
OSM Badminton - 1 -

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

Jaargang 22 (november 1999), nr. 2

Redactieadres: Reigerskamp 320, 3607 HS  Maarssen.
E-mail: R.Koenis@imn.nl
Secretariaat: Reigerskamp 320, 3607 HS  Maarssen.
Gironummer: 3534502, t.n.v. Penningmeester OSM Badminton,

Maarssen.

REDACTIONEEL

OSM bruist weer van verenigingsactiviteiten. Er worden veel sportieve activiteiten
opgezet, bijvoorbeeld het Sinterklaastoernooi, het champagne-evenement en als
klappen op de vuurpijlen: het jubileumfeest (noteer alvast:
18 maart 2000!) en de clubkampioenschappen (schrijf u op tijd in, noteer zowel
8 januari 2000 als 6, 7, 8, 9, 13, 14 en 15 april 2000).

Ook presenteren de commissies en het bestuur hun jaarverslagen en de begroting voor
volgend seizoen. Op de ALV (noteer alvast: 14 december 1999, 20:30 in de
Eendenkooi) kunt u meedenken en meepraten over de plannen van het bestuur.

Maar ook buiten onze vereniging gebeurt het een en ander. Zo organiseert de NBB
regelmatig cursussen op badminton- en op verenigingsgebied. Uw secretaris (hé, da’s
toevallig, dat ben ik ook) heeft informatie over trainers-opleidingen,
jeugdbegeleiding, vrijwilligerswerving, etc. etc. Speciale aandacht in deze clubkrant
voor de op badminton afgestelde EHBBO-cursus (zie pagina 29): een aanrader van de
redactie.

U ziet: er is veel te doen op bij onze club, maar voordat u zich op al die activiteiten
stort: begin eerst ‘ns rustig met lezen…

Ronald Koenis
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2000

De clubkampioenschappen in het jaar 2000 zijn gepland in april.

De speeldagen voor de senioren zijn op donderdag 6 april, vrijdag 7 april, zaterdag 8
april, zondag 9 april, donderdag 13 april, vrijdag 14 april en zaterdag 15 april 2000.
Voor de jeugd zijn de speeldagen op zaterdag 8 april, zondag 9 april en zaterdag 15
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 8 januari 2000.

Voor de senioren blijft de opzet van afgelopen seizoen gehandhaafd. Er zijn dus 3
senioren-categorieen :

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

Voor alle duidelijkheid: beginnende spelers zijn zij, die voor het 1e of 2e

jaar badminton spelen, maar geen competitiespeler zijn.

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.
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INSCHRIJFFORMULIER  CLUBKAMPIOENSCHAPPEN  2000

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 8 januari 2000

Senioren : één van de TC-leden (zie laatste pagina van dit clubblad)
Jeugd : Rob Smeets, Boomstede 199

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

De speeldagen voor de senioren zijn:
Donderdag 6 april, vrijdag 7 april, zaterdag 8 april, zondag 9 april, donderdag 13
april, vrijdag 14 april en zaterdag 15 april.

De speeldagen voor de jeugd zijn:
Zaterdag 8 april, zondag 9 april en zaterdag 15 april.

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

Het seizoen is weer in volle gang. Er wordt volop getraind en (competitie) gespeeld.

Dit clubblad is een van de belangrijkste van dit seizoen. Hierin staan namelijk de
resultatenrekening en de balans van OSM. Het Bestuur legt hierin verantwoording af
over het afgelopen seizoen en maakt prognoses voor komend seizoen. Al deze zaken
worden besproken op de Algemene Ledenvergadering (ALV) die dit jaar op dinsdag
14 december om 20.30 uur plaats vindt in de Eendenkooi. Dit is je kans om inspraak
in reilen en zeilen van de club te hebben. Ook als je gewoon wilt komen kijken, ben je
van harte welkom. Je steekt altijd wat op.

De viering van ons 25-jarig jubileum krijgt steeds meer vorm. De jubileumcommissie
kan nog wel een paar handjes en koppies gebruiken. Een mooie gelegenheid om eens
tijdelijk kennis te maken met het vrijwilligerswerk voor de club. Als je interesse hebt,
kom dan eens praten met Annemarie Nieuwenhuizen (0346-551430) of met
ondergetekende.

Het ziet er naar uit dat OSM dit jaar afscheid moet gaan nemen van 4 (vier!)
vrijwilligers. Gelukkig is Fardau Breshammer bereid de RC te versterken, welkom!
OSM zoekt nog twee vrijwilligers voor de TC en een nieuwe penningmeester. Schiet
eens iemand van de TC of de penningmeester aan om na te gaan of een van deze
functies iets voor jou is.
Zonder vrijwilligers namelijk geen club.

Mocht je volop willen spelen, kom dan eens op vrijdagavond. Het is dan meestal
rustig en als je mazzel hebt kun je Uun Santosa in actie zien op de
vrijdagavondtraining. Vermoeiend en frustrerend om tegen te spelen maar een genot
om naar te kijken.

Alexander van Leijenhorst
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 14 DECEMBER 1998

UITNODIGING  VOOR DE ALV VAN OSM BADMINTON

Het jaarlijks gezellig samenzijn staat weer voor de deur, middels deze weg willen we
alle leden oproepen deze gebeurtenis bij te wonen.
De ALV zal worden gehouden in de Eendenkooi in Boomstede. U bent van harte
welkom om vanaf 20:30 onder het genot van een drankje mee te denken over het
reilen en zeilen van onze vereniging.

AGENDA

1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen vorige ALV (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 nieuwe bestuursleden
9. Benoeming kascontrole-commissie
10. Begroting ’99/’00 en ’00/’01 (zie onder)
11. Voorstellen vanuit het bestuur:

- Contributie: ongewijzigd
- Gezinskorting: men komt in aanmerking voor gezinskorting als minimaal

drie leden van een gezin een volledige jaarcontributie betalen. Als gezin
wordt aangemerkt: leden die op één adres geregistreerd staan in de
ledenadministratie. De korting is F15,- voor senioren en F10,- voor junioren
en wordt toegepast op de jaarcontributie.

12. Rondvraag
13. Sluiting

NOTULEN  ALGEMENE  LEDENVERGADERING  17 DECEMBER 1998
Gehouden op donderdag 17 december 1998 in de BisonSporthal te Maarssen

1. Opening
De vergadering vindt plaats in de zaal en de meeste aanwezigen vinden dit helaas niet
interessant genoeg en gaan gewoon badmintonnen. Na enige vertraging opent Erik
dan toch maar de vergadering.
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2. Ingekomen stukken
Geen.

3. Notulen vorige ALV
ad. 3: Erik meldt dat OSM het vervangen van de netten zelf moeten betalen. Dit doen
we voorlopig niet, want er zitten maar een paar (onbedoelde) gaten in. De netten zijn
overigens wel eigendom van de gemeente.

Er wordt gemeld dat van één van de palen een dop weg is. De palen horen bij de zaal,
de doppen zijn van ons, die zullen we dus zelf moeten kopen.

De notulen worden goedgekeurd.

4. Jaarverslag van het bestuur
Het verslag wordt goedgekeurd.

5. Jaarverslagen commissies
De verslagen worden goedgekeurd.

6. Verslag kascommissie
Ernst meldt dat de controle is uitgevoerd en rapporteert dit in een uitgebreid verslag
aan het bestuur. Er zijn geen onrechtmatigheden gevonden. De penningmeester wordt
décharge verleend.

7. Financieel verslag ’97/’98
Erik meldt met enige trots dat de vereniging winst heeft gemaakt.

8. Benoeming kascontrole-commissie
De leden van de kascontrole-commissie zijn pas benoemd en er is nog een reserve-lid.
Aangezien er geen vrijwilligers zijn blijft de samenstelling zoals hij nu is.

8a. Afscheid van drie bestuursleden
Onder dankzegging nemen we afscheid van Ernst Buytendijk. Hij was 6 jaar achter
elkaar kampioen en bovendien het langstzittende én het jongste bestuurslid. Een
unieke combinatie. Een afscheidscadeau heeft Ernst al eerder gehad.

Na bijna drie jaar neemt Robert Hoogenkamp afscheid als secretaris. Erik noemt als
wapenfeit dat hij het ledenbestand heeft geautomatiseerd. Hij bedankt hem met de
traditionele OSM-pen en een lekkere fles. Ronald is zijn beoogde opvolger.
Aangezien Ronald ook al voorzitter is van de Redactie Commissie wil
hij deze twee functies vooralsnog één jaar combineren. Voor volgend jaar zoeken we
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alsnog een nieuwe secretaris. Ronald wordt door de vergadering gekozen als
secretaris.

Erik van Esterik vindt het na 3 jaar voorzitterschap welletjes en vindt dat we in Alex
van Leijenhorst een goede opvolger hebben gevonden. Alex wordt gekozen als
voorzitter en neemt meteen de hamer over van Erik. Alex bedankt Erik voor zijn
goede voorzitterschap, hij heeft met name orde op zaken gesteld in de financiën van
de club. Ook Erik ontvangt als dank een OSM-pen en een bon die besteed mag gaan
worden aan een spelletje voor zijn spelcomputer.

9. Begroting ’98/’99 en ’99/2000
Vraag: Waardoor stijgen de kosten?
Antwoord: Door de inflatie die op de zaalhuur wordt toegepast.

Vraag: In de Toelichting op de begroting wordt het oliebollentoernooi genoemd, klopt
dat wel?
Antwoord: Nee, dat moet het champagne-evenement zijn.

De begroting wordt verder conform voorstel vastgesteld.

10. Voorstellen vanuit het bestuur
- Jubileumfeest
Het bestuur heeft een feestcommissie ingesteld voor het 25-jarig jubileum. 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.
De vergadering geeft hiervoor toestemming.

- Contributiebetaling
Het bestuur stelt voor de contributie volgend seizoen niet te verhogen, maar wel een
harder betalingsbeleid te hanteren. Als niet op tijd betaald wordt, zal eerst een opslag
betaald moeten worden en na 15 januari kan het incassobureau van de NBB
ingeschakeld worden. Het inschakelen van het incassobureau kost OSM niets. Ook
met dit voorstel wordt ingestemd.

Ook wordt gespreide betaling van de contributie middels maximaal 3
girobetaalkaarten of eurocheques voorgesteld en goedgekeurd.

Vraag: Kan er geen gezinskorting worden ingevoerd?
Antwoord: Verwijzing naar de negatieve begroting. Maar het zal voor volgend jaar
meegenomen worden.



- 8 - OSM Badminton

 - Ledenwerfactie
Er wordt in januari een tweede open avond georganiseerd die vooraf gegaan wordt
door een folderaktie in diverse wijken alsmede in de parkeergarages van Bisonspoor.
Na deze avond ontvangen de eerste 15 betalende leden een door BTTS gesponsord
racket. Er hebben zich helaas geen vrijwilligers gemeld voor het verspreiden van de
folders. Het bestuur heeft dit voor f250,- uitbesteed.

11. Rondvraag
Vraag: Kunnen we kosten besparen door de VJK op vrijdagavond te spelen?
Antwoord: Dat hangt af van hoe lang we de zaal hebben. Er is 4 uur nodig, voor 3,5
uur kan dispensatie gevraagd worden. Als bezwaar wordt genoemd dat met 5 VJK-
teams de hele vrijdagavond vol is. Maar als je één team maar één baan geeft heb je
weer de volle 4 uur nodig. Zolang het niet nodig is zullen we dit niet doen.

Vraag: Hoe zit het met de betalingslabels? De JC heeft voor de jeugd nog niets
ontvangen. Als dit systeem niet wordt gebruikt, kunnen we het beter afschaffen.
Antwoord: De labels zijn dit jaar verlaat door de verhuizing van de penningmeester.
Het functioneren van het labelsysteem zal door het bestuur besproken worden.

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

JAARVERSLAG  BESTUUR OSM BADMINTON  SEIZOEN 1998/1999
Algemeen
Dit jaarverslag gaat over het seizoen 98/99 dat loopt van juli 1998 tot en met juni
1999.

Samenstelling
Het bestuur begon dit seizoen met Erik van Esterik als voorzitter. Alexander heeft
vanaf de ALV (december) de voorzittershamer overgenomen. Eduward is vanuit de
TC in het bestuur gekomen. Vanuit de JC heeft Harm Tersteeg de bestuursplaats van
Liska overgenomen. De samenstelling was:
Voorzitter Erik van Esterik (t/m 17 december), Alexander van Leijenhorst
(vanaf 17 december)
Penningmeester Eelco Weenink
Secretaris Ronald Koenis (en voorzitter RC)
Algemeen lid Eduward Nieuwenhuijzen (voorzitter TC)
Algemeen lid Liska Penners (voorzitter JC) en Harm Tersteeg (lid JC)
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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 over het gehele
seizoen ‘98/’99 was:

Senioren 146
Jeugd 66
Ereleden 1

Afmeldingen 51
Aanmeldingen 60

Vergaderingen
Het bestuur is 9 keer bij elkaar gekomen en heeft 1 maal een Algemene Leden
Vergadering uitgeroepen. Bijzondere aandacht is besteed aan:
- de extra ledenwerfactie voor Senioren in januari (met een bijzonder hoog aantal

aanmeldingen);
- de uitbreiding van de competitietraining (op woensdagavond);
- de financiële administratie (wel of geen standaard-pakket);
- de sluiting van de BisonSporthal door de Legionella-infectie (zoeken naar

alternatieven);
- de enorme stijging van de kosten van de bloemen bij kampioenschappen (!).
Desgewenst kunnen deze onderwerpen op de ALV worden toegelicht.

Slot
Graag wil ik namens het bestuur iedereen in onze vereniging bedanken voor hun inzet
het afgelopen seizoen: de leden voor het spelen, de adverteerders voor de advertenties
en bovenal de actieve leden voor hun verdiensten!

Maarssen, 18 oktober 1999
Ronald Koenis, secretaris
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JAARVERSLAG  JC 1998 – 1999.
Onder de jeugd van Maarssen is veel animo om te badmintonnen. We hebben dan ook
een uitstekend seizoen achter de rug. We kunnen terugzien op volle zalen; iedere
zaterdagochtend weer. In principe hebben we plaats voor zo’n 2 keer 30 leden per
ochtend. Nou, die waren er dan ook meestal wel. We hadden nog een onderzoek
willen laten uitvoeren naar de reden waarom er zoveel animo is, maar dat is
weggegooid geld. Het antwoord weten we al. Het is gewoon leuk om te
badmintonnen.

Natuurlijk is er ook veel veranderd. Op de eerste plaats was dat een nieuwe trainer. De
meeste leden zagen het meteen. Van meet af aan werd er hard tegenaan gegaan. In het
begin ging het wat moeilijker, omdat Uun geen ervaring had met jeugdtrainingen en
onze jeugd geen ervaring had met Uun (overigens, de JC ook niet). Maar naarmate het
jaar verstreek, konden we goed merken dat het allemaal soepeler ging lopen. De
klachten die we in het begin nog al eens hoorden, verstomden. De leden werden
fanatieker. Het verzuim werd minder. Het niveau ging flink vooruit. Met andere
woorden: het is gewoon leuk om te badmintonnen. Dát de jeugd het zo leuk vond,
bleek wel aan het begin van het nieuwe seizoen. Het verloop was zo klein dat we
voor de open dag al zowat vol zaten.
Het verloop binnen de JC zelf was 25%. Op het einde van het seizoen hebben we
afscheid genomen van Liska Penners. Zij is met ingang van het nieuwe seizoen
gestopt met het JC werk. Wij bedanken Liska hartelijk voor de inzet waarmee zij de
afgelopen jaren heeft plaatsgenomen in de JC. In het nieuwe seizoen wordt zij
vervangen door Rob Smeets.

Natuurlijk heeft de JC ook nog wat georganiseerd.
Zo heeft de jeugd zijn eigen laddercompetitie, die dit jaar iets anders van opzet was
dan het jaar daarvoor. Het is nu meer een piramide spel geworden, dat tijdens de
normale trainingen wordt afgehandeld op 4 banen.
Ook hebben we de jaarlijks terugkerende toernooien, met jaarlijks dezelfde
problemen, lijkt wel. Zoals een junioren / senioren toernooi op 10 oktober, waar
steevast te weinig senioren op af komen, hoewel het er dit seizoen (ik heb het over
1998, Dick) toch wat meer waren dan andere jaren.
Op 5 december hadden we ook een toernooi georganiseerd. Toevallig kwamen er ook
nog twee zwarte pieten langs, en die bovendien, heel erg toevallig ook nog
sportschoenen aan hadden. Nadat wij ze ook nog hadden voorzien van een racket,
konden ze ook nog badmintonnen.
Wel eens met een grote zak met snoep op je rug gebadmintond? Nee, zij ook niet; die
zak stond enige tijd onbeheerd langs de kant. Het is zo leuk om te badmintonnen.
Kom ik afgelopen jaar in de vakantie op de camping in Spanje en wat denk je? Staat
iedereen daar te meppen.
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En dan nog het oliebollentoernooi op 9 januari. Het toernooi voor ouder en kind. Het
toernooi voor het kind dat laat zien hoe leuk het is. Overigens is het niet de bedoeling
dat we dan met oliebollen gaan badmintonnen. Dit omdat na afloop in de kantine de
shuttles niet smaken. Daarom draaien we dit om.
Hierna konden we ons gaan opmaken voor de clubkampioenschappen, in de tweede
helft van april. Dit keer hebben we het iets anders georganiseerd. De eerste zaterdag,
hadden we de beschikking over alle banen, waardoor de wachttijden tussen de
wedstrijden minder lang werden en het programma wat aantrekkelijker was voor de
jeugd. Doordat veel leden tussen de wedstrijden door in de zaal bleven, was het steeds
gezellig druk.
De tweede zaterdag was weer gedeeld met de senioren om de finales te spelen.
Uiteraard waren er weer veel prijzen te verdienen.

Helaas liep het op het einde van het seizoen allemaal een beetje rommelig. Niet alleen
vielen de vakanties wat ongunstig t.o.v. de data van de clubkampioenschappen, maar
ook de legionella-bacterie heeft een behoorlijke stempel op de afsluiting van het
seizoen gedrukt. Nu is die veroorzaker van de veteranenziekte natuurlijk niet zo’n
gevaar voor onze jeugd, maar ja voor de begeleiding ligt dat wat anders (behalve voor
mij dan, want ik badminton nog niet zo lang). Bovendien was de deur op slot en
moesten we ons behelpen met de shuttles die we nog hadden liggen en een zaal die
toevallig vrij was. Een aantal zaterdagen viel uit en ook was de zaal veel kleiner,
waardoor we de groepen anders moesten indelen. Een hoop trammelant, maar wel
zonder die bacteriën. Helaas kon hierdoor de laatste laddercompetitiedag niet
doorgaan.

Naast deze ellende hebben we ook nog goed nieuws. De beide competitieteams
hebben een heel aardig seizoen achter de rug (zie Verslag Jeugdcompetitie elders in
dit blad). Voor het nieuwe seizoen hebben we een nieuw team in kunnen schrijven.
Bovendien hebben we het voor elkaar gekregen dat in het nieuwe seizoen de
competitieteams in de gelegenheid zijn om een extra training te volgen op de
woensdagavond. Hier waren nog wat plaatsen vrij, maar het animo was zo groot dat
alle beschikbare plaatsen nog voor het einde van het seizoen bezet waren.
Wie weet gaan de teams in het jubileumseizoen ook nog pieken?

Namens de JC, Arthur van der Heijden
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JAARVERSLAG  TECHNISCHE COMMISSIE

Zoals het een jaarverslag betaamt, volgt hieronder een overzicht van de TC-
activiteiten in het seizoen 1998-1999.

In dit seizoen zijn er twee cycli van beginners- en gevorderden-training
georganiseerd: één in het najaar en één in het voorjaar als follow-up van de twee open
avonden. Het is al bijna een traditie, dat John van Rooijen deze trainingen vol
enthousiasme geeft. Ook nu weer zijn er twee beginnerstoernooien gespeeld om de
deelnemers een idee te geven, wat een badminton-wedstrijd inhoudt.
Vermeldenswaard is dat na een behoorlijke promotie van de open avond in januari, de
belangstelling overweldigend was.

Voor de competitie-training moest de club op zoek naar een nieuwe trainer. Met trots
hebben we een meer dan waardige opvolger van Ruud Faas gevonden: Uun Santosa.
De trainingen hebben de deelnemers geen windeieren gelegd: het herenteam werd
bijvoorbeeld overtuigend kampioen in de najaarscompetitie. Ook in de VJK bleek het
effect van de trainingen: team 3 en 4 werden ongeslagen kampioen. Ook voor het
lopende seizoen traint Uun Santosa de competitieteams en fanatieke recreanten.

In november 1998 is er voor het eerst een familietoernooi georganiseerd: een clublid
vormt samen met een familielid een mix. De mix-koppels speelden in poules tegen
elkaar. Het werd een succes en wordt dit seizoen geprolongeerd. Winnaars waren twee
mix-koppels Arthur de Groot & Mariet Hamer en Piet & Petra Elsendoorn.

Dit seizoen is de “Laddercompetitie 211” opgezet als opvolger va de interne
competitie. Vaste mix-koppels konden andere mix-koppels proberen te verslaan om
zodoende plaatsen te stijgen op de ladder; een soort “ATP-ranking” bij OSM zelf. Het
is gebleken, dat wedstrijden moeilijk op touw te zetten waren. Voor volgend seizoen
wordt voor een iets andere vorm van de Laddercompetitie 211 gekozen.

Het traditionele Champagne-evenement vond dit seizoen op 8 januari plaats. Naar
aanleiding van vorig seizoen (weinig nieuwe leden aanwezig) besloot de TC dit keer
de opzet te wijzigen. De deelnemers werden naar sterkte in poules ingedeeld en er
werden dubbels gespeeld. De opzet om meer nieuwe, beginnende leden op zo’n avond
te trekken, werd niet echt waargemaakt, maar de avond op zich was een groot succes.
De gesponsorde prijzen van Sportzaak 211 maakte de avond helemaal af!

Uiteraard volgenden in april de Clubkampioenschappen. Naar aanleiding van het
geringe aantal competitie-spelers en beginners in het vorig seizoen besloot de TC een
andere sterkte-indeling te maken. De competitie-spelers en de vergevorderde spelers
werden bij elkaar gevoegd. De winnaars waren: Niels Eykelkamp, Mirjam Biezepol,
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Hans Eykelkamp, Willemien van Schuppen, Anthonie Ton, Karlijn Eykelkamp,
Sandor Musto, Linda Elsendoorn, Wilma Elsendoorn, Alexander van Leijenhorst,
Hans Bosma, Nel Coenders, Alice van der Ley, Laura Eefting en Cor Zagers.

Gelukkig mag de TC voor volgend seizoen een nieuw lid verwelkomen: Niels
Eykelkamp. Wij hopen voor volgend seizoen, dat er weer met net zoveel
enthousiasme en inzet gespeeld zal worden.

Namens de TC
Eduward Nieuwenhuijzen

JAARVERSLAG  REDACTIECOMMISSIE  SEIZOEN 1998-1999
De Redactiecommissie heeft een soepel jaar gedraaid. Ze bestond uit Ingrid Janssen
(layout), Ronald Koenis (voorzitter) en Monique van Leijenhorst (reporter). We
hebben het clubblad 4x uitgebracht: in oktober, november, maart en juni. Daarnaast is
het Informatieboekje in een geheel herziene uitgave herdrukt. Daarbij is de krachtige
combinatie van het kopieerbedrijf Dak en de bezorging van het clubblad door vele
vrijwilligers gehandhaafd. Frenk Esmeijer heeft in de loop van het seizoen de
coördinatie van de bezorging overgenomen. Iedereen die er aan heeft meegeholpen:
hartelijk dank!

Het kosten/baten-plaatje is alweer positief uitgevallen. Dit maal met name te danken
aan Alexander die maar liefst drie adverteerders heeft geworven. De grootste bijdrage
in de kostenreductie kwam echter van de vrijwillige bezorgers (samen goed voor
ƒ900,- minder porto). De baten komen natuurlijk van de adverteerders: dank u voor
uw bijdragen!

Hoewel de RC enigszins onderbemand is, is de inhoud van het clubblad op hoog
niveau gebleven, mede dank zij de goede schrijfsels van onze leden. Ik zie het nieuwe
seizoen met vertrouwen tegemoet.

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 ’98/’99:

Toelichting op de huidige winst-en-verliesrekening:
De zaalhuur is lager geworden dan eerst begroot, dat komt vooral door het feit dat de
Bisonhal gesloten werd i.v.m. de besmetting door de legionella-bacterie. Ook zijn we
weer erg zuinig met de huur omgesprongen. Een aantal kostenposten is gestegen, de
voornaamste verschillen kunnen we als volgt verklaren :
- administratiekosten : hierin is de aangeschafte printer begrepen, hij wordt in één

keer afgeschreven,

KOSTEN Gew.Begr.'98/99 1998/1999 1997/1998 1996/1997

Admin. kosten 700.00 1,551.92 786.31 474.55
Bondscontributies 5,000.00 6,007.84 5,321.15 5,866.47
Kosten clubkrant  1,060.00 832.50 948.00 836.50

Kosten jeugd     2,525.00 2,399.20 3,078.10 2,740.35
Kosten recr./comp. 800.00 1,238.38 787.28 796.55
Representatiekst. 1,300.00 2,039.69 1,338.04 1,290.20
Shuttles             1,750.00 2,205.25 1,795.00 1,795.00

Vergaderkosten   150.00 139.80 132.00 285.10
Zaalhuur         33,000.00 30,385.76 29,603.62 30,272.98
Winst/(verlies) (2,205.00) 4,420.10 1,437.52 3,039.78

_________ _________ _________ _________
44,080.00 51,220.44 45,227.02 47,397.48

OPBRENGSTEN Gew.Begr.'98/99 1998/1999 1997/1998 1996/1997

Opbrengst clubkr. 1,225.00 865.00 1,275.00 925.00
Contributies/don. 39,440.00 45,412.00 40,175.00 43,021.00
Opbrengst sponsor 505.00
Interest         1,850.00 1,673.44 2,072.02 1,846.48
Inschrijfgeld    650.00 1,720.00 1,130.00 1,100.00
Opbrengsten gastlabels 75.00 130.00 105.00 75.00
Jeugdsubsidie      840.00 915.00 470.00 430.00

_________ _________ _________ _________
44,080.00 51,220.44 45,227.02 47,397.48

Specificaties van contributies/donaties :

ontvangen van recreanten en competitiespelers : 33,277.00
ontvangen van jeugdspelers : 12,085.00
ontvangen van donateurs : 50.00
Totaal:      45,412.00
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AKTIVA 1999 1998 1997

Vooruitbetaalde en/of
nog te ontvangen bedragen 2,201.50 180.00 0.00
Kas                1,267.35 632.70 406.00
Banken 33,000.00 0.00 0.00
Giro             37.52 0.37 218.10
Girokapitaal, -plusrek. 469.62 31,699.13 35,423.38
Shuttles 1,233.75 1,676.50 0.00

_________ _________ _________
TOTAAL AKTIVA: 38,209.74 34,188.70 36,047.48

PASSIVA 1999 1998 1997

Eigen vermogen      33,537.24 32,955.00 31,517.48
Voorzieningen     4,000.00 211.50 2,000.00
Vooruitontv.en/of nog te bet. bedragen 672.50 1,022.20 2,530.00

_________ _________ _________
TOTAAL PASSIVA: 38,209.74 34,188.70 36,047.48

Voorzieningen per begin lopend jaar 211.50
Mutaties gedurende het jaar (49.36)
Toevoeging uit de winst dit jaar 3,837.86

_________
Voorziening tbv 25-jarig bestaan 4,000.00

Eigen vermogen per 30-jun-98: 32,955.00
Saldo winst per 30-jun-99 (na toev.Voorz.): 582.24
Eigen vermogen per 30-jun-99: 33,537.24

- bondscontributies : door de extra toeloop aan leden (inkomsten +15%) hebben we
meer moeten afdragen,

- kosten recr/comp : er is besloten een extra training op de vrijdag uit te proberen,
waarvoor geen bijdrage is gevraagd (voor het seizoen 1999/2000 zal wel een
bijdrage worden gevraagd),

- representatiekosten : voor het jaarlijkse commissie-uitje is er dit jaar geen eigen
bijdrage gevraagd. Ook zijn de kosten gestegen door het afscheid van diverse
bestuursleden,

- shuttles : doordat er meer trainingen zijn geweest, zijn er ook meer shuttles gebruikt.
- opbrengst clubkrant : niet alle bijdragen van de adverteerders zijn op tijd ontvangen.

Omdat het niet zeker is dat de openstaande bedragen zullen worden ontvangen, zijn
ze niet dit jaar naar de winst geboekt.

BALANS van de afgelopen 3 jaren per 30 juni van ieder jaar:

De tegoeden bij de Postbank zijn (in maart-juni) grotendeels overgeheveld naar een
tweetal andere banken die een hogere rentevergoeding geven dan de Postbank.
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BEGROTING  OSM BADMINTON  SEIZOEN 2000/2001
Hier volgt de begroting zoals opgesteld door het bestuur. Zoals in de voorgaande jaren
hebben wij eerst een gewijzigde begroting gemaakt voor het reeds begonnen seizoen,
om mede op basis daarvan tot de begroting voor het daarop volgende seizoen te
komen.

SEIZOEN
SEIZOEN 1999/2000 SEIZOEN

BATEN               2000/2001 (GEWIJZ.) 1999/2000

Contributies               44,130.00 45,480.00 39,365.00
Inschrijfgeld             525.00 525.00 865.00
Donaties             50.00 50.00 50.00
Opbrengst gastlabels 75.00 75.00 75.00
Jeugdsubsidie         900.00 900.00 840.00
Interest             1,500.00 1,500.00 1,850.00

---------- -------- -----------
Totaal baten         47,180.00 48,530.00 43,045.00

LASTEN              

Zaalhuur            35,000.00 34,800.00 34,200.00
Shuttles             2,275.00 2,275.00 1,750.00
Bond/distriktsbijdrage 6,075.00 5,955.00 5,150.00
Kosten jeugd        2,525.00 2,525.00 2,525.00
Kosten Rekr./Comp.  900.00 900.00 800.00
Kosten vergaderen   200.00 200.00 150.00
Kosten administratie 850.00 800.00 700.00
Kosten clubkrant     (5.00) 245.00 (165.00)
Kosten representatie 1,500.00 1,500.00 1,300.00

---------- -------- -----------
Totaal lasten         49,320.00 49,200.00 46,410.00

Begrotingsoverschot/(tekort) (2,140.00) (670.00) (3,365.00)
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Het Bestuur OSM Badminton, 31 oktober 1999.

TOELICHTING  BEGROTING  OSM BADMINTON  SEIZOEN 2000/2001

Toelichting opbrengsten:
aantal contrib. totaal 

Contributies          Jeugd   65 185.00 12,025.00
Rekreanten/Comp.s 120 270.00 32,400.00
Gezinskortingen (295.00)

-----------
44,130.00

Inschrijfgeld senioren 15 25.00 375.00
Inschrijfgeld jeugd     10 15.00 150.00
Donaties            2 25.00 50.00
Jeugdsubsidie gem. Maarssen 60 15.00 900.00

Toelichting kosten:

Zaalhuur: Onze berekening geeft aan met slechts NLG 34.800
uit te kunnen voor het lopende jaar. Uiteraard moet dan wel de jaarlijkse
zaalhuurverhoging niet bovenmatig hoog zijn.

Shuttles             65 35.00 2,275.00

aantal bijdrage totaal
Bijdrage bond/distrikt jeugd 65 18.51 1,203.15

senioren 120 27.84 3,340.80
distriktsbijdrage 185 6.95 1,285.75

-----------
5,829.70

Kosten rekr./comp.     administratie 100.00
champagne-evenement 175.00
clubkampioenschappen 625.00

-----------
900.00

Clubkrant             drukker (4 keer) 825.00
bezorgkosten 160.00
diversen 50.00
opbrengsten advertenties (1,040.00)

-----------
(5.00)
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JEUGD

OSM BADMINTON  AGENDA DECEMBER 1999 – MAART  2000

Speeltijden
GROEP 1 GROEP 2

1 december 18:30 - 20:00 Competitietraining Jeugd
4 december 08:30 - 11:00  SINTERKLAAS-TOERNOOI
8 december 18:30 - 20:00 Competitietraining Jeugd
11 december 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
15 december 18:30 - 20:00 Competitietraining Jeugd
18 december 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
22 december 18:30 - 20:00 Competitietraining Jeugd
25 december KERSTVAKANTIE
29 december KERSTVAKANTIE

5 januari 18:30 - 20:00 Competitietraining Jeugd
8 januari 08:30 - 11:00  OLIEBOLLENTOERNOOI
12 januari 18:30 - 20:00 Competitietraining Jeugd
15 januari 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
19 januari 18:30 - 20:00 Competitietraining Jeugd
22 januari 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
26 januari 18:30 - 20:00 Competitietraining Jeugd
29 januari 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00

2 februari 18:30 - 20:00 Competitietraining Jeugd
5 februari 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
9 februari 18:30 - 20:00 Competitietraining Jeugd
12 februari 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
16 februari 18:30 - 20:00 Competitietraining Jeugd
19 februari 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
23 februari 18:30 - 20:00 Competitietraining Jeugd
26 februari KROKUSVAKANTIE

4 maart 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
11 maart 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
18 maart JUBILEUMDAG
25 maart 09:30 - 10:45 10:45 - 12:00
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JUNIOREN / SENIOREN TOERNOOI

Op 10 oktober was er weer het jaarlijkse junioren / senioren toernooi. Hèt toernooi
waar de senioren kunnen zien door wie ze over een paar jaar van de baan gemept gaan
worden. Hèt toernooi waar ze kunnen zien wat ze moeten doen om dát te voorkomen.
Maar helaas, het animo voor dit toernooi loopt bij de senioren achteruit. Het aantal
senioren met interesse voor de toekomst was minder dan vorig jaar.
Gelukkig kan de jeugd, ook bij de trainingen, rekenen op een vaste supportersschare,
waar wij ook dit keer een beroep op konden doen. Door ook nog de grote jeugd vast
te laten wennen aan de seniorenstatus, hadden wij voldoende mensen in het senioren
team om deze af en toe ook nog te kunnen laten pauzeren.
Na dus aanvankelijk wat opstartproblemen te hebben gehad, konden we toch met het
toernooi beginnen. Toen het toernooi eenmaal begonnen was, werd het toch nog
gezellig. Het seniorenteam kreeg het druk; weinig pauzes en veel spelen. Afwisselend
tegen beginnende juniortjes en gevorderde junioren. Bij deze grote verschillen in
krachtsverhoudingen in de teams gaat het meer om de fairplay titel dan om het
winnen. Het mag voor iedereen duidelijk zijn dat een kind van 8 niet terug heeft van
een smash van een volwassene. Hierdoor ontstaan leuke wedstrijden voor de junior en
senior.
Natuurlijk kun je op een dergelijk toernooi niet spreken over een winnaar of een
verliezer. Vandaar dat we ook slechts twee soorten prijzen hadden; hoofdprijzen en
poedelprijzen. Beide prijzen waren aan elkaar gelijk. De winnaars werden nauwkeurig
geselecteerd door toernooiorganisator Harm himself. Hij heeft hiertoe een speciale
selectieprocedure ontwikkeld, die werkt met een potlood en een blinddoek.
Doordat we voor dit toernooi een aantal junioren naar de senioren hadden
doorgeschoven, kwamen toevallig ook de prijzen voor de senioren bij de junioren
terecht. Bij de junioren ging de eerste prijs naar nieuwkomer Gill ten Hoor en de
poedelprijs naar Kasper van der Heijden. Bij de ‘senioren’ was de eerste prijs voor
Steven Velthuizen, en de poedelprijs voor Martijn van Geelen.

Arthur van der Heijden.

Bijzonderheden
4 december Sinterklaas Toernooi
25 december Kerstvakantie
29 december Kerstvakantie

8 januari Oliebollentoernooi

26 februari Krokusvakantie
18 maart Jubileumdag
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JEUGD LADDERCOMPETITIE

Ook dit jaar is de laddercompetitie alweer van start gegaan. De eindstand van vorig
jaar is gebruikt om de nieuwe beginstand samen te stellen. Natuurlijk kon deze niet 1-
op-1 overgenomen worden, want een aantal leden zijn vervangen door verse.
De ladder was eind vorig jaar jammer genoeg een beetje in het water gevallen. Dit
jaar gaan we proberen het droog te houden door in ieder geval zes dagen te kunnen
spelen. Bij de planning proberen we meer rekening te houden met speciale data, zoals
toernooidagen of snipperdagen van Uun. Deze laatste zijn juist geschikte dagen, want
dan hebben we de beschikking over alle banen. Kunnen we lekker veel wedstrijden
spelen.
Omdat de speciale dagen vaak kort van tevoren bekend zijn, kunnen we de dagen ook
niet lang van tevoren bekend maken.
We hebben natuurlijk wel globaal een aantal dagen bepaald, maar dit zijn meer
richttijden dan vast geprikte dagen. Zo hebben we in november de tweede
laddercompetitiedag alweer gehad en de volgende is in januari. Verder hebben we
voor februari, maart en mei ook nog een dag gepland. Als het dan allemaal een beetje
meezit en we geen last hebben van legionella-bacteriën of andere mensen die de
trainingen komen verstoren, dan kunnen we wellicht een
zevende laddercompetitiedag inlassen.

Bij het schrijven van dit stukje was nog slechts 1 wedstrijddag
geweest. De hier gepresenteerde tussenstand is inmiddels dus
alweer achterhaald.

De tussenstand in groep 1 was na de eerste ronde:

Zoals je kunt zien, veel nieuwe namen. Omdat we redelijk veel rondes hebben kunnen
spelen, hebben de nieuwe spelers zich ook al aardig op kunnen werken.

Tjardy

Sandra Laurens Thijmen Pim Joeri Rowin

Priscilla Edwin Joyce Yannic Monte Gill

Rob Tom Kasper Gerard Clyde Stefan

Wouter M. Suzanne Vincent Ruben Martin Wouter B.

Melissa

Daisy

Florian Eveline Pascal Gwen Brigitte

Kim
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Voor groep 2 was de tussenstand na de eerste ronde:

In de tweede groep zijn weinig nieuwe namen bijgekomen. Dit komt dan ook
voornamelijk omdat er weinig oude namen af zijn gegaan. Steven staat nu bovenaan,
maar hij zal flink zijn best moeten doen om zich daar te handhaven.

Nogmaals, tussen het schrijven van dit stukje en het moment dat het clubblad wordt
rondgedeeld, zit zoveel tijd dat er inmiddels nog een wedstrijddag is geweest. Ik weet
dus nog niet wie Tjardy en Steven hebben verslagen, maar dat ze hun best gedaan
hebben mag voor zich spreken.

De JC hoopt in ieder geval dat jullie er veel plezier aan zullen beleven. Daarentegen
zullen wij proberen om jullie zoveel mogelijk afwisselende partijen te laten spelen,
maar houdt er rekening mee dat dit laatste niet altijd makkelijk is.

Namens de JC, Arthur van der Heijden

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

Steven

Mariëlle Marjolein Ramon Sietske Martijn v. G. Jesper

Erik Dennis v. W. Peter Emy Bart Adriaan

Boy Jeffrey Dennis v. B. Frits Rick Daniël

Jurgen Ellen Mark Tara Ramli Ralph

Rianne Martijn v. M. Marijn Kevin Edzard Wesley



- 22 - OSM Badminton

VERSLAG VAN DE JEUGDCOMPETITIE .
De competitie voor de Jeugd is eind september begonnen en er zijn inmiddels al weer
vijf speelweken verstreken. Dit seizoen speelt OSM met drie teams mee in de
jeugdcompetitie: 2 mixed teams in de klasse 2A (onder 19 jaar) en een team in de klasse
5D voor de jongste spelers (onder 11 jaar) waarbij jongens en meisjes door elkaar heen
spelen. De teams spelen ieder in een poule van 7 teams, zodat per team 12 wedstrijden
gespeeld moeten worden. Tegen iedere tegenstander wordt één keer uit en één keer
thuis gespeeld. Voor OSM 1 en OSM 2 zijn de uitwedstrijden redelijk dichtbij, bijv.
Houten, Vleuten en Soest, maar OSM 3 moet verder reizen naar ondermeer Lelystad,
Zeewolde en Veenendaal omdat er slechts 2 poules in hun klasse zijn. De competitie
loopt door tot eind januari 1999.

Nieuw is dit seizoen dat de competitieteams extra training van Uun krijgen op
woensdagavond. Daardoor wordt er nu twee keer zoveel getraind als in voorgaande
seizoenen. De opkomst bij de trainingen is groot en er wordt hard en met veel plezier
getraind. Uit de uitslagen tot nu toe blijkt dat dit niet voor niets is want de resultaten
zijn heel goed.

Ons eerste jeugdteam OSM 1, bestaande uit Steven Velthuijsen, Ramon Penners,
Mariëlle van Velzen en Emy Eijkelkamp, speelt al heel wat seizoenen in dezelfde
samenstelling en zijn dus goed op elkaar ingespeeld. Na vier wedstrijden staat OSM 1
op een keurige tweede plaats. Drie wedstrijden werden met 6 - 2 gewonnen, maar de
wedstrijd tegen hun grootste concurrent Castellum 1 uit Vleuten eindigde helaas in een
2 - 6 nederlaag. OSM 1 doet mee voor de strijd om het kampioenschap in hun poule,
maar om kampioen te worden zal de uitwedstrijd tegen Castellum op 9 januari wel
gewonnen moeten worden. Dat zal geen gemakkelijke opgave zijn, maar dankzij de
goede training van Uun kan het team nog verder groeien en maken zij nog kans om als
eerste te eindigen.

Ook het tweede jeugdteam, bestaande uit Erik Pelgrim, Martijn van Geelen, Marjolein
Herweijer en Sietske Lammers, draait zeer goed mee in de competitie. Vergeleken met
de vorige twee seizoenen heeft OSM 2 grote vooruitgang geboekt. Alle vier de
gespeelde wedstrijden werden met grote overmacht gewonnen: één keer met 7 - 1 en
drie keer met 8 - 0. Alleen Badso 2 uit Soest staat nog boven OSM 2 met 9 punten uit 5
wedstrijden, maar zij hebben dan ook een wedstrijd meer gespeeld.  De uitwedstrijd op
14 november tegen Badso 2 zal uitsluitsel moeten geven wie na de eerste helft van de
competitie bovenaan staat. Ik denk dat OSM 2 een hele grote kans maakt om als
kampioen te eindigen in hun poule.

Het jongste jeugdteam, bestaande uit Tjardy Esmeijer, Joeri Tersteeg, Laurens Schreurs,
Sandra van Rooijen en Joyce van Rooijen, speelt voor het eerst mee in de competitie.
Dat bevalt heel goed en er wordt heel enthousiast en met veel plezier gespeeld. De
eerste wedstrijd tegen Breukelen 3 werd met 5 - 3 gewonnen. Zeewally 7 was
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* 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

vervolgens een maatje te groot, er werd met 1 - 7 verloren. De derde wedstrijd tegen
Veenendaal zou eigenlijk de eerste thuiswedstrijd moeten zijn voor OSM 3, maar
omdat Veenendaal een zondagsvereniging is (en dus niet op zondag speelt) is deze
wedstrijd op zaterdag in Veenendaal gespeeld. De wedstrijd eindigde in een 4 - 4
gelijkspel. Helaas is per vergissing door OSM 3 in een verkeerde speelsterkte
volgorde gespeeld, waardoor de uitslag door de bond is gewijzigd in een 3 - 5
nederlaag. Heel sneu dat door deze per ongeluk gemaakte fout de wedstrijd door
OSM 3 verloren is. Tegen Flevoland 6 werd echter weer met 7 - 1 gewonnen. Ons
jongste competitie team maakt dus een heel goed debuut in de competitie en draait
netjes in de middenmoot mee. Hieruit blijkt dus dat ook voor de jongere jeugd het
spelen in de competitie een hele leuke bezigheid is waaraan veel plezier wordt
beleefd.

In het vorige clubblad staat een overzicht van de tijden waarop de jeugdteams thuis
spelen. Iedereen is van harte welkom om onze jeugd te komen aanmoedigen tijdens
hun wedstrijden.

Gerard Kieft, Jeugdcompetitieleider.
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KEN JE SIETSKE  LAMMERS  AL ?
Hallo, ik ben Sietske Lammers en ik ben 14 jaar. Ik woon in Maarssen en ik zit in de
derde klas van het VWO op de Klop in Utrecht.

Waarom ben je op badminton gegaan?
Ik badmintonde al vaak in de vakantie en het leek me leuk om beter te worden. Toen
ben ik op badminton gegaan.

Hoe lang ben je al lid van de OSM en waarom ben je juist op deze vereniging
gegaan?
Ik ben al vier jaar lid. Ik ben op OSM Badminton gegaan omdat het de dichtstbijzinde
club is.

Hoe vind je de laddercompetitie?
Leuk. Als je wedstrijden speelt word je steeds beter. Ik vind het alleen wel jammer dat
je vaak maar 2 wedstrijden kunt spelen.

Speel je competitie of doe je mee aan toernooien?
Ik speel nu voor het derde jaar competitie. Afgelopen keer was er een toernooi in
Ermelo. Hier wilde ik graag aan mee doen maar ik werd ziek.

Wat speel je het liefst, de single, de mix of de dubbel?
De single werdstrijden vind ik het leukste. Hierbij ben je het vaakst aan “de bal”. Als
er iets mis gaat kun je ook alleen maar boos worden op jezelf.

Wat vind jij het leukste dat je dit seizoen hebt meegemaakt?
De woenstdagavond training vind ik het leukste.

Wat vind je van de woensdagavond training?
Het is zwaar maar je leert wel heel veel. Je kunt merken dat je vooruit gaat.

Heb je ook andere hobby’s?
Ja, ik hou van computeren en TV kijken. Ik hou ook veel van lezen en uitslapen.

Is er nog iets wat je graag wilt vertellen, wat leuk is als het in het boekje komt te
staan?
Ik vind het hardstikke leuk dat er nu ook op woensdagavond training is.

Sietske Lammers geeft de pen door aan Erik Pelgrim.
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SENIOREN

OSM BADMINTON  AGENDA DECEMBER 1999 – MAART  2000
Senioren

Speeltijden
woensdag 20:00 – 23:00 competitie- en gevorderdentraining

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

gevorderden training
vrijdag 20:30 - 23:00 vrij spelen

20:30 - 22:30 training competitiespelers (Bisonhal)
zondag 10:00 - 14:00 competitie

Bijzonderheden
14 december Algemene Leden Vergadering (ALV)
23 december Laatste clubavond van 1999

6 januari Geen clubavond
7 januari Champagne-evenement

(20:30 – 24:00)
30 januari Laatste speeldag

competitie

6 februari Start
Voorjaarscompetitie

10 februari Kopijdatum

18 maart JUBILEUMDAG

VALENTINA

Nassaustraat 2
3601 BG Maarssen
Tel. 0346-550392

Voor al uw
bloemwerk
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CHAMPAGNE -EVENEMENT

Dit keer zal het Champagne-Evenement plaatsvinden op 7 januari 2000. De opzet
(poule-indeling naar sterkte) zal hetzelfde zijn als vorig jaar. Gezien de reacties toen
zal het wel een geslaagde avond worden.
En...natuurlijk hoort bij het nieuwe jaar
(iedereen is toch wel millennium-proof?) de
traditionele champagne!

Inschrijving : op 7 januari 2000 zelf, om
20.30 uur
(Deelname is gratis)

TUSSENSTANDEN COMPETITIE .
Na 5 speelweken ziet het er als volgt uit. Team 1 en team 2 draaien na een aarzelende
start goed, team 3 bezet de laatste plaats en team 4 hangt in de middenmoot. Al met al
niet onverdienstelijk, alhoewel team 3 graag een andere plaats op de ranglijst zou
innemen, maar wie weet wat er nog in het vat zit.

Team 1 Team 2
Iduna 5 5-10 31-09 OSM Badminton 2 5-9 34-06
Houten 1 5-8 23-17 De Beereshuttle 1 4-8 22-10
OSM Badminton 1 5-6 22-18 Breukelen 4 5-5 22-18
Eemnes 2 5-5 24-16 SB Helios 4 5-4 19-21
Inside ‘82  4 5-3 17-23 De Zender 4 5-4 17-23
Leusder B C 4 5-3 13-27 Kwinkslag 3 5-4 16-24
Leerdam 2 5-3 11-29 DVS 8 5-2 11-21
Kr. Rijnstreek 2 5-2 19-21 Loosdrecht 4 5-2 11-29

Team 3 Team 4
Apollo 8 4-8 30-02 Vollenhove 3 5-10 29-11
Triaq 1 5-8 29-11 Badmintin ‘80  4 5-8 28-12
RAP 3 5-6 26-14 Doorn 2 5-6 26-14
Luck reack 2 5-6 20-20 OSM Badminton 4 5-4 18-22
Kwinkslag 4 5-5 21-19 De Meulewiek 2 4-3 14-17
Koto MIisi 4 4-3 12-20 “t Harde 4 5-3 15-25
Breukelen 5-1 07-33 SV Lunetten 2 3-2 09-15
OSM Badminton 3 5-1 07-33 Hellas 5 4-0 04-28
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DE SPORTZAAK 211
organiseert i.s.m.

OSM Badminton

op 16 december 1999

een RACKETAVOND
INFO en VERKOOP van Badmintonschoenen, -racket

( Demorackets aanwezig )

begin om 20:30

deze avond voor OSM leden

25% KORTING
incl. LOTERIJ
3 lotjes voor ƒ10,-

1ste Prijs
1 Badmintonracket Yonex 85 VF t.w.v. ƒ 179,95

2de Prijs
1 Dubbele Racketsportbag 211 t.w.v. ƒ39,95
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SPORTZAAK  211 LADDERCOMPETITIE  1999/2000
De Sportzaak 211 Laddercompetitie is een interne competitie voor mix-teams,
waaraan ieder lid van OSM kan meedoen. De spelregels staan vermeld in clubkrant
1999/2000-1 en op het aanmeldformulier in de zaal. Door loting is de beginstand van
de ladder bepaald:

1 Anne Jet Bennink / Sandor Musto
2 Irma de Groot / Arthur de Groot

3 Adriaan Beljaars / Ineke Spall

4 Yolanda Baak / Jan Baak
5 José Eykelkamp / Hans Eykelkamp

6 Wilma Elsendoorn / Frans den Elzen

7 Ria Galesloot / Dik Veer
8 Agaath den Elzen / Gerben v.d. Bosch

9 Nel Coenders / Piet Elsendoorn

10 Linda Elsendoorn / Gijs Eijgenstein
11 Willemien van Schuppen / Hans Roberti

12 Marlijn Jansen / Edwin v.d. Akker

BADMINTONWINKEL

De speciaalzaak voor uw sport !!!

ruim assortiment, deskundig advies,

lage prijzen

En: 10% korting tegen inlevering van

deze ........ ADVERTENTIE.

AMSTERDAMSESTRAATWEG 38
3513 AG UTRECHT
TELEFOON: 030 - 2328686
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VARIA

OVER HET NEMEN VAN VERANTWOORDELIJKHEID …
Het is niet leuk, maar toch gebeurt het een paar keer per jaar: opeens klinkt een
schreeuw door de zaal en valt er iemand op de grond met een van pijn vertrokken
gezicht: een onverhoedse beweging of een te hard ingezette draaibeweging was te
veel voor de enkels en het resultaat is een verzwikte, gekneusde, gescheurde of zelfs
gebroken enkel. Medespelers staan er enigszins geschrokken om heen en kijken
elkaar aan: wat moeten we nu doen? Goede raad is duur en wat zijn we opgelucht als
er iemand is die weet hoe te handelen.

Er is nu een mogelijkheid om er voortaan zelf iets aan te doen: de NBB organiseert in
2000 een cursus Eerste Hulp Bij Badminton Ongevallen (EHBBO). De inhoud van de
cursus is erop gericht om bij acuut optredende badminton-blessures te kunnen
ingrijpen op een verantwoorde manier. Let wel: het is dus geen complete opleiding
EHBO, maar richt zich op het voorkomen, herkennen en behandelen van blessures en
op reanimatie.

Elk lid kan deelnemen aan deze cursus die in totaal zes uur duurt: op een zaterdag of
verspreid over drie avonden. De cursus wordt verspreid over het land gegeven, waar
mogelijk op verenigingslocatie. Deelnemers aan de cursus betalen F45,- en ontvangen
hiervoor tevens het cursusmateriaal.

Denk eens na over hoe u zich voelt als uw medespeler naar zijn of haar enkel grijpt en
neem nu deze gelegenheid te baat: geef u op bij Ronald Koenis (0346 – 569973). Dit
kan tot 15 december. Daarna zal in overleg met u en met de NBB een datum en
locatie worden afgesproken.

OSM BADMINTON THEORIE VOOR GEVORDERDEN
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SPELREGELQUIZ

Beantwoordt de volgende vragen met goed of fout. Elders in dit blad vind je de
antwoorden.

1. Een speler die niet als vastspeler van een team is opgegeven mag in een
speelweek twee keer invallen.

2. Een vastspeler uit een team mag niet invallen bij een ander team van dezelfde
vereniging dat in dezelfde poule is ingedeeld.

3. Een vastspeler van een team dat uitkomt in de hoofdklasse mag invallen in een
team dat speelt in de vierde klasse indien hij geboren is in 1987 of later.

4. De thuis spelende vereniging is verantwoordelijk voor het meesturen van een
kopie van het aanmeldingformulier van de NBB indien er door een van beide
verenigingen wordt gespeeld ‘’onder aanvraag”.

5. Op zaterdag mogen wedstrijden om 9:30 beginnen.

6. Voor aanvang van de wedstrijd moeten alle te verspelen partijen worden
ingevuld.

7. In elke speelweek moeten er voor elk thuis spelend team tenminste drie
baanuren beschikbaar zijn.

8. Een speler heeft recht op een rusttijd van 15 minuten na een partij.

9. Wanneer de vereniging protest aantekent tegen een opgelegde geldboete dan
hoeft deze geldboete nog niet voldaan te worden.

10. Een speler die tijdens een partij geblesseerd raakt mag in de overige nog te
spelen partijen worden vervangen.

11. Als een speler in een poging te serveren de shuttle volledig mis slaat mag hij nog
een keer serveren.

12. Als een speler de shuttle met de hand terugslaat dan is dit een fout.

13. In het gemengd dubbelspel moet de dame beginnen met serveren.

14. Als een speler na het slaan van de shuttle zijn slag afmaakt en daarbij met zijn
racket over het net komt is dit een fout.

15. De speler van een dubbel die in de eerste game begint met serveren of ontvangen
moet ook in de tweede game beginnen met serveren of ontvangen.

16. Bij de stand 14 - 14 (DE: 10 - 10) moet met drie punten verlengd worden.

BRON: NBB JeugdLeiders Bijeenkomst 23 augustus 1999.
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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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KEN JE PIET  ELSENDOORN AL ?
Hoe oud ben je, wat is je burgerlijke staat en waar werk  je?
Piet is 43 jaar, getrouwd met Wilma en samen hebben ze twee dochters: Linda en
Petra. Piet is werkzaam bij Hendriks UTD te Boxmeer als inkoopadministrateur.

Hoe lang ben je lid van de vereniging en heb je ook ergens anders gespeeld?
Piet heeft nooit ergens anders badminton gespeeld en is lid van OSM sinds september
1990.

Heb je ook andere hobby’s/sporten?
Piet heeft naast het badminton ook andere hobby’s: hij houdt van fietsen en op zondag
gaat hij graag naar het voetballen van Elinkwijk kijken, dat doet hij overigens al jaren.
Hij heeft er zelf nooit gevoetbald, maar is wel een trouwe fan.

Doe je mee aan de competitie of heb je dat ooit gedaan?
Piet heeft tot nu toe iedere keer aan de Voorjaarscompetitie meegespeeld maar hij is
bang dat het dit seizoen misschien niet mogelijk is. Zijn team is namelijk dringend op
zoek naar een tweede dame en volgens Piet zou die niet te vinden zijn binnen onze
vereniging.
Bij deze dus een stille oproep aan de dames: laat het team van Piet niet in de steek en
geef je spontaan op als tweede dame!!!

Ben je al eens clubkampioen geweest en zo ja wanneer?
Piet is afgelopen seizoen samen met Nel Coenders clubkampioen in de mix geworden.
Voor de rest zijn ze vaak tweede geworden. Hij geeft zich wel telkens bij alle drie de
disciplines op, omdat hij het zo leuk vindt om mee te kunnen doen. Bovendien meldt
Piet dat hij samen met Nel al 2 keer de laddercompetitie heeft gewonnen.

Wat vindt je het leukst om te spelen: single, mix of dubbel en waarom?
Piet vindt alles leuk om te spelen, maar hij geeft direct toe dat het toch wel de meeste
voldoening geeft als je de single wint omdat het dan helemaal aan je zelf ligt. In
principe heeft hij echter geen voorkeur.

Kun je een leuke mop of anekdote vertellen?
Piet kent inderdaad een leuke mop, waarbij hij tevens rekening houdt met het feit dat
er ook jongere OSM-spelers het boekje lezen:
Hoe heet de zwangere vrouw van een Kannibaal?
Kanniebukken

Piet, vindt je het nog steeds leuk om iedere week met Nel te mixen. Ze biedt wel vaker
aan dat Piet eens met de mannen kan spelen maar dat weigert hij, maar is dat ook
gemeend? (vraag van Nel)
Piet bevestigt nogmaals dat hij het nog steeds heel leuk vindt om met Nel te mixen.
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Bisonspoor 236
Bisonspoor Golf-
en Recreatiebad
Maarssenbroek

Tel: 0346 - 560244

Voor al uw feesten, bruiloften en partijen,
 ook voor kinderfeestjes.
Op de eerste etage gezellige ruimte tot circa 80 personen.

Bovendien is hij er ook nog eens bij gebaat want hij kan zo de single met hindernissen
oefenen, want Nel bukt altijd zo lekker en roept dan: Voor jou!!

Wil je nog iets melden wat niet gevraagd is, maar wat je wel graag kwijt wil?
Piet vindt het erg jammer dat het steeds dezelfde mensen zijn die zich inschrijven
voor de activiteiten die de TC organiseert. Hij betreurt dit en doet vooral een oproep
aan de nieuwelingen om wat meer aan de activiteiten deel te nemen. Je wordt altijd op
speelsterkte ingedeeld, dus je hoeft niet bang te zijn dat je er niets van bakt en je leert
zo ook de andere clubgenoten kennen. Bovendien vindt hij dat er meer blijk van
waardering voor de TC is, als er meer mensen zich opgeven.

Wie moet er de volgende keer geinterviewd worden en wat zou je die persoon willen
vragen?
De volgende keer is Ria Galesloot aan de beurt. De vraag van Piet is:
Ria, wat is er mis met het sociale spel van je mix-partner Dick Veer?
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ANTWOORDEN SPELREGELQUIZ

Goed: 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12.
Fout: 1, 3, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16.

TOELICHTING  ANTWOORDEN  SPELREGELQUIZ

Vraag 1
Hoofdstuk 5 artikel 4.1 (blz. 14): Een speler mag in dezelfde competitieweek niet in
twee verschillende teams van dezelfde vereniging spelen, tenzij het volgende lid van
toepassing is. Competitieprogramma punt 3.4 (blz. 6)

Vraag 2
Hoofdstuk 5 artikel 4.2 (blz. 14): Een vastspeler van een team mag in een
competitieweek uitkomen voor zijn eigen team en mag in dezelfde competitieweek
invallen in een ander team van zijn vereniging, mits:
zijn eigen team en het team waarin hij invalt niet in dezelfde poule zijn ingedeeld, en
Competitieprogramma punt 3.4 (blz. 6)

Vraag 3
Hoofdstuk 5 artikel 4.2 (blz. 15): het team waarin wordt ingevallen hoger is dan het
team waarvan hij/zij vastspeler is, tenzij in de aanvullende wedstrijdbepalingen voor
het betreffende seizoen anders is bepaald.
Competitieprogramma punt 3.4 (blz. 6)

Vraag 4
Competitieprogramma punt 3.9 (blz. 9): Tevens is de thuisspelende vereniging
verantwoordelijk voor het eventueel meesturen van een speelsterkteverklaring en/of
een kopie van het aanmeldingsformulier.
Competitieprogramma punt 2.1 (blz. 3)

Vraag 5
Hoofdstuk 6 artikel 11.2.b (blz. 20): Op zaterdag dienen wedstnjden tussen 9.30 uur
en 19.00 uur en op zondag tussen 9.30 uur en 14.00 uur te beginnen.

Vraag 6
Hoofdstuk 6 artikel 16.1 en 16.2 (blz. 21):
1. Vóór aanvang van de wedstnjd wisselen de teamleiders van de twee teams de
opstelling voor alle partijen van de wedstrijd uit.
2. De thuisspelende vereniging vult vóór aanvang de opstelling van alle partijen op
het wedstnjdformulier in

Vraag 7
Hoofdstuk 6 artikel 14.4 (blz. 21): In elke speelweek moeten er voor elk thuisspelend
team ten minste 4 baan uren beschikbaar zijn.
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Vraag 8
Hoofdstuk 6 artikel 15.2 (blz. 21): Een speler heeft recht op een rusttijd van 15
minuten na een partij.

Vraag 9
Hoofdstuk 10 artikel 4.5 (blz. 32): Protesteren tegen het opleggen van een geldboete
wegens een overtreding ontslaat de vereniging niet van de plicht de boete op tijd te
betalen.

Vraag 10
Hoofdstuk 5 artikel 10 (blz. 16): Bij ongeval of ziekte na het begin van de wedstrijd
mag van de in hoofdstuk Vl art. 16 genoemde opstelling worden afgeweken Dat wil
zeggen in nog te spelen partijen mag de uitgevallen speler worden vervangen door een
andere speler, met inachtneming van alle bepalingen omtrent gerechtigde spelers.

Vraag 11
Spelregel 9.3 (blz. 8): Het is een fout indien de serveerder de shuttle misslaat wanneer
hij probeert te serveren.

Vraag 12
Spelregel 13.2.5 (blz. 12): Het is een fout: 2. als tijdens het spel de shuttle:
5. het lichaam of de kleding van een speler raakt;

Vraag 13
Is gewoonte maar staat nergens in de spelregels.

Vraag 14
Spelregel 13.3 (blz. 12): Het is een fout: 3. als de shuttle “in spel” wordt geslagen
voordat enig deel ervan het net kruist naar de zijde van degene die moet terugslaan.
(Deze laatste mag de shuttle echter met het racket over het net volgen tijdens het
uitvoeren van de slag);

Vraag 15
Spelregel 11.9 (blz. 11): De partij die een game wint mag bepalen wie van beide
spelers van die partij in de volgende game eerst serveert; evenzo mag de verliezende
partij bepalen wie van de beide spelers van die partij in de volgende game eerst
ontvangt.

Vraag 16
Spelregel 7.4 (blz. 7): Indien de stand 14-beiden wordt (in het damesenkelspel 10-
beiden), moet de partij die het eerst 14 (10) punten heeft gescoord kiezen uit de in
spelregel 7.4.1 en 7.4.2 genoemde mogelijkheden:
door te spelen tot 15 (11) punten, d.w.z. niet te verlengen, of  de game te verlengen tot
17 (13) punten. Met andere woorden, verlengen mag, moet dus niet.
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LIJST VAN BESTUURS- EN COMMISSIELEDEN

NAAM: ADRES: TEL: FUNCTIE:
0346-

BESTUUR
Ronald Koenis 1) Reigerskamp 320 569973 Secretaris, Voorz. RC
Alexander van Leijenhorst Zwanenkamp 82 564658 Voorzitter
Eduward Nieuwenhuijzen Rogier van Otterloolaan 4 551430 Voorzitter TC
Harm Tersteeg Reigerskamp 663 566430 Voorzitter 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.)
Niels Eykelkamp Fazantenkamp 563 560776 Lid

JEUGD-COMMISSIE
Arthur van der Heijden Zwanenkamp 795 572129 Lid
Gerard Kieft Zwanenkamp 857 571302 Lid (Jr. comp.)
Rob Smeets Boomstede 199 550761 Lid
Harm Tersteeg Reigerskamp 663 566430 Voorzitter

REDACTIE-COMMISSIE
Fardau Breshamer Fazantenkamp 243 565809 Lid
Ingrid Janssen Boomstede 199 550761 Lid
Ronald Koenis Reigerskamp 320 569973 Voorzitter

KASCONTROLE-COMMISSIE
Ernst Buytendijk Nic. Maesstraat 162 571119
Cor Zagers Buitenweg 254 552313

TRAINERS
Uun Santosa Valkenkamp 671 554348
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


