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

REDACTIONEEL

Wat gebeurt er toch veel bij OSM! Dit boekje staat er bol van en dat ondanks mijn
redactionele lijfspreuk “schrijven is schrappen”. Maar ja, er is dit keer heel veel
belangrijke informatie die u niet mag missen.

Er worden in de komende maanden maar liefst zes toernooien georganiseerd: het
Sinterklaas- en het Oliebollen-toernooi voor de kids, het Champagne-toernooi voor de
gezelligheid, een toss-toernooi voor de beginners, het opwarm-toernooi voor de
VJKers en de clubkampioenschappen voor iedereen. Let er op dat u door alle
decemberdrukte niet vergeet hiervoor op tijd in te schrijven!

In die decembermaand organiseert het bestuur ook de jaarlijkse ALV. U wordt
uitgenodigd op 16 december, om 20:00 in de Eendekooi (Boomstede) mee te denken
en te praten over alle zaken die in onze vereniging spelen. In de diverse jaarverslagen
kunt u lezen wat dat zoal is. Wilt u daar iets aan veranderen of juist ervoor waken dat
alles blijft zoals het is, schroom dan niet om even langs te komen. Doet u dat niet, dan
zal het bestuur niet schromen op de huidige koers door te gaan.

Speciale aandacht voor de uitslag van de enquête. Het bestuur heeft dit lang
voorbereid en ik mag wel zeggen: het resultaat is er naar: vergeet het niet te lezen!!!

Als u toch aan het bladeren gaat: veel nieuws van de jeugd, veel antwoorden van onze
secretaris en fantastisch nieuws van de Dutch Open. Kortom veel leesplezier.

Mocht u willen reageren: alles wat voor 8 februari 1998 bij de redactie wordt
gebracht of ge-emaild, komt de volgende keer in ons clubblad.

Ronald Koenis
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN

De clubkampioenschappen voor het komend jaar zijn gepland eind maart/begin april.
De speeldagen voor de senioren zijn donderdag 26 maart, vrijdag 27 maart, zaterdag
28 maart, zondag 29 maart, donderdag 2 april, vrijdag 3 april en zaterdag 4 april. Voor
de jeugd zaterdag 28 maart, zondag 29 maart en zaterdag 4 april. De laatste speeldag
(4 april) wordt gereserveerd voor de finales, zowel voor de jeugd als voor de senioren.

Uiteraard wordt er rekening gehouden met de speelsterkte van de deelnemers. Evenals
vorig jaar mogen vierde klasse-spelers zich inschrijven als gevorderde recreant. Geeft
hij of zij er de voorkeur aan om met de competitiespelers om de eer te strijden, dan is
dat uiteraard mogelijk.

Hiernaast vind je het inschrijfformulier.

Let op: de sluitingsdatum is 2 januari 1998.

Zoals elk jaar zijn er drie seniorencategorieën: competitie, gevorderde en beginnende
speler. Beginnende spelers zijn zij die voor het eerste of tweede jaar badminton spelen
en geen competitiespeler zijn.
Voor de jeugd zijn er twee categorieën, competitie- en geen competitiespelers.
Om misverstanden te voorkomen wordt er van dubbels verwacht dat beide spelers het
inschrijfformulier inleveren.
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INSCHRIJFFORMULIER  CLUBKAMPIOENSCHAPPEN  1998

Naam .......................................................................... Telefoon .............................

Adres .......................................................................................................................

Geboortedatum (alleen jeugd) .................................................................................

Geeft zich op in de categorie

O Senioren competitie O Jeugd competitie

O Senioren gevorderde speler O Jeugd geen competitie

O Senioren beginnende speler

voor de volgende onderdelen

O Heren enkel

O Dames enkel

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

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

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

Inleveren uiterlijk 2 januari 1998

Senioren : Alexander van Leijenhorst, Zwanenkamp 82
Jeugd : Liska Penners, Boomstede 17

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

De speeldagen voor de senioren zijn:
Donderdag 26 maart, vrijdag 27 maart, zaterdag 28 maart, zondag 29 maart,
donderdag 2 april, vrijdag 3 april en zaterdag 4 april.

De speeldagen voor de jeugd zijn:
Zaterdag 28 maart, zondag 29 maart en zaterdag 4 april.

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

Prijsvraag enquete

Al weer enige tijd geleden heeft het bestuur een enquete uitgezet onder de leden.
Naast de bekende vragen, was er ook een prijsvraag aan verbonden. Degene met het
beste idee voor onze vereniging zou als beloning een aardigheidje krijgen en
bovendien zijn of haar idee ook in uitvoering terug zien.

Uit 10 goede ideeen heeft het bestuur er uiteindelijk 1 geselecteerd. Het is het idee om
clubshirts te laten maken en die aan ieder lid beschikbaar te stellen. Het bestuur vond
dit het leukste omdat dit bijdraagt aan het “wij-gevoel”. Op toernooien, tijdens
competitie- en vjk-wedstrijden en gewoon op de clubavond kunnen we laten zien dat
we van OSM Badminton zijn.

Er waren drie leden die dit idee hebben geopperd. De prijswinnaars zijn Jolande van
Kollenburg, Wilma Elsendoorn en José van de Kraan. Zij ontvangen een kadobon en
krijgen bovendien het clubshirt net iets eerder dan de rest van de (gewone) leden
zodat zij kunnen pronken met het resultaat van hun eigen idee.

Binnenkort worden de shirts (in verschillende maten) uitgedeeld op de donderdag- en
vrijdagavond en de zaterdagmorgen. Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel wordt
gevraagd om op een lijst aan te geven dat je een shirt hebt meegenomen, zodat we het
een en ander goed kunnen regelen.

Vanaf nu zijn we dus een eigen
club met een eigen shirt!

Namens het bestuur,

Erik van Esterik
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 16 DECEMBER 1997

UITNODIGING  ALGEMENE  LEDENVERGADERING  VAN

OSM BADMINTON

Het jaarlijks gezellig samen zijn staat weer voor de deur, middels deze weg willen we
alle leden oproepen deze heugelijke gebeurtenis bij te wonen.
U bent van harte welkom op dinsdag 16 december 1997 om 20:00 uur in ‘De
Eendekooi’, te vinden bij het winkelcentrum Boomstede.

AGENDA

1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen vorige A.L.V.
4. Jaarverslag van het bestuur
5. Jaarverslagen commissies
6. Verslag kascontrole commissie
7. Financieel verslag ’96/’97, zie toelichting

Pauze

8. Benoeming kascontrole commissie
9. Begroting ’97/’98 en ’98/’99, zie toelichting
10. Speerpunten: open discussie
11. Rondvraag
12. Sluiting

VERSLAG ALGEMENE  LEDENVERGADERING ,
d.d. 25 november 1996, gehouden in De Eendenkooi

Aanwezig: 15 leden en 2 ereleden

1. Opening
Erik heet iedereen welkom en opent de vergadering.

2. Ingekomen stukken.
Afmeldingen: L. Penners., J. van Rooyen, A. den Elzen, B. Voncken, E.
Nieuwenhuijzen, M. Van Amerongen.

3. Notulen laatstgehouden A.L.V.
De notulen zijn in het clubblad voor de A.L.V. verschenen.
Er is een aantal verbeteringen aangebracht ten aanzien van het sanitair. Er is wat



- 6 - OSM Badminton

onduidelijkheid over het eigendom van de netten. Erik zal hierover contact
opnemen met de gemeente.
De notulen worden vastgesteld en goedgekeurd.

4. Jaarverslag van het bestuur.
Het verslag werd vastgelegd en goedgekeurd.

5. Jaarverslagen commissies.
Alle verslagen werden vastgelegd en goedgekeurd.

6. Verslag kascontrole commissie.
De leden van de kascontrole commissie waren afwezig. De penningmeester las
een verklaring van goedkeuring voor, opgesteld na controle door de kascontrole
commissie.
Na het voorlezen van de verklaring werd de A.L.V. verzocht de penning meester
décharge te verlenen. Décharge werd door de A.L.V. verleend.

7. Financieel verslag 1995/1996.
Vraag: hoe is het grote overschot ontstaan voor de jeugd?
Antwoord: er is een goedkopere trainer aangetrokken. Er zijn alleen
jeugduitgaven geboekt onder de post “jeugd”, in tegenstelling tot in het verleden.
Vraag: waar komt het grote verschil vandaan tussen begroot en werkelijk?
Antwoord: in de eerste plaats is de begroting al bijna twee jaar geleden opgesteld,
in de tweede plaats zijn er vergaande bezuinigingen doorgevoerd en een lagere
zaalhuur door onrendabele uren te schrappen. Zo is er een goedkopere drukker
gevonden voor de clubkrant, en deze wordt niet met de post verstuurd, maar door
vrij willigers rondgebracht. Er zijn geen uitjes voor commissie- en bestuursleden
gehouden.
Vraag: wat valt er onder de post evenementen?
Antwoord: uitgaven die in een grijs gebied vallen, deze post zal komen te
vervallen.
Vraag: is het innen van de contributie via incasso niet goedkoper?
Antwoord: nee, acceptgiro’s zijn eenvoudiger en goedkoper in gebruik.
Opmerking: er zal iets voor de commissie- en bestuursleden gedaan moeten
worden, daar deze mensen veel vrije tijd besteden aan de vereniging. Dit voorstel
wordt aanvaard en het bestuur zal zich hierover buigen.
Het financieel verslag wordt vastgesteld en goedgekeurd.

8. Benoeming kascontrole commissie.
Er zijn nog geen nieuwe leden gevonden, tot nader orde blijft de samenstelling
ongewijzigd.
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9. Vaststellen contributie ‘97/’98.
Zie punt 10.

10. Begroting ‘96/’97 en ‘97/’98.
In de begroting is een contributieverlaging opgenomen van ƒ10,- voor senioren
en ƒ5,- voor junioren. Reden voor de verlaging is dat het bestuur meent, gezien
het grote overschot, dat de kosten structureel lager zullen zijn. Er is een aantal
leden tegen de verlaging, deze zijn bang dat er een jojo-effect ontstaat, dat de
contributie het aansluitende jaar weer omhoog moet. Tevens wordt er voorgesteld
geld te reserveren voor evenementen. De verlaging wordt in stemming gebracht,
van de 17 aanwezigen waren er 11 voor en 6 tegen de verlaging. De verlaging is
aangenomen en de begroting wordt vastgesteld en goedgekeurd.

11. Rondvraag.
Vraag: komt er een commissie voor promotie en werving?
Antwoord: het bestuur werkt reeds aan dergelijke zaken, Ernst schrijft een
voorstel voor werving, opvang en behoud van (nieuwe)leden.
Vraag: waar komt het grote verloop van de vereniging vandaan?
Antwoord: is niet geheel bekend, echter er wordt aan een plan gewerkt om meer
duidelijkheid te krijgen in het verloop. Bekend is dat vooral nieuwe leden
afhaken, dit heeft te maken met de slechte opvang van bestaande leden. Deze zijn
in veel gevallen niet bereid met een “vreemde“ te spelen, of worden daartoe niet
“uitgenodigd”.
Vraag: wat gaat er met de netten in de Bisonhal gebeuren? Deze voldoen niet aan
de nieuwe eisen. Tevens laat de kwaliteit te wensen over.
Antwoord: wordt door Erik uitgezocht.
Vraag: kan het gastlabel systeem niet eenvoudiger?
Antwoord: zal naar gekeken worden.

12. Afsluiting.
De voorzitter bedankte iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng, en sloot
de vergadering.

JAARVERSLAG  BESTUUR OSM BADMINTON  SEIZOEN 1996/1997
Algemeen
Het jaarverslag, dat natuurlijk door een ieder gelezen wordt, gaat over de periode van
1 juli ’96 t/m 30 juni ’97. Het bestuur, dat behoorlijk in samenstelling is gewijzigd, is
aardig aan het vergaderen gegaan. Er zijn zo her-en-der nogal wat beslissingen
genomen, zo is er een nieuw labelbord gekomen, er is een interne competitie
gehouden en er is van alles aan gedaan om het ledenbestand gelijk te houden.
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Organisatie
Zoals reeds eerder aangegeven heeft er binnen het bestuur een aantal wisselingen
plaatsgevonden. Alexander van Leijenhorst heeft het voorzitterschap van de TC op
zich genomen als opvolger van Agaath den Elzen. Tevens heeft Douwe v/d Ley de TC
verlaten; Hans Bosma heeft deze taak overgenomen. Ook binnen de RC is het een en
ander gewijzigd. Zo is Marc Hameleers afgetreden; er zal voor hem geen vervanger
komen. Ronald Koenis is de nieuwe voorzitter geworden. De JC zal worden versterkt
door Harm Tersteeg.

De samenstelling van het bestuur was:
Voorzitter - Erik van Esterik
Penningmeester - Eelco Weenink
Secretaris - Robert Hoogenkamp
Algemeen lid - Agaath den Elzen (voorzitter TC)
Algemeen lid - Liska Penners (voorzitter JC)
Algemeen lid - Marc Hameleers (voorzitter RC)
Algemeen lid - Ernst Buijtendijk

Financiering
De hoogte van de contributie-bedragen waren:
Recreanten/Competitie contributie ƒ 280,-
Jeugd contributie ƒ 190,-
Inschrijfgeld senioren ƒ 25,-
Inschrijfgeld junioren ƒ 15,-
Donateurs ƒ 25,-
Gastlabels ƒ 15,- (w.v. ƒ10,- borg)

Ledenbestand
De ledensamenstelling voor seizoen ’96/’97 was:
Senioren 127
Junioren 60
Donateurs 2
Afmeldingen 40
Aanmeldingen ‘97/‘98 31
Er wordt niet met een wachtlijst gewerkt, gedurende het gehele seizoen komen er
nieuwe leden bij.

Vergaderingen
Het bestuur is 7 maal bijeen geweest en heeft 1 maal een Algemene Leden
Vergadering uitgeroepen. Aandachtspunten waren:
- kostenbesparende maatregelen
- indeling/vaststellen zaaluren
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- ledenwerving, o.a. met een interview op de lokale radio
- het behandelen van verzoeken van leden
- het opstellen van een algemeen jaaroverzicht
- publiciteit, een interview op de lokale radio met Erik, Robert en Agaath, en elke

week een stukje in de VAR, met dank aan Ed Kamans
- opvang en aansluiting van nieuwe leden
- enquête

Voornemens voor het komende seizoen
- betere begeleiding nieuwe leden door langere training
- bevorderen van het spelniveau door gevorderde recreanten de kans te geven op

woensdag te trainen
- uitvoering van het prijs-winnende idee uit de gehouden enquête

Slot
Tot slot willen wij alle leden erop wijzen dat een Algemene Leden Vergadering niet
een verplichting is, echter het kan wel aardig zijn om nu eens te zien wie er schuil
gaan achter al die bestuurlijke en commissiefuncties. Verder willen wij iedereen
bedanken, de leden voor het lid zijn en de actieve leden voor hun verdiensten.

Maarssen, 23 september 1997
Robert Hoogenkamp, secretaris

JAARVERSLAG  JEUGDCOMMISSIE  SEIZOEN 1996-1997
Met ingang van het seizoen 1996-1997 is Ruud Faas begonnen als nieuwe trainer voor
de jeugd. Tijdens de introductieochtend voor de jeugd op 7 september aan het begin
van het seizoen, heeft Ruud direct al indruk gemaakt in zijn demonstratie-wedstrijden
tegen Ernst Buytendijk. De introductie-ochtend was heel geslaagd en heeft 14 nieuwe
jeugdleden opgeleverd. In totaal bestond de groep uit 54 jeugd-leden: 26 leden in de
eerste groep (leeftijd t/m 12 jaar) en 28 leden in de tweede groep (leeftijd vanaf 13 tot
18 jaar). Naast de training voor alle jeugdleden op de zaterdagochtend, heeft een
aantal competitiespelers uit de tweede groep meegetraind met de senioren op de
woensdagavond.

Tijdens het seizoen zijn er verschillende toernooien voor de jeugd georganiseerd:
– Het Junioren/Senioren-toernooi op 28 september. Hierin werden koppels

gevormd uit 40 jeugdleden en 22 seniorleden (incl. enkele oudere jeugdleden),
waarbij de seniorleden nog veel van de jeugd konden leren. De deelname van
seniorleden aan dit toernooi zou echter wel wat groter mogen zijn.

– Het Sinterklaas-toernooi op 30 november. Dit keer een gemengd toernooi waarbij
koppels werden gevormd uit spelers van de eerste groep met spelers uit de
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tweede groep, wat leuke wedstrijden heeft opgeleverd. Het bezoek van twee
Zwarte Pieten zorgde voor extra vermaak met uiteraard de nodige pepernoten en
ander lekkers.

– Het Oliebollen-toernooi op 4 januari. Dit maal met vaste koppels van ouder met
zoon of dochter, waarbij het voor de ouders niet meeviel om zoon of dochter bij
te houden. Om de basiskennis van de spelregels bij de ouders uit te breiden,
zullen deze volgend seizoen bij de uitnodiging voor dit toernooi worden
toegevoegd. Door omstandigheden had Liska op het allerlaatste moment zelf nog
de oliebollen moeten bakken. De oliebollen waren prima en vonden na afloop
gretig aftrek bij zowel ouders als jeugd.

– Nieuw was dit seizoen het Onderlinge-toernooi op 8 februari waarbij de dubbels,
zoals aangemeld voor de clubkampioenschappen, alvast konden oefenen door
onderling tegen elkaar te spelen.

– De clubkampioenschappen op 5, 6 en 12 april. Er was een flinke deelname en in
totaal 122 wedstrijden werd er flink op los gemept met waardige kampioenen in
de verschillende klassen.

Ook dit seizoen kon tijdens de zaterdagochtend-trainingen weer gebruik worden
gemaakt van de hulp als zaaldienst van Ad van Velzen, Douwe v.d. Ley en Harry
Pelgrim. Alsnog bedankt voor deze hulp.
Om aan de wens van Ruud tegemoed te kunnen komen om aan kleinere groepjes van
maximaal 8 spelers tegelijk training te geven, moest gezocht worden naar extra
seniorleden die als zaalwacht willen helpen. Vooral tijdens de training van de eerste
groep is dan meer hulp nodig, om de overige spelers die vrij kunnen spelen op te
vangen. Jolanda van Kollenburg en Harm Tersteeg zijn bereid gevonden om ook als
zaalwacht te assisteren.

In de jeugdcompetitie hebben twee teams meegespeeld. Het eerste team is netjes op
de derde plaats geëindigd in een poule van acht teams. Dit team stopt volgend seizoen
vanwege vertrek of overgang naar de senioren. Het tweede team is vierde geworden in
een poule van zes teams. De spelers uit dit team speelden voor de eerste keer mee in
de competitie. Ze gaan volgend seizoen door, zijn enthousiast en hebben veel ervaring
opgedaan.

Om de teruggang van het aantal leden binnen de vereniging te stoppen, is een speciale
commissie aangesteld. Deze commissie heeft een enquête gehouden onder zowel
senior- als jeugdleden. Wat de jeugd betreft kwam daaruit naar voren dat het spelen
van wedstrijden tijdens toernooien erg op prijs gesteld wordt. Als reactie hierop heeft
de JC besloten om volgend seizoen voor de jeugd een laddercompetitie op te zetten,
zodat naast de gebruikelijke toernooien nog extra wedstrijden gespeeld kunnen
worden.
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Aan het eind van het seizoen heeft Krist Plaizier zijn werkzaamheden voor de JC
beëindigd. In de JC heeft Krist o.a. de speelschema’s voor de clubkampioenschappen
verzorgd en als jeugdcompetitieleider de administratie en begeleiding van de
competitieteams op zich genomen. De JC is Krist zeer erkentelijk en bedankt hem
voor zijn inzet. Vanwege haar ziekte is Tessa Wempe helaas nog niet in staat om weer
actief te zijn in de JC. De JC wenst Tessa sterkte en van harte beterschap.
Om het aantal leden in de JC op peil te houden zal in het nieuwe seizoen gezocht
moeten worden naar extra versterking voor de JC.

Gerard Kieft
Lid van de JC

JAARVERSLAG  TECHNISCHE COMMISSIE  SEIZOEN 1996-1997
Het nieuwe seizoen is reeds enige weken oud, wat betekent dat het seizoen 1996-1997
alweer een tijdje achter ons ligt. Afgelopen seizoen stond weer bol van de activiteiten.

De beginners- en gevorderden training werd gegeven door John van Rooyen. Zijn
‘leerlingen’ waren zo tevreden dat zij John bij de laatste training verrasten met een
cadeau. Aansluitend aan de beginnerstraining werd een toss-toernooi georganiseerd
dat gewonnen werd door Yvonne Vermeent en Harry Pelgrim.

De competitie-training werd gegeven door onze nieuwe trainer Ruud Faas en werd
druk bezocht. De kritieken over Ruud waren unaniem positief, vandaar dat Ruud dit
seizoen wederom de training verzorgt. Ruud heeft het ook naar zijn zin bij ons. Mede
dankzij de goede training verliep de competitie voor senioren zeer succesvol. Team 1
(tweede klasse) en team 3 (derde klasse) werden kampioen en promoveerden dus.
Team 4 en 5, beide uitkomend in de vierde klasse, werden tweede terwijl team 2
(derde klasse) derde werd. Een resultaat waar OSM trots op kan zijn.

Op de eerste vrijdagavond van het nieuwe jaar werd het traditionele champagne-
toernooi gehouden. Anders dan vorige jaren werden niet de nummers 1 winnaar maar
de nummers 7. Om iedereen kans te geven werd niet van te voren aangekondigd welk
rangnummer in de prijzen zou vallen. De winnaars in 1997 waren Helen Dufrasnes en
Frans den Elzen, die beiden een handdoek ontvingen. Nieuw waren dit jaar de
poedelprijzen, welke gewonnen werden door Yvonne Gunter en Ruud Meijer. Ook
nieuw was de loterij die na de prijsuitreiking werd gehouden. Uiteraard ontbrak het
glaasje champagne niet.

Tussen de bedrijven door werd op vrijdagavond een interne competitie gespeeld. Er
waren teams van twee personen, ieder team speelde 3 wedstrijden. De winnaars in de
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drie verschillende poules waren: Piet Elsendoorn en Nel Coenders, Cor Zagers en
Wilma Elsendoorn en Erwin van de Molen en Martin van Amerongen.

In de Voorjaarscompetitie (VJK) werd helaas geen enkel OSM-team kampioen. Van
de 7 teams werden er 4 tweede, 1 derde, 1 vierde en 1 laatste. Dit seizoen hopen we
wel 1 of meer kampioenen te mogen begroeten.

De laatste activiteit van het seizoen waren de clubkampioenschappen. Ditmaal werden
de kampioenschappen redelijk bezocht. Er zijn veel bijzonder spannende wedstrijden
geweest, soms leek het wel of er levens van afhingen. De badmintonners waar we dit
seizoen voor moeten uitkijken, zijn de volgende clubkampioenen in diverse
categorieën: Suzanne Albers, Peter Anthony, Josephine Bart, Ernst Buijtendijk,
Agaath den Elzen, José Eykelkamp, Ruud Meijer, Sandor Musto, Berend Segers, Joep
Simons, Rogier de Snoo, Pia Stäbler, Suzanne Tengnagel, Ruth van der Valk, Yvonne
Vermeent, Bart en José Voncken en Sander van Waaij.

Een bijzonder geslaagd seizoen.

Ook dit jaar hebben we afscheid moeten nemen van twee TC-leden, Agaath den Elzen
en Douwe van der Leij. Beiden bedankt voor jullie inzet de afgelopen seizoenen.
Gelukkig is Hans Bosma de TC komen versterken.

De TC hoopt mede door jullie inzet en sportiviteit er weer een sportief en gezellig
seizoen van te maken.

Alexander van Leijenhorst
Voorzitter TC

JAARVERSLAG  REDACTIECOMMISSIE  SEIZOEN 1996-1997
De Redactiecommissie kan omzien naar een goed jaar. De redactiecommissie bestond
uit Marc Hameleers (voorzitter), Ingrid Janssen, Ronald Koenis en Monique van
Leijenhorst. We hebben het clubblad 4x uitgebracht: oktober 1996, januari 1997,
maart 1997 en juni 1997. Dat is er één minder dan het vorige jaar. Dit kon door de
inhoud van de eerste twee nummers samen te voegen. Achteraf bleek dat een goede
zet: voorheen betekende de eerste uitgave dat er in de vakanties al aan gewerkt moest
worden en dat na het eerste nummer direct met de tweede moest worden begonnen.
Nu vergt de start van het redactieseizoen veel minder inspanning van zowel de
redactie-commissie als van de vaste schrijvers.
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Ook nieuw is de drukker. Sinds dit seizoen maken we gebruik van het kopieerbedrijf
Bak in Lage Weide. De kwaliteit die zij leveren blijkt ruimschoots aan de eisen te
voldoen, terwijl de prijs beduidend lager was. Robert, bedankt voor deze gouden tip.
Onze vorige drukker, die jarenlang (langer dan ik bij de redactie zit) ons blaadje heeft
gereproduceerd, wordt evenzogoed zeer hartelijk bedankt voor zijn inspanningen. Hij
wilde toevallig zelf al minder aan het drukwerk doen, zodat onze verandering van
drukker ook hem goed uit kwam.

Het experiment met de bezorging van het clubblad is dit seizoen voortgezet. Onder
coördinatie van Robert Hoogenkamp worden de meeste blaadjes rondgebracht door
leden van OSM. Een klein aantal moet echter buiten Maarssen worden bezorgd en dat
gaat via de PTT. Hoewel er een enkele klacht over de ongelijke bezorging is
binnengekomen, kan de redactie tevreden zijn over deze wijze van verspreiding.
Iedereen die er aan heeft meegeholpen: hartelijk dank!

De kosten voor het seizoen 1996-1997 zijn dramatisch ... gedaald! Op maar liefst drie
fronten zijn de kosten beperkt: één krantje per minder, een goedkopere drukker en de
vrijwillige bezorging zijn direct in de portemonee van onze club te voelen. Daarnaast
is door het lagere aantal bezorgadressen de grootte van de edities ook kleiner
uitgevallen, zodat ook hierdoor minder geld is uitgegeven. De inkomsten bleven op
een redelijk peil: we hebben dit seizoen maar één adverteerder minder gehad. De
overige adverteerders: mede dankzij u is dit een heugelijk jaar: de opbrengsten van
het clubblad overstijgen de kosten ervan, zodat deze post op de jaarrekening voor de
verandering eens positief is.

Inhoudelijk is het clubblad weinig veranderd. De vaste rubrieken als de agenda en de
strip zijn geprolongeerd en de layout, let er maar eens op, was weer uitstekend
verzorgd. Geheel nieuw is de rubriek “Ken je ... al”, waarin een prominent OSM-lid
in het voetlicht wordt gezet. Een leuke manier om wat meer van OSM’ers te weten te
komen

Aan het einde van het seizoen werd de redactiecommissie opgeschrikt door de
opzegging van Marc. Nu hadden we Marc al vaak gemist bij het badminton zelf, maar
dat hij helemaal zou stoppen kwam toch onverwacht. Hij heeft bijna vijf seizoenen
deel uitgemaakt van de RC, waarvan minstens vier als voorzitter. Voor de laatste keer:
bedankt voor al je inzet. Marc blijft als archivaris van OSM op de zijlijn betrokken bij
de redactie en onze vereniging.

Ronald Koenis
Voorzitter RC
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FINANCIEEL  JAARVERSLAG

Winst en verliesrekening
(vanaf 1 juli van het ene jaar t/m 30 juni van het daaropvolgende jaar), aangevuld met
de gewijzigde begroting voor 1996/97:

KOSTEN Gewijzigde Begr.’97 1996/97 1995/96 1994/95

Admin. kosten 661.00 489.90 650.60 1,177.59
Bondscontributies 5,207.00 5,851.12 5,757.46 8,803.73
Kosten clubkrant 1,452.00 836.50 2,096.95 2,703.38
Evenementen 100.00 0.00 140.00 1,715.63

Kosten jeugd 2,737.50 2,740.35 2,053.50 3,787.25
Kosten recr./comp. 800.00 796.55 643.06 1,057.06
Representatiekst. 400.00 1,290.20 414.52 967.95
Shuttles 2,297.60 1,795.00 2,346.71 2,992.76

Vergaderkosten 250.00 285.10 231.00 491.75
Zaalhuur 32,400.00 30,272.98 31,952.14 30,511.05
Saldo winst 1,894.90 2,894.78 6,415.97 11.39

_________ _________ _________ _________
48,200.00 47,252.48 52,701.91 54,219.54

OPBRENGSTEN Gew.Begr.’97 1997 1996 1995

Opbrengst clubkr. 1,000.00 925.00 808.33 1,775.00
Contributies/don. 44,575.00 42,831.00 49,015.35 49,769.50
Interest 1,400.00 1,846.48 1,318.23 1,080.04
Inschrijfgeld 650.00 1,085.00 1,100.00 1,055.00
Opbrensten gastlabels 75.00 135.00
Jeugdsubsidie 500.00 430.00 460.00 540.00

_________ _________ _________ _________
48,200.00 47,252.48 52,701.91 54,219.54

Specificaties van contributies/donaties:

ontvangen van recreanten en competitiespelers: 31,991.00
ontvangen van jeugd: 10,765.00
ontvangen van donateurs: 75.00
Totaal: 42,831.00
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OSM Badminton sluit het boek- en verenigingsjaar 1996/1997 af met een winst van
bijna ƒ3.000,-. We hebben de cijfers hier vergeleken met de gewijzigde begroting (de
oorspronkelijke begroting ging uit van een verlies van bijna ƒ1.500,-). Bovenstaande
winst is het cijfer voordat een bijzondere bate is verwerkt in bovenstaande gegevens.
Een persoon heeft op voorwaarde van anonimiteit de vereniging een bedrag
geschonken ter grootte van dertienduizend gulden.

Toelichting op de huidige winst-en-verliesrekening.
Door goed te kijken wanneer de zaal in feite gehuurd moet worden, hebben wij in
vergelijking met de begroting van sept. 1996 onnodige zaalhuur kunnen verhinderen.
De clubkrant-kosten zijn belangrijk verlaagd doordat we een andere drukker
gebruiken, de krantjes grotendeels zelf bezorgen en ook omdat hij maar 4 keer in het
seizoen is uitgegeven. De representatiekosten bevatten ook de (gedeeltelijke) kosten
van het (niet begrote) afsluitingsetentje met alle commissieleden.

Het tegenvallende bedrag aan bondscontributie is ontstaan doordat mensen zich laat
of helemaal niet als lid afmelden (geen inkomsten) terwijl er voor het jaar 1997 nog
wel volledige afdracht aan de bond diende plaats te vinden. We zullen in het vervolg
er beter op toezien dat leden die niet betaald hebben zo spoedig mogelijk afgemeld
worden, zodat dit probleem in het seizoen 1997/1998 niet optreedt.

BALANS

van de afgelopen 3 jaren per 30 juni van “ieder” jaar.

AKTIVA 1997 1996 1995

Voorschotten 0.00 0.00 363.70
Vooruitbetaalde en/of
nog te ontvangen bedragen 0.00 177.50 0.00
Kas 406.00 386.75 21.80
Giro 218.10  2,057.36  2,371.53
Giroplus & Leeuw 35,423.38 20,102.09 12,745.25

_________ _________ _________
TOTAAL AKTIVA 36,047.48 22,723.70 15,502.28
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PASSIVA 1997 1996 1995

Eigen vermogen 31,517.48 17,122.70 11,206.73
Voorzieningen  2,000.00 500.00 0.00
Vooruitontvangen
en/of nog te betalen bedragen  2,530.00  5,101.00 4,295.55

_________ _________ _________
TOTAAL PASSIVA 36,047.48 22,723.70 15,502.28

De voorziening van ƒ500.- voor bijzondere wervingsactiviteiten is in het afgelopen
seizoen nog niet gebruikt. ƒ1.500,- worden toegevoegd ter dekking van de kosten van
de clubshirts. In deze jaarrekening is door de late verzending door de penningmeester
van de acceptgiro’s nog weinig vooruitontvangen bedragen aan contributie geboekt.

Nog te betalen bedragen:
Zaalhuur Fazantenkamp 500.00
Vooruitontvangen bedragen 205.00
Diverse onkosten: 1,825.00
Balans: 2,530.00

Balans OSM Badminton 30 juni 1997

A K T I V A P A S S I V A
Kas 406.00 Eigen vermogen 31,517.48
Giro 218.10 Te betalen/vooruitontv. 2,530.00
Giroplus & leeuw 35,423.38 Voorzieningen 2,000.00

+++++++++ +++++++++
36,047.48 36,047.48

Eigen vermogen per 30-jun-96 : 17,122.70
Positief resultaat per 30-jun-97 : 2,894.78
Bijzondere baten : 13,000.00
Naar voorzieningen : (1,500.00)
Eigen vermogen per 30-jun-97 : 31,517.48
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BEGROTING  OSM BADMINTON

Hier volgt de begroting zoals het bestuur die in overleg bepaald heeft. Conform de
weg die het bestuur reeds het vorige jaar bewandelde, is er eerst mede op basis van de
resultaten van het afgelopen jaar een gewijzigde begroting opgesteld voor het nu
reeds begonnen seizoen. Pas daarna is er een begroting voor het nog komende seizoen
opgesteld. Voor het inzicht herhalen wij hieronder tevens de oorspronkelijke
begroting voor het huidige seizoen.

GEWIJZIGD OORSPR.
BATEN SEIZOEN 1998/1999 1997/1998 SEIZOEN 1997/1998

Contributies 43,000.00 43,000.00 43,000.00
Inschrijfgeld 975.00 975.00 650.00
Gastlabels 100.00 100.00 75.00
Donaties 50.00 50.00 75.00
Jeugdsubsidie 450.00 450.00 500.00
Interest 2,400.00 2,400.00 1,350.00

————— ————— —————
Totaal baten 46,975.00 46,975.00 45,650.00

LASTEN

Zaalhuur 32,800.00 32,000.00 33,700.00
Shuttles 1,800.00 1,800.00 2,342.40
Bond/distr.bijdrage 5,370.00 5,370.00 5,362.00
Kosten jeugd 2,950.00 2,950.00 2,737.50
Kosten Rekr./Comp. 800.00 800.00 800.00
Kosten vergaderen 200.00 200.00 250.00
Kosten administratie 500.00 500.00 661.00
Kosten clubkrant 410.00 410.00 790.00
Kosten evenementen - 0.00 100.00
Kosten representatie 1,300.00 1,300.00 400.00

————— ————— —————
Totaal lasten 46,130.00 45,330.00 47,142.90

Begrotingsoverschot/(tekort) 845.00 1,645.00 (1,492.90)

TOELICHTING  BEGROTING  OSM BADMINTON  SEIZOEN 1998-1999
Gezien het feit, dat er een overschot is, heeft het bestuur gemeend de contributie voor
het volgende jaar gelijk te houden met het niveau van 1997/1998. De begroting zoals
hier gepresenteerd geeft een winst kleiner dan die van het afgelopen jaar. Niettemin
zijn de financiële vooruitzichten goed.
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Toelichting opbrengsten:
aantal contrib. totaal

Contributies Jeugd 50 185.00 9,250.00
Senioren 125 270.00 33,750.00

———————————

43,000.00

Inschrijfgeld Jeugd 15.00 15.00 225.00
Rekreanten 30.00 25.00 750.00

Donaties 2.00 25.00 50.00

Jeugdsubsidie gem. Maarssen 45.00 10.00 450.00

Toelichting kosten:
Zaalhuur Het feit dat we het afgelopen seizoen beneden de ƒ31,000 zijn

gebleven, heeft de hoop doen leven (mede gezien de lage inflatie) dat
slechts ƒ32,800 contributie voldoende zal zijn. Uiteraard wordt in het
lopende seizoen de dan verwachte zaalhuur bekeken in het licht van de
contributie-opbrengsten tot dat moment, waardoor aanpassingen in
positieve of negatieve zin altijd mogelijk blijven.

Shuttles 50.00 36.00 1,800.00

aantal bijdrage totaal
Bijdrage bond/distrikt jeugd 50 17.45 872.50

senioren 125 26.53 3,316.25
distriktsbijdrage 175 6.75 1,181.25

—————————

5,370.00

Kosten jeugd begeleiding 2,150.00
administratie 250.00
competitie 150.00
toernooien 400.00

—————————

2,950.00

Kosten rekr./comp. administratie 100.00
oliebollentoernooi 200.00
clubkampioenschappen 500.00

—————————

800.00

Clubkrant drukker 4 keer 850.00
diversen 160.00
opbrengsten advertenties (600.00)

——————————

410.00

Het Bestuur OSM Badminton, 27 oktober 1997.
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JEUGD

OSM BADMINTON   AGENDA DECEMBER 1997 - MAART  1998
JEUGD

Speeltijden
GROEP 1 GROEP 2

6 december 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
13 december 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
20 december KERSTVAKANTIE
27 december KERSTVAKANTIE

3 januari 08:30 - 11:00 OLIEBOLLENTOERNOOI
10 januari 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
17 januari 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
24 januari 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
31 januari 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00

7 februari 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
14 februari 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
21 februari 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
28 februari CROCUSVAKANTIE

7 maart 09:30 - 10:45 10:45 - 12:00
14 maart 09:30 - 10:45 10:45 - 12:00
21 maart 09:30 - 10:45 10:45 - 12:00
28 maart Clubkampioenschappen

Bijzonderheden
6 december Laddercompetitie

2 januari Uiterste inschrijfdatum voor de clubkampioenschappen
31 januari Laddercompetitie

8 februari Laatste wedstrijden competitie
15 februari Jeugdtoernooi Elst (info:0481-376521)
21 februari Laddercompetitie
21/22 februari Districtsjeugdkampioenschappen te Amersfoort

(info: 024-6631701)
28 februari Districtsslotwedstrijden jeugdcompetitie te Nijmegen

(info: 024-3446740)
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VERSLAG VAN DE JEUGDCOMPETITIE .
De competitie voor de Jeugd is eind september begonnen en er zijn inmiddels al weer
vier speelweken verstreken. Zoals jullie weten spelen we dit seizoen met drie teams
mee in de competitie; twee gemengde teams en een herenteam. De teams spelen in
een poule van 7 à 8 teams, zodat per team 12 à 14 wedstrijden gespeeld moeten
worden. Tegen iedere tegenstander wordt een keer uit en een keer thuis gespeeld. De
uitwedstrijden variëren van redelijk dichtbij, bijv. Bilthoven, Nieuwegein en
Harmelen, tot behoorlijk ver weg, zoals Lelystad, Zeewolde en Apeldoorn. De
competitie loopt door tot begin februari 1998.
Zoals ik in het vorige clubblad al heb vermeld, spelen alle drie de teams in de hoogste
leeftijdscategorie. Vooral voor  team 1 en team 2 geldt dat ze nog zeer jong zijn voor
de klasse waarin ze spelen. Het is mogelijk dat ze moeten spelen tegen jongens of
meisjes die 17 jaar of zelfs 18 jaar zijn.

Desondanks heeft team 1, onder aanvoering van Mariëlle van Velzen, het tot nu toe
heel goed gedaan en staat met 3 punten uit 3 wedstrijden op de 4e plaats. Een
uitgebreid verslag van dit team vind je op de volgende bladzijde.

Team 2 is wat moeizamer gestart. De eerste thuiswedstrijd tegen Richocet ging met 1-
7 verloren, maar in de thuiswedstrijd tegen Fortissimo werd netjes met 4-4 gelijk
gespeeld. Helaas ging het laatste gemengd-dubbel net in drie sets verloren, anders zou
de eerste winst binnen gehaald zijn. In de eerste uitwedstrijd was ’t Gein duidelijk te
sterk, er werd met 8-0 verloren. Team 2, onder leiding van team-captain Erik Pelgrim,
staat met 1 punt uit 3 wedstrijden op de 5e plaats.

Ook voor team 3 was de start van de competitie moeilijk. Voor alle spelers is het de
eerste keer dat ze competitie spelen. De eerste uitwedstrijd tegen Culemborg ging met
6-2 verloren. Maar in zowel de thuiswedstrijd tegen Wormense SV als in de
uitwedstrijd tegen Vianen werd met 4-4 gelijk gespeeld. Thuis tegen Apollo werd
echter verloren met 0-8 ondanks twee drie-setters. Omdat Jorden van Pelt wegens
omstandigheden voorlopig geen competitie kan spelen, is Adriaan de Groot aan team
3 toegevoegd en heeft hij de laatste drie wedstrijden meegespeeld. In zijn eerste
wedstrijd tegen Vianen was Adriaan goed op dreef en won hij al zijn partijen. Team 3,
onder aanvoering van Ronald Kieft, staat met 2 punten uit 4 wedstrijden op de zesde
plaats.
In het vorige clubblad staat een overzicht van wanneer de jeugdteams thuis spelen.
Iedereen is van harte welkom om de teams te komen aanmoedigen.

Gerard Kieft
Jeugdcompetitieleider.
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VERSLAGEN

JEUGDTEAM  1
Wij willen ons eerst aan de
lezers voorstellen. Wij zijn het
1e jeugdteam en bestaan uit
Steven Velthuijsen, Ramon
Penners, Mariëlle van Velzen en Emy Eijkelkamp.

Onze eerste wedstrijd ging heel goed. We wonnen met 7-1 van de Flevomeppers uit
Lelystad. Femke viel in voor Emy. Alleen Steven verloor zijn single.

Onze tweede partij was minder succesvol. We verloren met 6-2 in en van Leusden.
Hierbij speelde het leeftijdverschil wel een grote rol. Femke viel in voor Mariëlle en
won, net zoals Ramon, de single.

De derde wedstrijd was tot nu toe de spannendste. Ons team was eindelijk compleet.
We speelden thuis tegen Zeewally uit Zeewolde. Steven en Ramon verloren allebei
hun singles (hun tegenstanders waren echter twee à drie jaar ouder), maar deze
achterstand konden Emy en Mariëlle weer rechttrekken. Daarna ging het om en om.
De herendubbel ging verloren, maar de damesdubbel werd gewonnen. De mixen
werden eerlijk verdeeld, zodat de eindstand 4-4 werd.

Namens Jeugdteam 1,
Mariëlle

K   R   O   N   E   N   B   U   R   G   b.v.

E l e k t r i c i t e i t s w e r k e n

Postbus 85026, 3508 AA Utrecht
Bezoekadres:
Laagraven 45B, 3439 LK Nieuwegein
Tel: 030 - 2871766

Advies, ontwerp, aanleg en onderhoud van:

- Elektrotechnische installaties
- Draadloos Uw woning beveiligen vanaf F 1475,==
- Telecommunicatie
- Datacommunicatie
- Verlichtingsinstallaties
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TECHNISCHE COMMISSIE

OSM BADMINTON  AGENDA DECEMBER 1997 - MAART  1998
SENIOREN

Speeltijden
woensdag 20:30 - 23:00 competitietraining (Fazantenkamp)
donderdag 20:30 - 24:00 vrij spelen + beginners- en gevorderden training
vrijdag 20:30 - 23:00 vrij spelen + interne competitie
zondag 09:30 - 13:30 competitie (jeugd en senioren)

Bijzonderheden
5 december Geen vrij spelen
16 december ALGEMENE LEDENVERGADERING
24 december Vanaf deze dag kerstvakantie...

1 januari ... tot en met nieuwjaarsdag
2 januari Champagnetoernooi
2 januari Uiterste inschrijfdatum voor de clubkampioenschappen
4 januari Geen competitie
22 januari Beginnerstoernooi

1 februari Geen competitie
4 februari Laatste keer competitietraining
5 februari Opwarmtoernooi VJK
8 februari Laatste wedstrijden competitie
8 februari Kopijdatum
14 februari BTTS Satelite toernooi te Amersfoort (info: 033-4803655)
15 februari Start VJK

14 maart Districtsslotwedstrijden seniorcompetitie te Arnhem
(info: 033-4650674)

21 maart BCD-toernooi Eemnes (info:035-5315597)
26 maart Start clubkampioenschappen
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CHAMPAGNE  TOERNOOI

UITNODIGING  VOOR ALLE  SPELERS:
Op 2 januari is het weer zover, dan zullen we op een feestelijke manier het nieuwe
(badminton) jaar inspelen. Op deze avond wordt het champagetoernooi georganiseerd.
Net als voorgaande jaren belooft het weer een gezellig toernooi te worden. Tot groot
verdriet van John gaat het er niet om dat degene die de meeste punten maakt,
automatisch met de eer strijkt. De wedstrijden worden volkomen willekeurig
gespeeld. Na afloop worden de prijzen uitgereikt onder het genot van een glas
champagne, verder zullen er nog leuke prijzen verloot worden.

Inschrijving: Op de avond, 20.30u
Kosten: Geen

Namens de TC,
Hans Bosma

TUSSENSTANDEN COMPETITIE  (NA 3 SPEELWEKEN)
Klasse 1
SB Helios 1 03-05 15-09
Koto Misi 2 02-03 09-07
OSM Badminton 1 01-02 06-02
Leerdam 2 01-01 04-04
Vianen 1 03-01 10-14
‘t Gein 6 02-00 04-12

Klasse 2
Houten 1 03-06 19-05
Breukelen 3 03-06 18-06
InterNos 1 03-05 15-09
Irene 5 03-03 12-12
Kwinkslag 1 03-02 10-14
Inside ’82 03-01 09-15
OSM Badminton 2 03-01 08-16
Koto Misi 5 03-00 05-19

Klasse 3
Geldermalsen 1 03-06 21-03
OSM Badminton 4 03-06 17-07
Breukelen 6 03-04 15-09
Kwinkslag 2 03-03 09-15
SSVU 1 03-02 11-13
DVS 7 03-02 09-15
Castellum 5 03-01 09-15
Luck Raeck 3 03-00 05-19

Klasse 4
Thiela 7 03-06 21-03
SV Lunetten 1 03-06 15-09
Vianen 4 03-04 17-07
Kan 2 03-02 14-10
OSM Badminton 5 03-02 12-12
Culemborg 11 03-02 06-18
Zeist 1 03-01 07-17
Arena 2 03-01 04-20
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VOORJAARSKOMPETITIE  1998
Dit jaar hebben zich 5 teams aangemeld. Hopelijk meldt zich in de tussentijd nog een
team met beginnende spelers.
De teamindeling is als volgt :

Team 1 Team 2
1e heer A. Beljaars * 1e heer P. Elsendoorn *
2e heer D. Veer 2e heer D. van der Ley
3e heer n.v.t. 3e heer n.v.t.
1e dame I. Spall 1e dame N. Coenders
2e dame R. Galesloot 2e dame A. van der Ley
3e dame n.v.t. 3e dame n.v.t.

Team 3 Team 4
1e heer H. Eykelkamp 1e heer H. Roberti
2e heer H. Tersteeg * 2e heer C. Zagers
3e heer J. Valkenburg 3e heer C. van der Kraan
1e dame J. Eykelkamp 1e dame W. Elsendoorn *
2e dame M. Hermans 2e dame M. Ham
3e dame n.v.t. 3e dame J. van der Kraan

Team 5
1e heer H. Bosma *
2e heer W. Bosch
3e heer A. van Leijenhorst
1e dame A. Nieuwenhuijzen
2e dame M. van Leijenhorst
3e dame M. Steenbergen

* = Captain

Natuurlijk kunnen de ingeschreven spelers
eventueel verhinderd zijn. Indien iemand
niet een hele competitie wil spelen, maar
wel af en toe een wedstrijdje mee wil doen,
kun je je als algemene reserve opgeven bij
de TC.
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BEGINNERSTOERNOOI

Als afsluiting van de beginnerstraining en als voorbereiding op gevorderde training
organiseert de TC (Technische Commissie) op donderdag 22 januari 1998 ten behoeve
van de nieuwe leden een beginners-toernooi. Het toernooi begint om 20.45 uur en
eindigt om 23.00 uur. Deelname is kosteloos. Middels dit toernooi krijgen de nieuwe
leden een voorproefje van een “echte” wedstrijd. Dit is de perfecte gelegenheid om
hetgeen jullie geleerd hebben van John van Rooyen in de praktijk te brengen.

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen worden singles en/of dubbels c.q. mixen
gespeeld. Ten behoeve van de indelingen is registratie gewenst het onderstaande
formulier dat je inlevert bij ondergetekende. Met eventuele vragen kun je terecht bij
één van de TC-leden.

REGISTRATIEFORMULIER  BEGINNERSTOERNOOI  1997 - 1998
Inleveren voor 3 januari 1998 bij

Alexander van Leijenhorst
Zwanenkamp 82
3607 RG MAARSSEN

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

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

Dame/Heer: ............................................................................................

✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂

OPWARMTOERNOOI  VJK 1998
Ook dit jaar wordt er weer een Opwarmtoernooi voor de deelnemers aan de VJK
georganiseerd. Dit toernooi is gepland op 5 februari 1998. Ik hoor graag voor 31
januari 1998 wie definitief aan dit toernooi deel zal nemen. Gezien het aantal teams
zullen er minimaal 3 velden hiervoor gereserveerd worden.

Verder zullen er op deze avond fotos van de deelnemende teams gemaakt worden
voor onder andere wedstrijdverslagen in de VAR.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Eduward Nieuwenhuijzen (Tel.
551430).
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VARIA

KEN JE ROBERT HOOGENKAMP  AL ?
Robert Hoogenkamp is getrouwd met Jacintha. Robert en Jacintha hebben 2 kinderen:
zoon Tim van 31/2 en dochter Marleen van 11/2. Robert is 29 jaar, huisman en 1 dag
per week werkzaam bij Trends-service in communicatie b.v.

Hoe lang speel je al badminton en is dit de enige club waar je gespeeld hebt?
Robert is sinds september 1993 lid van OSM en heeft daarvoor 2 jaar gespeeld in
Alphen aan de Rijn bij de club Flair.

Ben je al eens clubkampioen geweest, heb je ooit wel eens aan dergelijke competities/
toernooien deelgenomen?
Nee, ik ben nooit clubkampioen geweest, maar dat is ook nooit mogelijk geweest
omdat ik daar nooit aan deelneem. Ik speel badminton puur voor de recreatieve
bezigheid. Ik kan gezien mijn blessures niet aan toernooien meedoen omdat ik dan te
intensief moet spelen.

Als je aan spelen toe komt, wat doe je dan het liefst?
Het liefst speel ik de heren dubbel, dat vind ik prettig om te spelen. Enkelen vind ik te
vermoeiend en de mix vind ik minder spannend.

Je bent bestuurslid, bevalt dit en waar houdt je je zoal mee bezig?
Ik ben secretaris van de vereniging. Mijn hoofdtaken bestaan uit de ledenadmini-
stratie. Verder ben ik tussenpersoon tussen o.a. de gemeente, de Nederlandse Badmin-
ton Bond en onze vereniging. Verder verstrek ik informatie aan iedereen die erom
vraagt. Ik vind het een leuke bezigheid en ik heb het er best druk mee, ongeveer drie
uur per week.

We hebben je al een aantal weken gemist op de speelavonden en er gaan geruchten
over blessures. Wat is er precies met je aan de hand?
Ik heb een blessure aan de onderrug, aan de ruggenwervel om precies te zijn, de vijfde
wervel is verschoven. Het blijkt een aangeboren afwijking te zijn (géén hernia). Ze
zijn nu volop bezig met onderzoeken in het AZU. Voorlopig kom ik zeker niet aan
spelen toe. Voor wat betreft zijn werkzaamheden voor het OSM-bestuur wil Robert in
ieder geval zijn ambtstermijn volmaken.

Doe je ook nog aan andere sporten?
Ja, ik doe aan bergbeklimmen (als dat tenminste mogelijk is). Op de vraag of dat wel
mogelijk is gezien zijn knieblessure en zijn rugklachten, antwoordde Robert dat dat
juist een goede sport is in verband met de gecontroleerde bewegingen die je moet
maken.

Heb je ook nog andere hobby’s?
Ja, ik heb een zelfgebouwde radiografisch bestuurde helikopter en verder knutsel en
klus ik erg graag.



OSM Badminton - 27 -

Weet je een leuke anekdote?
Helaas heeft ook Robert geen leuke anekdote te vertellen, hij vindt dat er wel vaak
gelachen wordt, maar op dit moment overvalt hem de vraag en weet hij ter plekke
niets te verzinnen (tot mijn spijt ook twee dagen na het interview nog niet). Verder is
er ook niets wat hij kwijt wil wat sommige mensen misschien nog niet weten, maar
wat de moeite waard zou kunnen zijn om te vermelden.

De Redactie Commissie wenst Robert in ieder geval veel beterschap en sterkte toe
voor de komende tijd en hoopt dat hij spoedig in de gelegenheid zal zijn om weer mee
te kunnen spelen.

DUTCH OPEN

Judith Meulendijks heeft historie geschreven door al op 19-jarige leeftijd de dames-
single van het Dutch Open te winnen. Dit zwaar bezette toernooi van de International
Badminton Federation werd gehouden in ‘s Hertogenbosch onder begeleiding van de
ons welbekende John van Rooijen. Hij zag hoe Judith in de zinderende finale haar
opponente Kelly Morgan uit Wales versloeg in drie zwaar bevochten games: 11-9, 6-
11 and 11-8. Met dit resultaat is Judith de eerste Nederlandse vrouw in 8 jaar die een
titel wegsleept in de world badminton tour.

Helaas werd het geen Nederlandse dubbelklapper, omdat haar teammaatjes Erica van
den Heuvel en Monique Hoogland er niet in slaagden hun finale in het dames-dubbel
naar zich toe te halen. Erica en Monique moesten hun meerdere erkennen in Kelly
Morgan en haar Deense partner, Pernille Harder. De overwinning van Morgan en
Harder kwam onverwacht, omdat de Engelse in eerste instantie niet voor de dames-
dubbel was ingeschreven. Zij viel op het laatste moment in voor Mette Schjoldager,
Harder’s normale partner.

De heren-dubbel tussen de favorieten Jens Eriksen en Jesper Larsen uit Denemarken
en Nick Ponting en John Quinn uit Engeland begon met een verassende overwinning
in de eerste game van het Britse team: 15-7. Eriksen en Larsen, die pas nog
zegevierden bij het Duitse Open, vochten goed terug en pakten de andere twee games
en daarmee de titel.

Denemarken deed ook goede zaken in het gemend dubbel: Jonas Rasmussen en Ann
Lou Jorgensen, derde geplaatst, wonnen deze titel door de qualifiers Lars Paske en
Jane Bramsen, ook uit Denemarken, met 15-12 and 15-6 te verslaan. In de mannen-
single ging Wong Choon Hann van Maleisië er met de titel vandoor. Hij won met 15-
10 en 15-11 van de Duitser Oliver Pongratz.

(Overgenomen van NEW SHUTTLENWS)
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BADMINTON -MATERIAAL  (VIJFDE  EN LAATSTE  DEEL)
Een vrije bewerking van een onderhoudend verhaal uit de NBB-verenigingskopij door
Ronald Koenis. Dit verhaal was door Michiel de Vries ter beschikking gesteld op zijn
- helaas inmiddels opgeheven - internet homepage van de NBB.

5. Shuttles
De concentratie voor de service is te vergelijken met het aftellen voor een lancering.
Vandaar dat men de spaceshuttle heeft vernoemd naar dat rare doppie met
(nep)veertjes dat wij elke keer weer heen en weer slaan. Van de weersomstuit zijn er
weer badmintonners die de shuttle, als was het een raket, het liefst zo hoog mogelijk
wegmeppen tot het ‘tok’ tegen het plafond.
Hoog tijd dat we de shuttle eens nader beschouwen.

Shuttles zijn er in vele soorten en maten. De grootste verschillen
 bestaan tussen de veren shuttles en de nylon shuttles.

5.1 De veren shuttle
Hoewel wij ruim in de kippen zitten, wordt er voor de produktie van veren shuttles
toch uitgeweken naar het land van de Peking Eend en omstreken. Daar zijn speciale
fabrieken die de veren shuttles in elkaar draaien. Voor de liefhebber hier het procedé:
1. Men neme vier ganzen (grote shuttle) of vier eenden (kleine shuttle).
2. Men plukke de vier veertjes van gelijke grootte uit elk beest, zodat er 16 veertjes

zijn. Om verwondingen te voorkomen gelieve men het beest plaatselijk te
verdoven of dikke handschoenen te dragen. Er is nog een ander alternatief: zie de
bereiding van Peking Eend of die van Ganzenleverpaté.

3. Indien nodig knippe men de veertjes bij in de juiste vorm.
4. Men ontkurke een flesje lekkere wijn, drinke de wijn op en bewerke de kurk tot

een halve bol. Het komt de vorm ten goede als men eerst de kurk bewerkt en pas
daarna de wijn nuttigt, maar dat terzijde.

5. Men prikke de veertjes in de kurken halve bol.
6. Men rijge een draadje tussen de veertjes door.
7. Men smere overal lijm, behalve op de buitenkant van het kurk

en de veerkant van de veertjes.
De aldus verkregen shuttle dient eerst te worden getest, maar gezien de gemiddelde
duur van de veren shuttle, kan dat bij handgemaakte shuttles beter worden
overgeslagen.

U kunt zelf de gemiddelde prijs van een veren shuttle uitrekenen als u bij de poelier 4
ganzen of eenden bestelt. Als u weet dat er tijdens een gemiddelde wedstrijd zo’n 20
veren shuttles kapot worden geslagen, bent u zelfs in staat de wedstrijdkosten aan
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shuttles te bepalen en weet u waarom onze club niet met veren shuttles werkt. Maar
als speler krijg je er veel voor terug:
• De shuttle beschrijft een preciezere vlucht.
• De vlucht is stabiel.
• Er zijn meer mogelijkheden voor effektslagen.
• De shuttle pas zich beter aan aan de temperatuur van de zaal.

5.2 De nylon shuttle
Nylon shuttles bestaan uit een plastieken kelk of 16 plastieken veertjes in een kurken
dopje gestoken. Alleen al uit de eenvoudige beschrijving maakt de slimme lezer op
dat de nylon shuttle minder kost. Daarnaast gaat nylon veel langer mee.

Op de een of andere manier hebben aziaten meer over voor badminton: daar wordt
nog overwegend met veren shuttles gespeeld, terwijl in Europa de bezuinigingen
hebben toegeslagen en het nylon de boventoon voert.

5.3 De snelheid van de shuttle
Uit eigen ervaring kan worden gemeld dat shuttles in verschillende snelheden worden
gemaakt, dit om de ervaren badmintonner tot het uiterste te tergen. Naast het gewicht
van het dopje spelen nog drie andere dingen een rol:

5.3.1 De vochtigheid van de lucht
De veertjes van een veren shuttle kunnen zowel vocht opnemen als weer afgeven. Als
ze het eerste doen, bijvoorbeeld door ze in de mist te houden, zijn ze lekker zwaar en
gaan daardoor sneller. Een föhn-behandeling heeft het omgekeerde effect.

In Europa verschilt die luchtvochtigheid enorm, in Azië is die bijna altijd
onveranderlijk hoog, waardoor Aziaten beter kunnen badmintonnen. Dat heeft dus
niets met aanleg of speeldichtheid te maken. Bovendien is een veren shuttle voor
Aziaten goedkoper, omdat een vochtige shuttle minder bros is dan een droge.

5.3.2 De temperatuur van de hal
De shuttle neemt zeer snel de temperatuur aan de ruimte waarin hij zich bevindt.
Daarom heeft het geen zin om shuttles in de koel- of vrieskast te bewaren. De
haltemperatuur telt.
Als de lucht warmer wordt, zet die uit, zodat de shuttle
minder luchtweerstand ondervindt en zich sneller voortbeweegt.

Als er veren shuttles worden gebruikt op toernooien, gaan die door de stijgende
haltemperatuur en vochtigheid steeds sneller.
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Nylon shuttles hebben daarbij nog de neiging om bij warmte slapper te worden. Bij
kou gaan ze sneller stuk. Daarom ook dringt onze penningmeester aan de temperatuur
van de hal lekker hoog te houden (op kosten van de gemeente).

5.3.3 De vorm van de shuttle
De vorm van de shuttle bepaalt de vorm van de vlucht. Daarom slaan we ook altijd
een shuttle even in. Dat dat meteen een leuke warming up is, is mooi meegenomen.

De wijdheid van de veertjes van de shuttle bepaalt de snelheid. Een wijdere shuttle
komt meer lucht tegen en gaat dus langzamer. Ook de vorm van de veertjes zelf telt
mee: puntig gaat snel, rond langzaam.

5.4 De vlucht van de shuttle
Bij space-shuttles zal het u wel zijn opgevallen: veel ronde vormen en een
symmetrische verdeling, op die manier blijft de vlucht van de shuttle stabiel. Zo ook
voor onze shuttles: de kelk moet rond zijn, de veertjes allemaal even groot, van
dezelfde vorm en gelijkmatig verdeeld. Space-shuttles van mindere kwaliteit
ontploffen, die van ons tonen hun gebreken minder dramatisch: het blijft beperkt tot
zwabberen, ronddraaien en te snel dalen. Hoewel het een punt kan schelen, de
badmintonner overleeft het wel.

De vlucht van de badmintonshuttle wijkt ook af van zijn grote broertje. Gaat die
loodrecht omhoog om onder een hoek te landen, die van ons vertrekt meestal onder
een vrij vlakke hoek, om na zijn hoogtepunt te hebben bereikt juist veel steiler te
landen. Deze vluchtstijl maakt het mogelijk om knoerthard te slaan zonder dat de
shuttle buiten het veld komt.

Daarnaast is het mogelijk de shuttle met bepaalde slagen effect mee te geven. Door de
shuttle op een bepaalde scheve manier te raken, daalt deze sneller dan de slag doet
vermoeden (bijvoorbeeld bij de kap- en reverse-slagen). Daarnaast kan de shuttle,
door het racket op een bepaalde manier tegen de shuttle aan te waaieren, extra
opgewipt worden (hairpinslag en brushslag). De ideale manier om de tegenstander
voor de gek te houden.

5.5 De kosten van de shuttle
Zoals al eerder vermeld is, zijn in het algemeen veren shuttles
duurder dan nylons shuttles. Maar ook binnen de categorie
veren shuttles zijn de prijsverschillen aanzienlijk. Dit heeft te
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maken met de kwaliteit van de shuttle, de vluchteigenschappen en de duurzaamheid
en natuurlijk met de nu geldende koers voor ongeplukte ganzen en eenden. De prijzen
van veren shuttles schommelen zo tussen de 2 en 6 piek per stuk. De prijzen van de
nylon shuttles liggen tussen de 1,50 en de 4 gulden.

6. Slot
En zo zijn we aan het eind gekomen van deze rondleiding langs de dingen waar u het
elke week mee doet: rackets, snaren en shuttles zijn uitputtend behandeld, althans ik
weet er niets meer over te vertellen. U weet nu wat de ultieme combinatie is: het
racket is van Kevlar, heeft een ingebouwd T-stuk en PWS en is gefabriceerd volgens
het kous-procedé. De tubing is van teflon, de grip is hol en het gripleder is van leder.
De snaren komen uit een paar koeien, waarbij de bespanning op maat is aangebracht.
En de shuttles zijn gemaakt van ganzeveertjes, natuurlijk.

Als u dat allemaal voor elkaar heeft, kunt u niet meer zeggen dat het aan het racket
lag of aan de shuttle, of.... Mmm, ik denk dat ik toch maar kies voor een eenvoudigere
uitrusting, dan weet ik in ieder geval waar het aan ligt, nietwaar?

Ronald Koenis

OSM BADMINTON THEORIE VOOR GEVORDERDEN
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LIJST VAN BESTUURS- EN COMMISSIELEDEN

NAAM: ADRES: TEL: FUNCTIE:
0346-

BESTUUR
Ernst Buytendijk 2) Nic. Maesstraat 162 571119 Lid
Erik van Esterik Zebraspoor 613 571634 Voorzitter
Robert Hoogenkamp Spechtenkamp 91 560679 Secretaris (gastlabels)
Ronald Koenis Reigerskamp 320 569973 Voorzitter RC
Alexander van Leijenhorst Zwanenkamp 82 564658 Voorzitter TC
Liska Penners Boomstede 17 569097 Voorzitter JC
Eelco Weenink 1) Fazantenkamp 783 571083 Penningmeester

TECHNISCHE-COMMISSIE
Hans Bosma Reigerskamp 84/A 575652 Lid
Alexander van Leijenhorst Zwanenkamp 82 564658 Voorzitter
Eduward Nieuwenhuijzen Rogier van Otterloolaan 4 551430 Lid (Sr. comp.)

JEUGD-COMMISSIE
Ernst Buytendijk Nic. Maesstraat 162 571119 Lid
Gerard Kieft Zwanenkamp 857 571302 Lid (Jr. comp.)
Liska Penners Boomstede 17 569097 Voorzitter
Harm Tersteeg Reigerskamp 663 566430 Lid
Tessa Wempe Bloemstede 490 564056 Lid

REDACTIE-COMMISSIE
Ingrid Janssen Fazantenkamp 562 550761 Lid
Monique van Leijenhorst Zwanenkamp 82 564658 Lid
Ronald Koenis Reigerskamp 320 569973 Voorzitter

KASCONTROLE-COMMISSIE
Martin van Amerongen Ranstplein 26 570409
John van Rooijen Bloemstede 271 571393

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) Graag bellen tussen 20:30 en 22:00
2) Tussenpersoon racketverkoop


