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

Deze week werd ik opgeschrikt door kritiek op onze clubkrant. Dat komt al zelden
voor en nu kwam het ook nog van twee kanten: Gerard Kieft (van de JC) meldde dat
er jeugdleden zich hadden aangemeld voor de VJK. Dat is een competitie voor de
senioren, maar dat stond niet in het stukje over de VJK. De andere kritiek kwam nota
bene van mijn eigen vrouw Sandra. Ze speelt geen badminton, maar als moeder van
drie kinderen kent ze veel andere moeders en nog meer kinderen, waarvan er een paar
bij ons op de club zitten. Het blijkt dat er wel heel erg jeugdige jeugdleden zich aan
het verheugen waren op een gezellig avondje familietoernooi, dat ook al alleen voor
de senioren (en de oudere jeugd) wordt georganiseerd. En ook hier stond het niet
duidelijk in het boekje vermeld.

De positieve kant van het verhaal is, dat het bewijst dat het clubblad goed gelezen
wordt. Dat kan niet worden gezegd van de jaarstukken van het District. In de laatste
Districtsvergadering werden allerlei belangrijke stukken behandeld, die iedereen
geacht werd te hebben gelezen. De voorzitter vroeg tot twee maal aan toe commentaar
op een of ander voorstel. Niemand had commentaar, waarna de voorzitter er fijntjes
op wees dat in paragraaf 3.2 het woord ‘keutel’ vervangen moest wordt door
‘alternatief flexibilisatievoorstel’ ...
Dit voorval bracht mij wel op een idee, want in deze uitgave zitten de jaarstukken van
de ALV ...

De club zoekt oude rackets van onze leden. We willen ze gebruiken voor mensen die
komen proefspelen en zelf nog geen racket hebben. Het is ook handig voor als uzelf
een snaartje breekt, want de rackets zijn op de speelavonden voor iedereen
beschikbaar. Dus mocht u nog ergens een reserve-exemplaar hebben liggen: geef ze
aan mij (of een van de andere bestuursleden), we kunnen ze gebruiken.

Ronald Koenis



- 2 - OSM Badminton

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 1999
De clubkampioenschappen voor het komend jaar zijn gepland in april. De speeldagen
voor de senioren zijn op donderdag 15 april, vrijdag 16 april, zaterdag 17 april,
zondag 18 april, donderdag 22 april, vrijdag 23 april en zaterdag 24 april 1999. Voor
de jeugd op zaterdag 17 april, zondag 18 april en zaterdag 24 april. Zoals altijd zullen
op de laatste speeldag de finales gespeeld worden, zowel bij de jeugd als bij de
senioren. Na afloop van de laatste finales zal de prijsuitreiking plaatsvinden.

Hiernaast vind je het inschrijfformulier.

Let op: de sluitingsdatum is 15 januari 1999.

Nieuw element bij de senioren is, dat er een selectie in de gevorderde recreanten-
groep zal zijn. Afgelopen jaar was het niveau-verschil soms erg groot. Om het voor
een ieder zo leuk en zo spannend mogelijk te maken, zullen de vergevorderde
recreanten het dit jaar op moeten nemen tegen de competitie-spelers. Beginnende
spelers zijn zij, die voor het 1e of 2e jaar badminton spelen maar geen competitiespeler
zijn. Er zijn dus 3 senioren-categorieën:

1. Competitie- & vergevorderde recreanten
2. Gevorderde recreanten
3. Beginners

Voor de jeugd zijn er twee categoriën, competitie- en geen competitiespelers.

Om misverstanden te voorkomen wordt er van dubbels verwacht dat beide spelers het
inschrijfformulier inleveren.



OSM Badminton - 3 -

INSCHRIJFFORMULIER  CLUBKAMPIOENSCHAPPEN  1999

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

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

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

Geeft zich op in de categorie

O Senioren competitie & vergevorderde speler 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 15 januari 1999

Senioren : Eduward Nieuwenhuijzen, R. v. Otterloolaan 4
Jeugd : Liska Penners, Boomstede 17

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

De speeldagen voor de senioren zijn:
Donderdag 15 april, vrijdag 16 april, zaterdag 17 april, zondag 18 april, donderdag 22
april, vrijdag 23 april en zaterdag 24 april.

De speeldagen voor de jeugd zijn:
Zaterdag 17 april, zondag 18 april en zaterdag 24 april.

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

Afscheid (1)
Mijn laatste “Van de Voorzitter”! Het is mooi geweest: drie jaar lang met de
voorzittershamer zwaaien (en soms slaan) was leuk. Maar nu er nog drukkere tijden
voor mij zijn aangebroken, is de tijd daar om keuzes te maken. Ik denk dat we in
Alexander een goede nieuwe voorzitter hebben gevonden. Hij heeft zich reeds
bewezen als voorzitter van de TC.

Afscheid (2)
Ook Robert Hoogenkamp neemt afscheid. Drie jaren secretaris waren voor hem net
iets te lang. Een zware rugblessure, die een aangeboren afwijking bleek te zijn,
maakte het noodzakelijk dat hij geopereerd werd. Door deze ingreep bleek Robert niet
meer in staat de bestuurstaken uit te voeren. Nu hij niet meer kan badmintonnen (‘t is
hem afgeraden) en wil badmintonnen (uit lijfsbehoud), is het niet meer dan logisch
dat hij ook stopt als bestuurslid. Gelukkig is de operatie voorspoedig verlopen.
Ronald Koenis neemt in ieder geval voor een jaar de secretariaatswerkzaamheden
waar. Op de aankomende ALV nemen wij afscheid van Robert.

ALV
De ALV vindt plaats op donderdag 17 december om 20.30 uur. Traditioneel
verschijnen slechts zeer weinig “gewone” leden. Blijkbaar zijn in het verleden de
ALV’s op de verkeerde data gehouden. Vandaar dat we er voor gekozen hebben de
ALV op een speelavond te plannen – dan kan immers bijna iedereen.

De jeugd heeft de toekomst!
Het aantal jeugdleden is dit seizoen fors gegroeid. Ruim 60 jeugdigen maken de
sporthal op zaterdagmorgen onveilig. Dit staat in schril contrast met de ontwikkeling
van het aantal seniorleden. Dit is fors gedaald. Het blijkt dat het lid worden te duur is
(ondanks dat de contributie de laatste drie jaar verlaagd is!)
voornamelijk door de combinatie van contributie,
trainingsbijdrage en het kopen van een racket en schoenen.
Het bestuur beraadt zich over maatregelen om nieuwe
leden tegemoet te komen. Het bestuur heeft ook
besloten om actief leden te gaan werven middels
een mailing in een beperkt aantal wijken met
daaraan gekoppeld een instuif-avond.

Erik van Esterik
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ALGEMENE LEDENVERGADERING OSM BADMINTON

UITNODIGING  VOOR DE ALV OP 17 DECEMBER 1998
Het jaarlijks gezellig samen zijn staat weer voor de deur, middels deze weg willen we
alle leden oproepen deze gebeurtenis bij te wonen.
In tegenstelling tot andere jaren, zal de ALV gehouden worden op een donderdag! Om
het vrij spelen die dag mogelijk te maken is besloten de ALV in de Bisonsporthal te
houden (waarschijnlijk in het zaaltje boven de kleedkamers). U bent van harte
welkom om vanaf 20:30 op 17 december mee te denken over het reilen en zeilen van
onze vereniging. De verwachting is dat we om 21:30 klaar zijn, waarna we met zijn
allen een shuttletje kunnen meppen.

AGENDA

1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen vorige ALV (zie onder)
4. Jaarverslag van het bestuur (zie onder)
5. Jaarverslagen commissies (zie onder)
6. Verslag kascontrole-commissie
7. Financieel verslag ’97/’98 (zie onder)
8. Benoeming kascontrole-commissie
9. Begroting ’98/’99 en ’99/2000 (zie onder)
10. Voorstellen vanuit het bestuur (zie onder):

   - Jubileumfeest
   - Ledenwerfactie
   - Contributiebetaling

11. Rondvraag
12. Sluiting

NOTULEN  VORIGE  ALGEMENE  LEDENVERGADERING

Gehouden op 16 december 1997 in De Eendenkooi te Maarssen

1. Opening
Erik heet iedereen welkom en opent de vergadering. Robert Hoogenkamp, onze
secretaris, is wegens ziekte afwezig. De voorzitter wenst hem van harte beterschap.

2. Ingekomen stukken
Geen.
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3. Notulen vorige ALV
ad. 3: Inzake het eigendom van de netten meldt Erik dat ondanks herhaaldelijke
verzoeken onzerzijds de gemeente hier nog geen duidelijkheid over heeft verschaft.
Omdat de netten wel aan slijtage onderhevig zijn, blijft deze actie onder de aandacht
van het bestuur.
De notulen worden goedgekeurd.

4. Jaarverslag van het bestuur
In aanvulling op het jaarverslag meldt Erik dat de Nederlandse Badminton Bond haar
activiteiten heeft uitgebreid. Er zijn contacten met een accountmanager van de NBB
en het bestuur heeft de intentie om meer van de diensten van de bond gebruik te
maken.
Het verslag wordt goedgekeurd.

5. Jaarverslagen van de commissies
De verslagen worden goedgekeurd.

De TC gaat in navolging van de jeugd bekijken of voor de senioren ook een
laddercompetitie kan worden opgezet. De aanvangstijd van de competitietraining zal
worden vervroegd naar 20:00 (als dat kan) en de indeling van de groepen die deze
training volgen, zal meer worden toegespitst op een ‘zware’ en een ‘wat minder
zware’ trainingsgroep.

De vrijwillige bezorging van het clubblad is aanleiding om het jaarplan van de RC op
het mededelingenbord te hangen, zodat iedereen weet wanneer het clubblad uitkomt.
De RC wil, als het mededelingenbord is vernieuwd, voortaan een aantal exemplaren
in de zaal leggen.

Het idee wordt geopperd om OSM ook te plaatsen op de digitale stad Maarssen. Dat
is een internet-site waar een aantal verenigingen, bedrijven en instellingen uit
Maarssen zich presenteren.

6. Verslag kascontrole-commissie
De kascontrole-commissie verklaart dat de boeken zijn gecontroleerd en goed
bevonden. De penningmeester wordt onder dankzegging décharge verleend.

7. Financieel verslag ‘96/’97
Vraag: Blijft de zaalhuur gelijk?
Antwoord: De verwachting is dat de gemeente de zaalhuur met de inflatie mee zal
laten stijgen. Dat komt neer op een verhoging van 2 tot 3 procent per jaar.
Voorgesteld wordt om bij niet-betaling van de eerste acceptgiro-ronde een boete in het
vooruitzicht te stellen. Dit om de betalingen te bespoedigen. Het bestuur is hier
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terughoudend in. De controle op betaling verloopt nu al strenger en door bijvoorbeeld
bij de T-shirt-actie te eisen dat de contributie is betaald, wordt er al sneller betaald.

8. Benoeming kascontrole-commissie
Martin van Amerongen treedt af. Rob Smeets meldt zich als kandidaat en wordt
staande de vergadering benoemd. John van Rooijen is er niet om zich af te melden en
blijft dus lid.

9. Begroting ‘97/’98 en ‘98/’99
Vraag: Het aantal leden daalt toch?
Antwoord: Dit jaar is het aantal vrijwel gelijk gebleken, daarom is in de begroting
uitgegaan van een gelijkblijvend aantal leden voor de komende jaren.

Vraag: Moet er niet meer geld worden uitgetrokken voor shuttles? Vooral wanneer de
competitie-teams de laatste wedstrijden moeten spelen, is de kwaliteit slecht.
Antwoord: Indien nodig kan een competitie-team bij de TC een nieuwe koker met
shuttles krijgen. De shuttles die worden gebruikt bij het vrij spelen, worden door
leden van de TC geregeld (maar niet wekelijks) gecontroleerd en vervangen. Bij de
jeugd moeten de trainer en begeleiders de shuttles zelf controleren, omdat de TC dan
nooit aanwezig is. Mocht de JC zich geroepen voelen, dan mag de JC het beheer
hiervan overnemen, maar ook van de JC is niet altijd iemand op zaterdagochtend
aanwezig.
Een ander merk shuttles is wel eens overwogen, maar zal niet worden aangeschaft,
omdat OSM speelt met shuttles die door vrijwel alle verenigingen worden gebruikt en
omdat enige tijd geleden een proef met een ander merk shuttles niet goed heeft
uitgepakt.

10. Speerpunten
Omdat de opkomst van de ALV niet meevalt, ontstaat geen bredere
verenigingsdiscussie over de speerpunten informatievoorziening en sfeerverbetering.
De suggesties beperken zich tot de verbetering van het jaaroverzicht, omdat men zich
regelmatig vergist in de kolommen en tot het verzoek te informeren in hoeverre de bar
bovenin de sporthal gebruikt kan worden.

11. Rondvraag
Vraag: Waarom is de aanvangstijd van de zondagse competitiewedstrijden om 09:30?
Het is een vaakgehoorde klacht van visiterende teams.
Antwoord: De bond stelt als eis dat er voor de competitiewedstrijden een periode van
4 uur wordt uitgetrokken. Omdat de zaal in het verleden om 13:30 door anderen werd
gehuurd, leidde dit tot een aanvangstijd van 09:30. Hiervoor moet OSM elk jaar
ontheffing bij de bond aanvragen. Het bestuur zal de zaaleigenaar verzoeken voor het
komende seizoen de zaal van 10:00 tot 14:00 beschikbaar te stellen.
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Vraag: Hebben we een vice-voorzitter?
Antwoord: Nee, als de voorzitter onverwacht weg zou vallen, zal het dagelijks bestuur
de taken overnemen.

Vraag: Hoe zit het met de ledenlijst van de jeugd?
Antwoord: De secretaris heeft een aktuele lijst en geeft die regelmatig aan de JC. De
penningmeester beheert de betalingen en de strookjes voor in de labels. Nu blijkt dat
bij de jeugd het labelsysteem nog niet goed werkt, omdat er weinig pasfoto’s worden
ingeleverd. Dit gaat wel steeds beter. Daarnaast is het lastig dat er niemand van het
bestuur of de JC elke zaterdag aanwezig is. Ruud Faas, de trainer, heeft nu
noodgedwongen een eigen administratie, die helaas niet altijd overeenkomt met die
van de secretaris. Het blijft een punt van aandacht.

12. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor deze korte ALV en sluit de vergadering.

JAARVERSLAG  BESTUUR OSM BADMINTON  SEIZOEN 1997/1998
Algemeen
Het jaarverslag gaat over het seizoen 97/98: vanaf juli ’97 tot en met juni ’98.
In het begin van het seizoen is een enquête gehouden onder onze leden. Eén van de
leuke resultaten was dat de vereniging eigen T-shirts heeft laten maken en deze
(gratis!) onder de leden heeft kunnen uitdelen en dat nog steeds doet: elk nieuw lid
krijgt een prachtig staalgrijs T-shirt.

Samenstelling
Het bestuur begon het seizoen met twee nieuwe leden: Alexander als voorzitter TC en
Ronald als voorzitter RC. Er is in de laatste maanden van het seizoen afscheid
genomen van twee van de bestuursleden: Robert moest een ziekenhuis-operatie
ondergaan en heeft in juni het secretariaat overgedragen aan Ronald. Ernst, zesvoudig
clubkampioen en langstzittend bestuurslid, heeft onze vereniging vaarwel gezegd,
althans is geen lid meer en neemt dus ook geen zitting meer in het bestuur. De
samenstelling was:
Voorzitter Erik van Esterik
Penningmeester Eelco Weenink
Secretaris Robert Hoogenkamp en vanaf juni Ronald Koenis
Algemeen lid Alexander van  Leijenhorst (voorzitter TC)
Algemeen lid Liska Penners (voorzitter JC)
Algemeen lid Ronald Koenis (voorzitter RC)
Algemeen lid Ernst Buytendijk
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Financiering
De hoogte van de contributiebedragen waren:
Senioren-contributie ƒ270,-
Jeugd-contributie ƒ185,-
Inschrijfgeld senioren ƒ25,-
Inschrijfgeld jeugd ƒ15,-
Gastlabels ƒ5,-

Ledenbestand
De ledensamenstelling voor seizoen ‘97/’98 was
Senioren 132
Jeugd 58
Ereleden 1
Afmeldingen over het gehele seizoen 49
Aanmeldingen over het gehele seizoen 49

Vergaderingen
Het bestuur is 9 keer bij elkaar gekomen en heeft 1 maal een Algemene Leden
Vergadering uitgeroepen. De onderwerpen waren:
- kostenbesparende maatregelen
- enquête/T-shirt-aktie
- ledenwerving, o.a. met deelname aan “A break in Maarssen”
- opstellen jaaroverzicht en begroting
- zaalhuur
- publiciteit, met dank aan Ed Kamans
- informatievoorziening
- adverteerders-campagne
- bestuursfuncties
- trainer
- voorstellen vanuit de vereniging.

Slot
Gefeliciteerd dat u tot zo ver bent gekomen met lezen, graag wil het bestuur u - als
beloning - persoonlijk uitnodigingen voor de Algemene Leden Vergadering.

Rest ons iedereen in onze vereniging te bedanken: de leden voor het lid zijn, de
adverteerders voor de advertenties en bovenal de actieve leden voor hun verdiensten.

Maarssen, 1 oktober 1998
Ronald Koenis, secretaris
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JAARVERSLAG  JEUGDCOMMISSIE  SEIZOEN 1997-1998.
Met grote droefenis heeft de JC kennis genomen van het overlijden van Tessa Wempe.
De lange strijd tegen haar ziekte heeft helaas niet tot een goed resultaat geleid. Tot de
ontdekking van haar ziekte was Tessa lid van de JC.
Om het vertrek van Krist Plaizier uit de JC op te vangen, is Harm Tersteeg aan het begin
van het seizoen toegetreden tot de JC. De JC bestond daardoor uit Liska Penners
(voorzitter), Ernst Buytendijk (afvaardiging naar bestuur), Gerard Kieft
(jeugdcompetieleider) en Harm Tersteeg. Aan het einde van het seizoen is Ernst
Buytendijk gestopt met zijn werkzaamheden voor de JC, wegens zijn overstap naar een
andere vereniging. De JC bedankt Ernst voor zijn inzet en werk voor binnen de JC.
Arthur van der Heijden is bereid gevonden om de opengevallen plaats in de JC op te
vullen. De taken van Ernst zoals het beheer van de kas en de vertegenwoordiging van de
JC in de bestuursvergaderingen, zijn overgenomen door resp. Liska en Harm. Vanwege
tijdgebrek heeft Liska besloten om niet meer aanwezig te zijn bij de
bestuursvergaderingen, maar zij blijft wel voorzitter van de JC.

Aan het begin van het seizoen 1997-1998 is weer de jaarlijkse introductie-ochtend
gehouden om nieuwe jeugdleden aan te trekken. Het resultaat viel wat tegen, de
introductie-ochtend heeft slechts 6 nieuwe jeugdleden opgeleverd. Bij de start van het
seizoen bestond de 1e groep uit 17 jeugdleden en de 2e groep uit 26 jeugdleden. Omdat
vooral de eerste groep onderbezet was, is er in januari voor de jeugd van 7 t/m 12 jaar
een extra introductie-ochtend georganiseerd, waarvoor op een aantal basisscholen
reclame is gemaakt d.m.v. het ophangen van affiches. Uiteindelijk is het ledenaantal aan
het einde van het seizoen uitgekomen op 27 jeugdleden in de 1e groep en 28 jeugdleden
in de 2e groep.
De trainingen op de zaterdagochtend zijn wederom gegeven door Ruud Faas, waarbij de
JC hulp heeft gekregen van Jolanda van Kollenburg, Harry Pelgrim en Ad van Velzen.
De JC bedankt hen hartelijk voor de geboden hulp. Omdat Ruud Faas aan het einde van
het seizoen is gestopt als trainer bij OSM-Badminton, is er een nieuwe trainer gezocht
en gevonden in de persoon van Uun Santosa. Met ingang van het nieuwe seizoen gaat
Uun de training voor de jeugd verzorgen.

Gedurende het seizoen zijn wederom de traditionele toernooien voor de jeugd
georganiseerd, die gezellig en sportief zijn verlopen:
- Het Junioren/Senioren-toernooi op 4-okt-97, waarbij uit de junioren en senioren

koppels werden gevormd die streden voor de ‘lekkere’ prijzen. De opkomst van de
seniorleden bij het Junioren/Senioren-toernooi viel wel wat tegen. Het blijkt moeilijk
om voldoende senioren te vinden die één keer in het seizoen bereid zijn wat vroeger
op te staan om mee te spelen met de junioren!

- Het Sinterklaas-toernooi op 29-nov-97 met uiteraard twee Zwarte Pieten en de
nodige pepernoten en andere lekkernijen.

- Het Oliebollen-toernooi op 3-jan-98 waarbij ouder samen met zoon of dochter een
koppel vormde voor een sportieve krachtmeting met andere koppels. Na afloop
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waren er heerlijke oliebollen in de kantine.
- Een aantal jeugdspelers heeft ook deelgenomen aan een toernooi in Breukelen. De

reacties waren zeer enthousiast en de JC wil proberen in de toekomst vaker
wedstrijden tegen jeugdspelers van andere verenigingen te organiseren.

Eind maart / begin april zijn de jaarlijkse clubkampioenschappen gespeeld. Er speelden
27 jeugdleden mee in 12 poules met in totaal 118 wedstrijden. Na spannende
wedstrijden waren er voor de winaars in de diverse poules mooie prijzen. De JC is
voorstander van scheiding van de clubkampioenschappen van de jeugd en van de
senioren. Alle wedstrijden van de jeugd zouden dan op één zaterdag gespeeld kunnen
worden, waardoor de lange wachttijden tussen de wedstrijden verdwijnen. Hierdoor
zullen meer deelnemers in de sporthal aanwezig blijven en zal er meer sfeer komen in
de sporthal tijdens de clubkampioenschappen.

De JC heeft contact opgenomen met de account-manager van de Badminton Bond voor
informatie en middelen die inzetbaar zijn bij de training van de jongste spelers uit de 1e

groep. Uiteindelijk heeft dit niets bruikbaars opgeleverd, omdat er alleen materiaal
beschikbaar was voor jeugd onder de 6 jaar. De JC wil een minimum leeftijd van 7 jaar
aanhouden voor nieuwe jeugdleden. Als na een of twee proeftrainingen is gebleken dat
de kinderen voldoende capaciteiten hebben om met de groep mee te trainen, kunnen ze
definitief aangemeld worden.
Aan het einde van het seizoen was de sporthal Bisonspoor een aantal keren niet
beschikbaar voor OSM-Badminton, zodat uitgeweken moest worden naar de sporthal in
Bloemstede. Omdat de sporthal in Bloemstede veel kleiner is, moesten  de 2 groepen in
3 groepen worden opgedeeld, wat extra organisatie vereiste. De laatste speeldag voor de
laddercompetitie is hierdoor komen te vervallen. Erg vervelend was dat door verkeerde
informatie ook is uitgeweken naar Bloemstede, terwijl de sporthal Bisonspoor wel
beschikbaar bleek te zijn.

In de jeugdcompetitie hebben drie teams meegespeeld; twee gemengde-teams en een
jongens-team. Door de relatief ongunstige leeftijdsindeling was de tegenstand zwaar.
Het eerste team is op een zeer fraaie 4e plaats geëindigd, het tweede en derde team,
allebei voor het eerst spelend in de competitie, zijn beiden op een verdienstelijke 7e

plaats geëindigd. De competitie is sportief en plezierig verlopen. Alleen bleek het erg
moeilijk om een invalster te vinden als een van de ‘dames’ uit een team niet kon spelen.

Voor de eerste keer dit seizoen is er een laddercompetitie voor de jeugd georganiseerd
in zowel de eerste als de tweede groep. Op 7 zaterdagochtenden zijn er, naast de
normale training, single-wedstrijden gespeeld voor de laddercompetitie. De ladder had
een piramide-vorm om te voorkomen dat slechts één speler uit een groep op de onderste
plaats zou eindigen. De laddercompetitie bleek succesvol en zal volgend seizoen in een
iets aangepaste vorm worden voortgezet.

Namens de JC, Gerard Kieft.
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JAARVERSLAG  TC SEIZOEN 1997-1998
Wij zijn alweer een eind op weg in dit seizoen, maar de ALV volgt nog. In verband
hiermee volgt hieronder een overzicht van de TC-activiteiten.

Ook nu weer werd de beginners- & gevorderden training verzorgd door John van
Rooyen, tot tevredenheid van de deelnemers. Op 22 januari 1998 werd een
beginnerstoernooi georganiseerd in teamverband. Dit leidde tot een spannende
ontknoping, waarbij de gescoorde punten de doorslag gaven.

Voor de competitie-training was Ruud Faas weer bereid gevonden. Vier teams deden
mee aan de competitie. Team 1 heeft heel lang in de top meegedaan: eindresultaat 3e

plaats - erg knap na de promotie. Ook team 2 mocht het in een hogere klasse
proberen, maar dat werd geen onverdeeld succes: de laatste plaats was het gevolg. Het
3e team heeft redelijk meegedraaid in klasse 4, eindigend als derde. Nieuw dit jaar
was een herenteam en zij hadden in de herenklasse 2 volop tegenstand. Vervelend
nieuws is het feit, dat na dit seizoen Ruud Faas ophoudt met het trainen van OSM.

Traditioneel was er op 2 januari 1998 het champagne-toernooi, waarbij het er ook
ditmaal niet om de 1e plaats ging. Helaas lieten de nieuwe leden het een beetje
afweten, waardoor de TC zich bezint over de opzet van dit evenement voor volgend
seizoen. Winnaars: Sandor Musto & Linda Elsendoorn - Poedelprijzen: Arthur v.d.
Heyden & Yvonne Bosma.

De TC heeft in navolging op het succes van de interne competitie deze wedstrijden
ook in seizoen ’97-’98 geprolongeerd. Helaas was de animo wat minder, zodat er
problemen waren om elke wedstrijd te laten spelen. De TC heeft daarop besloten in
het volgende seizoen een andere vorm van de interne competitie te kiezen: de
laddercompetitie. Winnaars interne competitie: Nel Coenders & Piet Elsendoorn.

Zes teams hebben meegedaan aan de VJK ’98. Evenals het vorige seizoen konden we
helaas geen kampioenen huldigen. Wie weet kunnen we weer in ’99 kampioenen
begroeten.

Tenslotte waren er eind maart/begin april 1998 weer de clubkampioenschappen:
opvallend waren het kleine aantal inschrijvingen competitie-spelers & beginners.
Opvallend groot was het aantal gevorderde spelers. Winnaars van de
kampioenschappen waren: Ernst Buytendijk, Martijn Overzet, Gerben van den Bosch,
Linda Elsendoorn, Ineke Spall, Ria Galesloot, Harm-Jan van Dijk, Erik van Esterik,
Gerard Kieft, José Eykelkamp, Joep Simons, Suzanne Tengnagel en Sander van Waay.
Naar aanleiding van de grote deelname van gevorderden en het niveauverschil is
besloten met ingang van seizoen ’98-’99 een tweedeling in deze groep te maken.
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Helaas zijn er 2 leden uit het bestuur van OSM afgetreden. Alexander van Leijenhorst
is bereid gevonden voorzitter van de vereniging te worden en verlaat derhalve de TC.
Bijzonder verheugend is de come-back van een ervaren kracht in de TC: Agaath den
Elzen.

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

Namens de TC
Eduward Nieuwenhuijzen

JAARVERSLAG  REDACTIECOMMISSIE  SEIZOEN 1997-1998
De Redactiecommissie kan omzien naar een goed jaar. De redactiecommissie bestond
uit Ingrid Janssen (layout), Ronald Koenis (voorzitter) en Monique van Leijenhorst
(reporter). We hebben het clubblad 4x uitgebracht: oktober 1997, november 1998,
maart 1998 en juni 1998. Daarbij is de krachtige combinatie van het vorig jaar met het
kopieerbedrijf Dak in Lage Weide en de bezorging van het clubblad onder coördinatie
van Robert Hoogenkamp gehandhaafd. Iedereen die er aan heeft meegeholpen:
hartelijk dank!

Het kosten/baten-plaatje is voor de tweede keer op rij positief uitgevallen. Door een
extra inspanning van onze penningmeester zijn de advertentie-inkomsten ruim boven
de begroting uitgekomen en door een zuinig reproductie-beleid zijn de drukkosten net
iets onder de verwachting gebleven. De grootste bijdrage was en is de inzet van de
vrijwillige bezorgers (onbetaalbaar). We hebben dit seizoen één adverteerder verloren,
maar er is ook een nieuwe (Restaurant De Nijl) bijgekomen. Alle adverteerders: dank
u voor uw bijdrage!

De inhoud van het clubblad was dit seizoen rijker dan voorheen gevuld met
wedstrijdverslagen: bravo leden! Nieuw was de indeling voor de
jeugdclubkampioenschappen. Het was even wennen, maar werkte perfect. Daarnaast
is bij de Jeugd ook de kennismakingsrubriek “Ken je ... al” gestart, waarin
enthousiaste jeugdleden aan het woord komen.

Aan het einde van het seizoen werd de redactiecommissie geconfronteerd met een
merkbare taakuitbreiding van de voorzitter van de RC. Die doet nu het secretariaat
van de vereniging er even bij. De redactiecommissie ziet zich hierdoor genoodzaakt
het aantal commissieleden uit te breiden voor het komende seizoen. Dat zal wel
lukken met zo’n leuk team!

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 begroting voor ’97/’98:

KOSTEN Gewijzigde begr. 97/98 97/98 96/97 95/96

Admin.kosten 500,00 786,31 474,55 650,60
Bondscontributies 5.370,00 5.321,15 5.866,47 5.757,46
Kosten clubkrant 1.010,00 948,00 836,50 2.096,95
Evenementen 0,00 0,00 0,00 140,00

Kosten jeugd 2.950,00 3.078,10 2.740,35 2.053,50
Kosten recr./comp. 800,00 787,28 796,55 643,06
Representatiekosten 1.300,00 1.338,04 1.290,20 414,52
Shuttles 1.800,00 1.795,00 1.795,00 2.346,71

Vergaderkosten 200,00 132,00 285,10 231,00
Zaalhuur 32.000,00 29.603,62 30.272,98 31.952,14
Saldo winst 1.645,00 1.437,52 3.039,78 6.415,97

_________ _________ _________ _________
47.575,00 45.227,02 47.397,48 52.701,91

OPBRENGSTEN Gew.begr. 97/98 97/98 96/97 95/96

Opbrengst clubkrant 600,00 1.275,00 925,00 808,33
Contributies/donaties 43.050,00 40.175,00 43.021,00 49.015,35
Interest 2.400,00 2.072,02 1.846,48 1.318,23
Inschrijfgeld 975,00 1.130,00 1.100,00 1.100,00
Opbrengsten gastlabels 100,00 105,00 75,00
Jeugdsubsidie 450,00 470,00 430,00 460,00

_________ _________ _________ _________
47.575,00 45.227,02 47.397,48 52.701,91

Specificaties van contributies/donaties :

ontvangen van recreanten en competitiespelers: 31.215,00
ontvangen van jeugd: 8.860,00
ontvangen van donateurs: 100,00
Totaal : 40.175,00

OSM Badminton sluit het boek- en verenigingsjaar 1997/1998 af met een winst van
ƒ1.438,-. De gewijzigde begroting ging uit van een winst van ruim ƒ1.600,-.
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Toelichting op de huidige winst-en-verliesrekening:
De zaalhuur is ondanks de prijsstijging toch lager geworden, mede door ons “vinger
aan de pols”-beleid.  Helaas is deze “winst” teniet gedaan door tegenvallende
contributie-inkomsten.

BALANS

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

AKTIVA: 1998 1997 1996

Vooruitbetaalde en/of
nog te ontvangen bedragen 18,00 0,00 177,50
Kas 632,70 406,00 386,75
Giro 0,37 218,10 2.057,36
Giroplus, Leeuw- & Kapitaal-rekening 31.699,13 35.423,38 20.102,09
Shuttles 1.676,50 0,00 0,00

_________ _________ _________
TOTAAL AKTIVA: 34.188,70 36.047,48 22.723,70

PASSIVA: 1998 1997 1996

Eigen vermogen 32.955,00 31.517,48 17.122,70
Voorzieningen 211,50 2.000,00 500,00
Vooruitontvangen
en/of nog te betalen bedragen 1.022,20 2.530,00 5.101,00

_________ _________ _________
TOTAAL PASSIVA: 34.188,70 36.047,48 22.723,70

De voorziening van ƒ2,000.- voor bijzondere wervingsactiviteiten is in het afgelopen
seizoen onder andere gebruikt voor de aankoop van de T-shirts. In deze jaarrekening
is door de late verzending door de penningmeester van de acceptgiro’s nog geen
vooruitontvangen bedrag aan contributie geboekt, zoals uit onderstaande specificatie
blijkt:

Nog te betalen/vooruitontvangen bedragen:
Diverse onkosten te betalen: 1.022,20
Balans: 1.022,20

Voor het eerst in tijden, staan de shuttles op de balans. Normaliter kopen wij in 1 keer
voor het hele seizoen in, maar nu, doordat er een tekort dreigde, hebben wij nog een
keer een hele voorraad ingeslagen. Achteraf bleek er geen tekort te zijn en zal dit
bedrag volgend jaar in de resultatenrekening terechtkomen.

1.437,52 winst toevoegd aan Eigen vermogen

Eigen vermogen per 30-jun-97: 31.517,48
Saldo winst per 30-jun-98: 1.437,52
Eigen vermogen per 30-jun-98: 32.955,00
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BEGROTING  OSM BADMINTON  SEIZOEN 1999/2000
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. Door het reeds teruggelopen ledental moeten wij nu rekenen met minder
inkomsten; desalniettemin hopen wij het gat in de begroting nog te kunnen dichten
door nieuwe leden te werven. Mocht dit niet blijken te lukken, dan zullen we toch aan
contributie-verhoging moeten denken.

SEIZOEN GEWIJZIGD SEIZOEN
BATEN 1999/2000 1998/99 1998/99

Contributies 39.365,00 39.365,00 43.000,00
Inschrijfgeld 865,00 650,00 975,00
Donatie 50,00 75,00 50,00
Opbrengst gastlabels 75,00 75,00 100,00
Jeugdsubsidie 840,00 840,00 450,00
Interest 1.850,00 1.850,00 2.400,00

————-- -———— ————--
Totaal baten 43.045,00 42.855,00 46.975,00

LASTEN

Zaalhuur 34.200,00 33.000,00 32.800,00
Shuttles 1.750,00 1.750,00 1.800,00
Bond/distriktsbijdrage 5.150,00 5.000,00 5.370,00
Kosten jeugd 2.525,00 2.525,00 2.950,00
Kosten Rekr./Comp. 800,00 800 800
Kosten vergaderen 150,00 150 200
Kosten administratie 700,00 700 500
Kosten clubkrant (165,00) (165) 410
Kosten representatie 1.300,00 1.300,00 1.300,00

————-- ————— ————--
Totaal lasten 46.410,00 45.060,00 46.130,00

Begrotingsoverschot/(tekort) (3.365,00) (2.205,00) 845
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TOELICHTING  BEGROTING  OSM BADMINTON  SEIZOEN 1999/2000:
Toelichting opbrengsten:

aantal contrib. totaal
Contributies Jeugd 61 185,00 11.285,00

Rekreanten/Comp.sp. 104 270,00 28.080,00
————-
39.365,00

Inschrijfgeld senioren 22 25,00 550,00
Inschrijfgeld jeugd 21 15,00 315,00
Donaties 2 25,00 50,00
Jeugdsubsidie gem. Maarssen 56 15,00 840,00

Toelichting kosten:
Zaalhuur: Onze berekening lijkt aan te geven met slechts ƒ 33.000 uit te kunnen voor
het lopende jaar. Uiteraard moet dan wel de jaarlijkse zaalhuurverhoging niet
bovenmatig hoog zijn. Daarmee doorrekenend komen we op ruim ƒ 34.000 voor het
begrotingsjaar.

Shuttles 50 35,00 1.750,00

aantal bijdrage totaal
Bijdrage bond/distrikt jeugd 61 18,51 1.129,11

senioren 104 27,84 2.895,36
distriktsbijdrage 165 6,95 1.146,75

————--
5.171,22

Kosten jeugd Diverse kosten specifiek ten behoeve van de jeugd

Kosten rekr./comp. administratie 100,00
oliebollentoernooi 175,00
clubkampioenschappen 525,00

————-
800,00

Clubkrant drukker (4 keer) 800,00
bezorgkosten 160,00
diversen 100,00
opbrengsten advertenties (1.225,00)

————-
(165,00)

Het Bestuur OSM Badminton, 3 november 1998.
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VOORSTELLEN  VAN HET BESTUUR VOOR DE ALV  1998
Jubileumfeest
OSM Badminton is op 27 mei 1975 opgericht. In het jaar 2000 viert OSM dan ook
haar 25-jarig jubileum. Het Bestuur is van mening dat deze mijlpaal niet ongemerkt
voorbij mag gaan aan de leden. Daartoe heeft zij een jubileumcommissie ingesteld die
bestaat uit de dames Annemarie Nieuwenhuizen (voorzitster), Jolanda van Kollenburg
en José Voncken. De jubileumcommissie zal dit seizoen voorstellen doen aan het
Bestuur.
Het Bestuur vraagt de vergadering om toestemming om de kosten van de
jubileumviering ten laste van de reserves te brengen zonder vooraf hiervoor een
voorziening te treffen.

Contributie-voorstel
Het teruglopend ledenaantal noopt het Bestuur tot verdere bezuinigingsmaatregelen
en maatregelen om de drempel van toetreding tot de club te verlagen. Hiertoe stelt het
Bestuur voor:
a. het introduceren van gespreide betaling middels maximaal 3 girobetaalkaarten of

eurocheques. Deze betalingsmiddelen zijn gegarandeerd. De overhandiging van de
cheques geschiedt ineens en de penningmeester zal de cheques in termijnen innen.
De eerste cheque wordt onmiddellijk geïnd, de tweede 1 maand later en de laatste
2 maanden later.

b. de jaarcontributie voor het seizoen 1999-2000 niet te verhogen (ƒ 270) maar wel
een strikter betalingsregime te hanteren. Wanneer betaling voor 15 november
geschiedt, bedraagt de contributie ongewijzigd ƒ 270. Betaling middels cheques
staat gelijk aan onmiddellijke betaling. Betaling na 15 november leidt tot een
opslag van ƒ 10. Bovendien zal het lid afgemeld worden bij de NBB om kosten te
besparen. Dit om betaling van de jaar-contributie aan de bond te voorkomen.
Wanneer de betaling alsnog ontvangen wordt, wordt het lid weer bij de NBB
aangemeld. Na 15 januari kan het incassobureau van de NBB ingeschakeld
worden wanneer de betaling is uitgebleven.

Ledenwerving
Gezien de financiële situatie zal ledenwerving het speerpunt van OSM voor het
seizoen 1998-1999 en 1999-2000 zijn. Het Bestuur denkt met de gespreide betaling en
met behulp van haar sponsors een aantrekkelijk pakket voor potentiële leden te
hebben. Voorts zal in januari een tweede open avond georganiseerd worden die vooraf
gegaan wordt door een folderaktie in diverse wijken alsmede in de parkeergarages van
Bisonspoor. Voor het verspreiden van deze folders zoekt het Bestuur nog enige
kandidaten.
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JEUGD

OSM BADMINTON  AGENDA DECEMBER 1998 - MAART  1999

Speeltijden
GROEP 1 GROEP 2

5 december 08:30 - 11:00   SINTERKLAAS-TOERNOOI
12 december 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
19 december 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
26 december KERSTVAKANTIE

2 januari KERSTVAKANTIE
9 januari 08:30 - 11:00   OLIEBOLLENTOERNOOI
16 januari 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
23 januari 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
30 januari 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00

6 februari 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
13 februari 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
20 februari VOORJAARSVAKANTIE
27 februari 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00

6 maart 08:30 - 09:45 09.45 - 11:00
13 maart 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
20 maart 09:30 - 10:45 10:45 - 12:00
27 maart 09:30 - 10:45 10:45 - 12:00

Bijzonderheden
23 januari Laddercompetitie
31 januari Laatste wedstrijden competitie

14 februari Betuwe Jeugdtoernooi Elst (info: 0481-375277)

6  maart Laddercompetitie
6  maart Districtsslotwedstrijden jeugdcompetitie

te Nijmegen (info: 024-3446740)
13 maart Junior Master Hoogland (info: 033-4803655)
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JUNIOR/SENIOR-TOERNOOI

Op 10 oktober werd weer het jaarlijkse junior/senior-toernooi gehouden. Ik moet
eerlijk bekennen dat we hier altijd van geweten hebben, maar pas nu onze zoon “op
badminton zit” er toe zijn gekomen om mee te doen. En het was de moeite waard!
Toen we binnen kwamen was het al een gezellige drukte en vlogen de shuttles je om
de oren. Het geheel werd prima georganiseerd door de Jeugd-Commissie: de
deelnemers werden vlot ingedeeld en er werden wedstrijden van 10 minuten gespeeld.
Er werd fanatiek gebadmintond, de jeugd wilde wel eens even laten zien wat ze waard
is. Gelukkig werd er ook goed rekening gehouden met de kleintjes, zodat die ook
konden laten zien wat ze ervan konden. Na lekker veel partijtjes werd de balans
opgemaakt: bij de junioren haalde Marijn Kieft de meeste punten en Florian de Wilt,
één van de jongste deelnemers, kreeg de poedelprijs. Bij de senioren was John van
Rooyen de gelukkige en de poedelprijs voor Ton Terra.

Het enige dat opviel was dat de senioren meer wedstrijden speelden dan de junioren
en dat kwam omdat er van de laatsten veel meer aanwezig waren. Vooral de jongsten
vonden dit niet zo leuk.
Bovendien moest het
aantal senioren aangevuld
worden met ouders van
junioren die zelf geen lid
zijn (fijn dat ze
meededen) en met enkele
van de oudste junioren.
Dus senioren, volgend
jaar is er weer een kans,
doe mee, het is wel vroeg
op zaterdagochtend maar
echt heel leuk!

Ingrid Janssen

En nu op naar het
Sinterklaas-toernooi...
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VERSLAG VAN DE JEUGDCOMPETITIE .
De competitie voor de Jeugd is half september begonnen en er zijn inmiddels al weer
vier speelweken verstreken. Dit seizoen doet OSM met twee gemengde teams mee in
de competitie. De teams spelen ieder in een poule van 7 à 8 teams, zodat per team 12
à 14 wedstrijden gespeeld moeten worden. Tegen iedere tegenstander wordt één keer
uit en één keer thuis gespeeld. De meeste uitwedstrijden zijn redelijk dichtbij,
bijvoorbeeld De Bilt, Nieuwegein, Soest, met een uitschieter naar Zeewolde voor
Team 2. De competitie loopt door tot eind januari 1999. Beide teams spelen in de
leeftijdsklasse “onder 17 jaar” (gerekend vanaf 31 december 98).

Ons eerste jeugdteam OSM 1, bestaande uit Stefan Velthuijsen, Ramon Penners,
Mariëlle van Velzen en Emy Eykelkamp, speelt in een poule waar de verschillen in
sterkte erg groot zijn. Irene 1, ’t Gein1 en Selby 1 zijn erg sterk, terwijl DVS 1 nog
zonder punten is. Irene 1 steekt met kop en schouders boven de rest uit gezien de 6-2
en 8-0 overwinning op respectievelijk ’t Gein 1 en Selby 1 die op de 2e en 3e plaats
staan. OSM 1 heeft 2 wedstrijden gewonnen; Fortissimo 1 werd met 5-3 en Breukelen
1 met 7-1 verslagen. Maar daar staat tegenover dat 2 keer met 8-0 verloren werd van
Irene 1 en Selby 1. Op dit moment staat OSM 1 op de vijfde plaats met 4 punten uit 4
wedstrijden, evenveel als Castellum 1 dat met een iets beter saldo op de vierde plaats
staat. De uitwedstrijd tegen Castellum 1 op 8 november belooft dus zeer spannend te
worden.

Ook het tweede jeugdteam, bestaande uit Erik Pelgrim, Martijn van Geelen, Marjolein
Herweijer en Sietske Lammers, draait lekker mee in de competitie. Martin van
Geelen, die dit seizoen voor het eerst meespeelt in OSM 2, heeft aangetoond het
niveau goed aan te kunnen en presteert keurig. OSM 2 staat ook op een vijfde plaats
met 3 punten uit 4 wedstrijden. De eerste wedstrijd tegen Selby 2 werd met 5-3
gewonnen en tegen Leusder BC 2 werd met 4-4 gelijk gespeeld. De wedstrijden tegen
Badso 1 en  tegen Zeewally 1, die respectievelijk op de 1e en 2e plaats staan, werden
met 6-2 verloren. OSM 2 is vergeleken met het vorige seizoen duidelijk een stuk
sterker en meer ervaren geworden. Vorig seizoen werden nog veel wedstrijden met 8-
0 verloren en eindigde het met 2 punten uit 12 wedstrijden onderaan in de poule. Dit
seizoen gaat het echter een stuk beter en ik denk dat een plaats in de middenmoot heel
goed haalbaar is.

In het vorige clubblad staat een overzicht van de tijden waarop de jeugdteams thuis
spelen. Iedereen is van harte welkom om de teams te komen aanmoedigen.

Gerard Kieft
Jeugdcompetitieleider.



- 22 - OSM Badminton

JEUGD: EINDSTAND VAN DE LADDERCOMPETITIE  - SEIZOEN 97/98
In het eerste seizoen dat er een laddercompetitie voor de jeugd is georganiseerd, is er
op zeven zaterdagochtenden voor de ladder gespeeld. De reacties waren overwegend
positief en er is met plezier en enthousiasme gespeeld. Uiteraard heeft dit zowel in de
eerste groep als in de tweede groep een ‘ladderkampioen’ opgeleverd.

In de eerste groep ging de strijd aan de top van de ladder vooral tussen Daniël van de
Bildt, Dennis van Boggelen, Bart Lammers en Marijn Kieft. Uiteindelijk is Dennis
bovenaan geëindigd en dus de eerste ladderkampioen bij de jeugd in groep 1
geworden. Goed gespeeld, Dennis en van harte gefeliciteerd!

De eindstand van de ladder in groep 1:

Dennis
van

Boggelen

Daniël van
de Bildt

Bart
Lammers

Robbin
Trip

Nicolette
van

Velzen

Marijn
Kieft

Ramli
Somers

Jouri
Tersteeg

Tjardy
Esmeijer

Nick
List

Edwin de
Neijn

Enzo
Hiensch

Priscilla
van

Wakeren

Jasper
Steenstra

Kasper
van der
Heijden

Monte
Königs

Laurens
Schreurs

Maartje
Dres

Wesly
Lodder

Pim
Ellerman

Wim Paul
Pouw

Wouter
Miltenburg

Stefan van
Boggelen

Suzanne v.
Leeuwen

Rosanne
Slootweg

Gladys
Hiensch

In de tweede groep leek Ronald Kieft onbedreigd boven aan de ladder te eindigen.
Maar op de een na laatste speeldag voor de laddercompetitie verloor Ronald
onverwacht van Ramon Penners, die daardoor boven aan de ladder terechtkwam. Op
de laatste speeldag moest Ronald dan ook flink zijn best doen om de bovenste positie
op de ladder weer te heroveren. Uiteindelijk is hem dat gelukt en dus is Ronald de
ladderkampioen van groep 2 geworden. Ook Ronald van harte gefeliciteerd! Wat nog
opvalt, is dat Mariëlle van Velzen zich uitstekend heeft verweerd tegen al het
mannelijk geweld. Prima gedaan Mariëlle!
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De eindstand van de ladder in groep 2:

JEUGD - LADDERCOMPETITIE  1998-1999
Na de geslaagde introductie van de laddercompetitie voor de jeugd in het vorige
seizoen, wordt dit seizoen opnieuw een laddercompetitie georganiseerd. Evenals het
vorige seizoen is er een aparte laddercompetitie voor de jeugd uit de eerste en de
tweede groep. Zowel de jongens als de meisjes uit een groep spelen in dezelfde
ladder. De ladder heeft niet meer de vorm van een piramide, zoals het vorige seizoen,
maar is nu ‘recht met een dakje’. Op het hoogste niveau staat slechts één speler, de
‘ladderkampioen’, en op de vijf niveaus die daaronder volgen, staan steeds zes spelers
per niveau.

De wedstrijden voor de ladder zijn ‘single’-wedstrijden, waarbij dus één speler tegen
één tegenstander speelt. De wedstrijden duren een vaste tijd, waarbij halverwege van
speelhelft wordt gewisseld. Voor de stand wordt doorgeteld tot het einde van de
wedstrijd. Er wordt zo veel mogelijk afwisselend gespeeld tegen een tegenstander die
of één niveau hoger staat of die één niveau lager staat. Als de tegenstander één niveau
hoger staat, kan één niveau gestegen worden door de wedstrijd te winnen, de spelers
wisselen dan van plaats. Bij verlies of gelijkspel blijven de spelers op hetzelfde
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niveau staan. Als gespeeld wordt tegen een tegenstander die één niveau lager staat,
dan moet de positie op de ladder verdedigd worden. Bij winst of gelijkspel blijft de
positie op de ladder ongewijzigd, bij verlies daalt de speler één niveau doordat van
plaats verwisseld wordt. Indien een speler tijdens het spelen voor de laddercompetitie
afwezig is, dan blijft zijn positie op de ladder ongewijzigd, tenzij dezelfde speler de
vorige keer dat voor de ladder gespeeld werd ook afwezig was. In dat geval zakt de
speler één niveau op de ladder. Als de ladderkampioen afwezig is, zakt deze direct één
niveau op de ladder.

De indeling van de wedstrijden wordt door de JC geregeld. Uitgangspunt is dat iedere
speler tenminste één wedstrijd speelt per keer dat er voor de ladder wordt gespeeld.
De beginstand van de ladder bij de start van het seizoen wordt bepaald door de leeftijd
van de spelers, waarbij de oudere spelers bovenaan staan en de jongere spelers
onderaan. Bij de laddercompetitie in het vorige seizoen was de beginvolgorde
andersom, maar dit had als nadeel dat jongere en minder ervaren spelers langs oudere
en grotere tegenstanders naar beneden op de ladder afdaalden, waardoor het
krachtsverschil in de wedstrijden soms erg groot was. Daarnaast duurde het vrij lang
voordat de positie op de ladder overeen kwam met de speelsterkte van de spelers. Dit
seizoen hoopt de JC dat de wedstrijden meer in evenwicht zijn, doordat bij de start de
volgorde veel meer overeenkomt met de speelsterkte van de spelers. Tijdens de
wedstrijden is er een speciaal ladderbord waarop de stand van de ladder met behulp
van de clublabels zichtbaar is.

Er wordt verdeeld over het seizoen zes keer op zaterdagochtend voor de
laddercompetitie gespeeld en wel op de volgende dagen:
31 oktober 98, 28 november 98, 23 januari 99, 6 maart 99, 24 april 99 en 22 mei 99.
De speeltijden zijn hetzelfde als tijdens de overige trainingen op zaterdagochtend.
Tijdens het spelen voor de laddercompetitie, wordt er ook normaal training gegeven.
Terwijl er op vijf velden voor de ladder wordt gespeeld, geeft Uun op twee velden
training aan spelers die niet voor de ladder hoeven te spelen en ook niet bij de
wedstrijden hoeven te tellen.

De JC hoopt dat jullie veel plezier zullen beleven aan het spelen voor de
laddercompetitie.

Namens de JC, Gerard Kieft.
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KEN JE DENNIS VAN BOGGELEN AL ?
Dennis is 12 jaar en woont samen met zijn jongere broer Stefan en zijn ouders in de
wijk Bloemstede in Maarssenbroek. Hij zit in de eerste van de middelbare school ‘Het
Niftarlake’ en speelt badminton bij OSM.

Hoe komt het dat je bent gaan badmintonnen?
Het kwam doordat mijn vriend Rick op badminton zat en dat leek me leuk om te
doen. Ik had ook al een keer gekeken en dus ben ik er op gegaan.

Hoe lang ben je al lid van de vereniging en waarom ben je bij OSM gaan spelen?
Ik speel nu voor het derde jaar badminton. Ik ben bij OSM gaan spelen, omdat mijn
vriendje er ook speelde.

Hoe vind je de training op zaterdagochtend?
Ik vind het heel leuk, vooral als er laddercompetitie is. Een single tegen iemand
spelen vind ik ook leuk, omdat ik het veld dan helemaal voor mezelf heb.

Hoe vond je de laddercompetitie?
Leuk, vooral omdat ik dan elke keer tegen iemand anders kan spelen en niet elke keer
win of elke keer verlies. Dus het is telkens verschillend.

Speel je competitie of doe je mee aan toernooien?
Ik speel alleen toernooien, omdat ik anders niet genoeg tijd voor mijn huiswerk heb.
Ik ben bij de laatste clubkampioenschappen twee keer tweede geworden en een keer
derde.

Wat speel je het liefst, de single, de mix of de dubbel?
Ik speel het liefste de single, omdat ik er niet zo van hou om met zijn tweeën te
spelen. Bij de single ben ik meer geconcentreerd.

Wat is het leukste dat je dit seizoen hebt meegemaakt?
Het leukste vond ik de toernooien, omdat ik dan echt kon winnen en de
laddercompetitie, omdat ik in de eerste groep bovenaan heb gestaan.

Heb je ook andere hobby’s?
Naast badminton hou ik ook van tekenen en fietsen. Ik hou ook van vissen, vooral als
ik met mijn vader mee kan.

Dennis geeft de pen door aan Bart Lammers.
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SENIOREN

OSM BADMINTON  AGENDA DECEMBER 1998 - MAART  1999

Speeltijden
woensdag 20:00 - 22:30 competitie- en gevorderdentraining

(Fazantenkamp)
donderdag 20:30 - 24:00 vrij spelen + beginners- en gevorderden-

training
vrijdag 20:30 - 23:00 vrij spelen + laddercompetitie

20:30 - 22:30 training competitiespelers
zondag 10:00 - 14:00 competitie (jeugd en senioren)

Bijzonderheden
6 december Geen competitie
17 december ALGEMENE LEDENVERGADERING
24 december Kerstvakantie
31 december Kerstvakantie

8 januari Champagnetoernooi
15 januari uiterste inschrijfdatum clubkampioenschappen
31 januari Laatste wedstrijden competitie

2 februari Kopijdatum
3/5 februari Laatste keer competitietraining
5 februari Opwarmtoernooi VJK
5 februari Kampioenschap van Nederland (info: 030-6047496)

6 maart Districtsslotwedstrijden seniorcompetitie te Amersfoort
(info: 033-4650674)
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CHAMPAGNE -EVENEMENT

Dit traditionele evenement zal op 8 januari 1999 plaatsvinden, een ludieke manier om
het nieuwe jaar goed te beginnen. Er wordt willekeurig met en tegen elkaar gespeeld,
waarbij het er absoluut niet om zal gaan, wie de meeste punten scoort. Daar zorgt de
TC wel voor! Uiteraard mag de champagne op deze avond niet ontbreken en er zullen
prijzen worden uitgereikt.

Inschrijving: op 8 januari 1999 zelf, om 20.30 uur
Er zijn geen kosten aan verbonden.

Namens de TC
Eduward Nieuwenhuijzen

OPWARMTOERNOOI  VJK 1999
Voorafgaand aan de VJK zal er ook dit seizoen weer een Opwarmtoernooi
georganiseerd worden. Dit toernooi is gepland op 5 februari 1999 om alvast team-
spirit te kweken en ervaring op te doen. Wij horen graag vóór 31 januari 1999 welke
teams mee willen doen. Er zullen aan de hand van de ingeschreven VJK-teams
speelvelden gereserveerd worden. Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Agaath den Elzen (Tel. 573710).

De TC

STAND RECREANTEN-LADDERCOMPETITIE  PER 1 NOVEMBER  1998
1. Nel Coender / Piet Elsendoorn
2. Wilma Elsendoorn / Frans den Elzen
3. Monique van Leijenhorst / Hans Bosma
4. Diana van Rijnsbergen / Willem Bosch
5. Annemarie Nieuwenhuijzen / Alexander van Leijenhorst
6. Linda Elsendoorn / Gijs Eygenstein
7. Hedwig van Woerden / Harm-Jan van Dijk
8. Fardau Breshamer / Beerend Zegers
9. Ank Coenders / Wim Wieland
10. Anne-Jet Bennink / Erik van Esterik
11. Agaath den Elzen / Eduward Nieuwenhuijzen
12. Alice & Douwe van der Ley
13. José & Hans Eykelkamp
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TUSSENSTANDEN COMPETITIE  NA 4 SPEELWEKEN

Team 1 (Klasse 1 - Poule 4) Team 2 (Klasse 4 - Poule 7)
Apollo 2 04-07 24-08 Kwinkslag 3 03-06 19-05
Culemborg 6 03-06 20-04 Houten 6 02-04 11-05
Inside ’82 4 03-04 15-09 Breukelen 5 04-03 13-11
Vianen 1 03-03 11-13 Castellum 5 02-03 11-05
Leerdam 3 04-02 09-23 Kan 2 04-02 10-22
Breukelen 1 03-01 08-16 OSM 2 03-01 08-16
OSM 1 04-01 09-23 Iduna 11 03-00 08-16

Team 3 (Herenklasse 1 - Poule 4)
OSM 3 04-08 29-03
Kan 3 04-08 27-05
Houten 8 04-06 22-10
Apollo 8 04-06 22-10
Loosdrecht 4 04-02 13-19
Culemborg 10 04-02 10-22
Arena 2 04-00 03-29
Zeist 1 04-00 02-30

TIP: de uitslagen en standen van
de competitie zijn ook te vinden
op internet:
http://utopia.knoware.nl/users/
peterwie/dvs/district.html

* Bezorgservice tot 22.00 uur

* Wij bezorgen voor slechts ƒ4,-
desgewenst alle menu's bij u thuis

* Bestellingen vanaf ƒ30,- worden
gratis bij u thuis bezorgd

* Bij bestellingen vanaf ƒ50,- krijgt
u een fles wijn gratis

* Openingstijden:
Zondag t/m Donderdag:

12.00 tot 01.00 uur
Vrijdag en Zaterdag:

12.00 tot 04.00 uur

Bisonspoor 1150
Maarssenbroek

Tel. (0346) 57 59 18
Fax (0346) 55 60 21
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VARIA

LEDEN GEZOCHT  DIE ÉÉNMALIG  FOLDERS WILLEN  RONDBRENGEN

Gezien de financiële situatie (zie elders in dit blad) zal OSM meer leden moeten
werven wil de contributie niet stijgen. Hiertoe zal in januari een tweede open avond
georganiseerd worden die vooraf gegaan wordt door een folderaktie in diverse wijken
(ook Maarssen-Dorp!) alsmede in de parkeergarages van Bisonspoor. Voor het
verspreiden van deze folders zoekt het Bestuur nog enige vrijwilligers. Het is in het
belang van geheel OSM om nieuwe leden te werven. Het Bestuur hoopt dan ook dat
veel leden bereid zijn om folders te verspreiden. Hoe meer leden zich aanmelden hoe
minder werk per lid.

Aanmelden kan bij Alexander van Leijenhorst (0346-564658 of
alexmoon@casema.net) of bij één van de andere Bestuursleden.

SPELREGELWIJZIGING

Tijdens de Jaarvergadering van de Nederlandse Badminton Bond is een
spelregelwijziging aangenomen : tussen de 1e en de 2e game komt een pauze van 90
seconden. Verlenging is uitsluitend mogelijk bij de stand 14-beiden (10-beiden in
dames-enkel); bij verlenging loopt de game tot 17 (voor de dames 13 punten)

OSM BADMINTON THEORIE VOOR GEVORDERDEN
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KEN JE FARDAU BRESHAMER AL ?
Hoe oud ben je, woon je nog thuis en heb je eventueel broers en/of zussen en werk je of
ga je naar school?
Fardau (is trouwens een Friese naam) is 20 jaar en woont samen met haar ouders en
broer in Maarssenbroek. Fardau gaat naar het Grafisch Lyceum in Utrecht waar ze de
richting vormgeving volgt. Ze is nu bezig aan haar 3e jaar en dat is tevens het stagejaar.
Ze is daarom 200 dagen bij Reclamebureau Studio Evergreen te werk gesteld.

Hoe lang ben je lid van de vereniging en heb je ook ergens anders gespeeld?
Dit is het tweede seizoen dat Fardau bij OSM speelt. Ze heeft nooit bij een andere club
badminton gespeeld, alleen op school tijdens de sportdagen heeft ze wel eens
succesvol het racket ter hand genomen.

Heb je ook andere hobby’s/sporten?
Fardau heeft ook zeker andere hobby’s. Ze houdt van tekenen (niet zo vreemd gezien
haar opleiding) en dan het liefst het tekenen van dieren. Verder is zij dierenoppas
tijdens de vakanties, waarbij het haar helemaal niets uitmaakt om welk dier dat het
gaat. Voor deze hobby heeft ze inmiddels ook al visitekaartjes gemaakt, dus wie een
beroep op haar wil doen is altijd welkom. Bovendien heeft ze ook nog 2 honden waar
ze erg dol op is.

Doe je mee aan de competitie of heb je dat ooit gedaan?
Sinds dit seizoen doet ze mee aan de laddercompetitie, samen met Berend. Ze zijn
inmiddels al een plaats gestegen op de lijst. Bovendien is Fardau van plan om met
Josephine, Geert-Jan, Ad en eventueel Harry mee te gaan doen met de
Voorjaarscompetitie.

Ben je al eens clubkampioen geweest en zo ja wanneer?
Nee, Fardau is nog nooit clubkampioen geweest, maar vond het wel erg leuk dat ze bij
de laatste clubkampioenschappen (in ieder geval) mocht invallen.

Wat vindt je het leukst om te spelen: single, mix of dubbel en waarom?
Fardau vindt de mix en de dubbel het leukste, omdat ze voor de single nog te weinig
conditie heeft (maar daar wordt aan gewerkt).

Hoe denk je tot nu toe over de trainingen van dit seizoen?
De trainingen van dit seizoen bevallen haar prima en ze vindt het een hele goede
aanvulling op datgene wat ze vorig jaar van John heeft geleerd. Het is wel pittig maar
hartstikke leuk.

Kun je een leuke mop of anekdote vertellen?
Fardau kent een mop, die haar opa haar eens verteld heeft. Op een heuvel staat een
schuurtje met daarin een bok. Een Duitser, een Nederlander en een Belg sluiten een
weddenschap wie er het langste in het schuurtje kan blijven. De Duitser gaat als eerste.
Hij houdt het helaas maar enkele seconden vol en komt gillend naar buiten. Daarna
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probeert de Nederlander het. Hij houdt het weliswaar iets langer vol, maar rent ook al
vrij snel hoestend en proestend naar buiten. Als laatste gaat de Belg naar binnen. De
Duitser en de Nederlander kijken op hun horloge: 2 minuten, 5 minuten; rent ineens
de bok naar buiten.

Wil je nog iets melden wat niet gevraagd is, maar wat je wel graag kwijt wil?
Fardau heeft 2 aandachtspunten. Ten eerste wil ze een oproep doen aan alle nieuwe
leden: als de clubkampioenschappen van start gaan, zorg dan dat je je opgegeven hebt
om mee te doen zodat er voldoende deelnemers zijn bij de beginnelingen. Helaas voor
Fardau was dat vorig jaar niet het geval. Ze had zich samen met een andere
beginneling opgegeven voor het damesdubbel, maar helaas was er niet eens een ander
team te vinden. Dus alsjeblieft doe mee, want het is leuk en je leert er altijd van.
Ten tweede wil Fardau ook graag laten weten dat ze kikkers spaart in alle soorten,
kleuren en maten. Het maakt niet uit waar die van gemaakt zijn want ze heeft er op dit
moment ongeveer 70 van verschillend materiaal zoals goud, tin en bergkristal. Ze is
vooral nog op zoek naar een opblaasbare. Dus mocht je er nog ergens een hebben
staan of liggen, dan houdt ze zich aanbevolen.

Wie moet er de volgende keer geinterviewd worden en wat zou je die persoon willen
vragen?
Fardau vindt het leuk als Geert-Jan aan de beurt komt en de vraag die ze hem wil
stellen is: “Wat is er nou zo leuk aan om team-captain te worden, gezien het feit dat je
dit ook bij de VJK weer bent?”

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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BASISSLAGEN

De NBB heeft de redaktiekommissie drie delen kopij over basisslagen aangeleverd.
De auteur is Paula Rip (BOS-konsulente).

De Nederlandse Badminton Bond (NBB) biedt u een beknopte uitleg aan van een
aantal basisslagen. Bij elke slag staan de belangrijkste technische aanwijzingen
vermeld; van het voetenwerk zijn alleen de laatste passen/positie tijdens de slag
aangegeven. Bij de aanwijzingen wordt uitgegaan van rechtshandige spelers.

DEEL 3: SMASH, SMASHRETURN EN DAB

De smash
Doel van de slag: de shuttle met een bovenhandse slag zo hard mogelijk en steil bij de
tegenspeler op de grond slaan, zodat de tegenstander geen tijd heeft om de shuttle
terug te slaan.

Technische aanwijzingen:
- voetenstand links voor/rechts achter;
- strek de slagarm van gebogen achter de rug tot boven de rechterschouder hard

doorzwaaien en daarna kruiselings naar beneden;
- het raakpunt is duidelijk voor de rechter schouder (op de shuttle slaan).

De smashreturn (laag)
Doel van de slag: de shuttle laag en kort over het net terugspelen als antwoord op een
smash, zodat de tegenstander na de smash naar voren moet komen.
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Technische aanwijzingen:
- voetenstand rechts voor/links achter;
- zwaai racket opzij van het lichaam en beweeg racket in de richting van de

shuttle;
- raakpunt zo veel mogelijk schuin voor het lichaam.

De dab (afmaken aan het net)
Doel van de slag: de shuttle vanaf het net (kort spel) steil en snel op de grond van de
tegenstander slaan.

Technische aanwijzingen:
- voetenstand rechtsvoor/links achter;
- begin van achter de servicelijn en stap

met twee stappen naar het net toe
(links-rechts);

- beweeg de slagarm van voor de
rechter schouder met een korte
polsbeweging naar beneden
(aftikbeweging);

- raakpunt ver voor de speler uit/zo
hoog mogelijk boven de netrand.

forehand return uitgangspositie backhand return
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Julian verdient een 10
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Amsterdamsestraatweg 211
3551 CB UTRECHT
Tel.: 030 - 246 70 41

TENNIS SQUASH BADMINTON

12 uur bespanservice

Babolat bespanmachine met chipkaart
(het geheugen van uw racket)

Openingstijden
Maandag 13.00 - 20.00
di-wo-do-vr 9.00 - 20.00
zaterdag 9.00 - 17.00

let op: 5 koopavonden
Als u uw racket voor 12.00 brengt

kunt u het 's avonds na 19.00 ophalen

SPORTZAAK 211DE

UW RACKETSPECIALIST

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

Snaren van

babolat

ashaway

Prince
Carlton

Wilson
Yonex
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LIJST VAN BESTUURS- EN COMMISSIELEDEN

NAAM: ADRES: TEL: FUNCTIE:
0346-

BESTUUR
Erik van Esterik Pauwenkamp 216 571634 Voorzitter
Ronald Koenis 1) Reigerskamp 320 569973 Secretaris, Voorz. RC
Alexander van Leijenhorst Zwanenkamp 82 564658 Toekomstig Voorzitter
Eduward Nieuwenhuijzen Rogier van Otterloolaan 4 551430 Voorzitter TC
Harm Tersteeg Reigerskamp 663 566430 Lid JC
Eelco Weenink 2) Boomstede 505 571083 Penningmeester

TECHNISCHE-COMMISSIE
Hans Bosma Reigerskamp 84/A 575652 Lid
Agaath den Elzen Spechtenkamp 182 573710 Lid
Eduward Nieuwenhuijzen Rogier van Otterloolaan 4 551430 Voorzitter (Sr. comp.)

JEUGD-COMMISSIE
Arthur van der Heijden Zwanenkamp 795 572129 Lid
Gerard Kieft Zwanenkamp 857 571302 Lid (Jr. comp.)
Liska Penners Boomstede 17 569097 Voorzitter
Harm Tersteeg Reigerskamp 663 566430 Lid

REDACTIE-COMMISSIE
Ingrid Janssen Boomstede 199 550761 Lid
Monique van Leijenhorst Zwanenkamp 82 564658 Lid
Ronald Koenis Reigerskamp 320 569973 Voorzitter

KASCONTROLE-COMMISSIE
Ernst Buytendijk Nic. Maesstraat 162 571119
Rob Smeets Boomstede 199 550761
Cor Zagers Buitenweg 254 572246
TRAINERS
Uun Santosa Valkenkamp 671 568510
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) Gastlabels
2) Graag bellen tussen 20:30 en 22:00


