lammers Straatweg 128b 572151

KASCONTROLE-COMMISSIE
Betsy van den Broek Karel Doormanplein 16 281717
Ton Schut Harmonieplein 73 562831

TRAINERS
Geert-Jan Fluitman Dr. Plesmanlaan 108 567104
Rowin Niewerth Reigerskamp 352 572232
John van Rooijen Bloemstede 271 571393
Uun Santosa Valkenkamp 671 554348

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



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

www.tweeelf.nl

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-vr 9:00 - 18:00
donderdag 9:00 - 21:00
zaterdag 9:00 - 17:00

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

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


