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BBaaddmmiinnttoonn  ......,,    mmeeeerr  ddaann  eeeenn  ssllaagg  iinn  ddee  lluucchhtt  !!!!!!  

JJaaaarrggaanngg  2244  ((ookkttoobbeerr  22000011)),,  nnrr..  11

RReeddaaccttiieeaaddrreess:: RReeiiggeerrsskkaammpp  332200,,  33660077  HHSS    MMaaaarrsssseenn..
EE--mmaaiill:: RR..KKooeenniiss@@iimmnn..nnll
SSeeccrreettaarriiaaaatt:: RReeiiggeerrsskkaammpp  332200,,  33660077  HHSS    MMaaaarrsssseenn..
GGiirroonnuummmmeerr:: 33553344550022,,  tt..nn..vv..  PPeennnniinnggmmeeeesstteerr  OOSSMM  BBaaddmmiinnttoonn,,  

MMaaaarrsssseenn..

REDACTIONEEL
Welkom in het nieuwe seizoen. We hopen dat het net zo succesvol zal zijn als afgelopen
jaar!

Ook binnen de redactiecommissie viel een succesje te vieren: een team van twee
redacteuren is de winnaar geworden van de interne laddercompetitie. En dat was
aanpoten! Hoewel niet alle wedstrijden hetzelfde positieve beeld gaven, bleek aan het
einde van de rit dat ze toch geen enkele wedstrijd verloren hadden. Training,
speelplezier en veel oefenen smeedde een hecht en blijkbaar onoverwinnelijk team. 

Met gepaste trots hadden ze de trofee in ontvangst kunnen nemen en op de
redactievergadering werd uitgebreid verhaald over het behalen van deze eerste positie.
Hoewel de prestatie verbleekt bij de andere kampioenen (die van de jeugdcompetitie, de
seniorencompetitie, de districtskampioenschappen, de VJK en de
clubkampioenschappen) is een felicitatie op zijn plaats. 

We hopen dat u dit jaar ook eens/weer zult winnen. Er is gelegenheid genoeg nu de
Technische Commissie, ondanks de onderbezetting, van plan is meer toernooien dan ooit
te organiseren.

Ik wens u een vruchtbaar seizoen toe,
Ronald



VAN DE VOORZITTER
Het wordt steeds moeilijker om er een beter seizoen dan het vorige van te maken. OSM
Badminton is enorm vooruit gegaan. Uun Santosa is hier onze stuwende kracht. Maar niet
alleen Uun. Onze leden, en vooral jeugdleden, zijn zeer enthousiast, leergierig en tonen
enorm veel inzet. Ik ben er dan ook van overtuigd dat dit seizoen weer beter wordt. Uun
blijft onze hoofdtrainer. Ja hoofdtrainer, want de reguliere jeugdtraining is overgenomen
door Niels Eijkelkamp. Wij hebben nu drie trainers want John van Rooijen traint de
beginners. De trainingsuren voor de jeugd zijn ook weer uitgebreid. Onze aanstormende
talenten krijgen extra training van Uun.

Alhoewel het ledenaantal hoger is dan vorig jaar kan OSM Badminton wel wat meer leden
gebruiken. Immers er kan nu ook op maandagavond gespeeld worden. Er zal een
wervingsactie in het dorp plaatsvinden om daar meer leden te trekken.

Traditiegetrouw vanaf deze plek een oproep voor nieuwe vrijwilligers. Zowel de
Technische- als de Redactiecommissie kunnen nog wat handjes gebruiken. De
TC bestaat nog maar uit twee mensen. Dit is te weinig. Zo komt de
organisatie van toernooien, clubkampioenschappen en de
competitie onder druk te staan. Wanneer zich geen nieuwe
vrijwilligers voor de TC melden zie ik het somber in voor de
seniorenactiviteiten. Als je interesse heb kijk eens op de
laatste pagina van dit boekje, daar vind je nuttige
telefoonnummers.

En zoals ieder jaar wens ik jullie een
sportief, blessurevrij en kampioenrijk
seizoen.

Alexander van Leijenhorst
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JEUGD

OSM BADMINTON AGENDA OKTOBER - DECEMBER 2001
Speeltijden

GROEP 1 GROEP 2

6 oktober 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
13 oktober 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
20 oktober HERFSTVAKANTIE
27 oktober 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00

03 november 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
10 november 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
17 november 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
24 november 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00

01 december 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
08 december SINTERKLAASTOERNOOI
15 december 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
22 december 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
29 december KERSTVAKANTIE

Bijzonderheden
20 oktober HERFSTVAKANTIE
08 december SINTERKLAASTOERNOOI
29 december KERSTVAKANTIE

Voor wie op zoek is naar toernooien verwijzen we naar de 
volgende website:
http://www.badmintonsport.nl/cgi-badmintonsport/toernooi2001.pl.
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TRY OUT NIGHT DONDERDAG 1 NOVEMBER 2001
Altijd al een nieuw racket willen hebben en altijd al moeten kiezen vanuit de winkel? Op 
1 november hoeft dit niet. Op deze avond kun je verschillende rackets proberen onder
deskundig advies van Sportzaak 211. Verder heeft 211 leuke aanbieding op racketgebied
en andere badmintonartikelen.
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HALLO ALLEMAAL

Seizoen 2000-2001 zit er weer op en dat is maar goed ook. Nu zijn de hoogtepunten van de
jeugd nog te overzien, als we door waren gegaan zou niemand deze nog kunnen opsommen.
Voor ouders zijn alle kinderen die sport bedrijven al kampioenen, maar voor de club ligt dat
iets anders. Daar moet je jezelf bewijzen. Daar ben je pas kampioen als we de bekers zien. En
die hèbben we gezien. Niet alleen binnen de vereniging bij de clubkampioenschappen, maar
ook ver daar buiten.

Door het uitbreiden van de trainingsmogelijkheden is het aantal jeugdleden, zonder open
dag, toch toegenomen. Ondanks deze uitbreiding bleven we nog steeds een wachtlijst
houden. Dit betekent dat badminton door meer kinderen leuk gevonden wordt dan wij
kunnen plaatsen. Voor het nieuwe seizoen hebben we nog meer nieuwe plaatsen gecreëerd.
Hiervoor moesten we niet alleen met leden en trainingstijden schuiven, maar waren we ook
genoodzaakt het aantal trainers uit te breiden. Bovendien ging het nu om veel meer extra
plaatsen en hebben we toch maar een open dag georganiseerd. Het gevolg is dat we fors
meer jeugdleden hebben en helaas ook weer een wachtlijst. Nog even en het aantal
jeugdleden wordt groter dan het aantal senioren. Badminton lijkt dus ook een remedie tegen
vergrijzing te zijn.

Seizoen 2001-2002 is dus goed begonnen. Onder de bezielende leiding van Uun is Niels
Eijkelkamp begonnen met het overnemen van de zaterdagtrainingen. Hier leren de kinderen
de basis van het badminton. Alhoewel Niels niet gewend is al zo vroeg te gaan
badmintonnen, is na twee lessen al duidelijk dat hij het erg leuk vindt om te doen. Voor zover
ik heb kunnen constateren vindt de jeugd van zaterdag de nieuwe opzet ook geslaagd. Uun
richt zich nu uitsluitend op de toppers onder de jeugd en op de trainingscapaciteiten van
Niels. Bovendien zal hij af en toe op zaterdag komen scouten. Omdat onze topteams bijna
allemaal een klasse hoger spelen dit jaar, moeten ze allemaal nog beter worden om weer
kampioen te worden. De jeugdtop traint op woensdag- en vrijdagavond bij Uun. De rest
traint op zaterdag bij Niels. Op de zaterdag trainen we nog steeds in 2 ploegen, maar wie in
groep 1 en wie in groep 2 zit wordt bepaald door het spelniveau. Dit is ook voor de minder
getalenteerde spelers leuker. Wie in welke groep speelt wordt bepaald door de JC. Wekelijks
gaan we wedstrijden spelen om te zien hoe iemand speelt. Daarnaast hebben we uiteraard
weer de terugkerende toernooien, zoals sinterklaas-, oliebollen- en triplex-toernooi.

Voor hen die zich tijdig hebben opgegeven (dit moet al in april) is er de districtscompetitie.
Dit jaar hebben we weer 5 teams die meedoen. Hun prestaties zijn te volgen op onze website
(http://www.osmbadminton.nl). Voor dit jaar kunnen de leden zich niet meer opgeven, maar
als je volgend jaar mee wilt doen, geef dat dan zo snel mogelijk door. Misschien kun je dit
jaar dan al eens meedoen als invaller. Na de competitie kunnen de competitiespelers, beter
dan afgelopen jaar, meedoen aan toernooien. Informatie hierover wordt door de JC verstrekt.

Zoals het er nu naar uitziet wordt het een uitstekend jaar, leuk voor iedereen.

Namens de JC, Arthur van der Heijden
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KEN JE MELISSA SANTOSA AL?
Hoe heet je, hoe oud ben je, waar woon je, waar zit je op school en in welke klas zit je? 
Ik heet Melissa Santosa, ik ben 10 jaar en ik woon in Valkenkamp 671, ik zit op de St.
Franciscusschool in groep 7.

Waarom ben je op badminton gegaan? 
Omdat mijn vader ooit Nederlands kampioen was geweest, ging ik ook eens proberen
badminton te spelen. Nou en ik vond het toen echt leuk en daarom ben ik erop gegaan.

Hoe lang ben je al lid van OSM en waarom ben je juist
op deze vereniging gegaan? 
Ik ben al 2 jaar lid van OSM. Dat kom doordat mijn
vader bij OSM les geeft.

Hoe vind je de laddercompetitie? 
Dat vind ik best wel leuk.

Speel je competitie of doe je mee aan toernooien?
Zo ja, met wie speel je in het competitieteam?
Ja, ik doe mee aan toernooien en ik speel competitie
met Kim, Tjardy, Yannic en Laurens.

Wat speel je het liefst, de single, de mix of de dubbel?
Waarom?
Dubbel vind ik het leukst omdat je samen moet spelen.

Wat vind jij het leukste dat je dit seizoen hebt
meegemaakt?
Het winnen van de wedstrijden en dat we kampioen
zijn geworden.

Heb je ook andere hobby’s?
Ja, luisteren naar muziek, omgaan met dieren en
dansen.

Is er nog iets wat je graag wilt vertellen, wat leuk is als het in het boekje komt te staan? 
Ik wens de kinderen die dit jaar aan de competitie meedoen een fijne en sportieve
competitie.

Melissa Santosa geeft de pen door aan Kim Krommert.
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LADDERCOMPETITIE

De laddercompetitie van het seizoen 2000/2001 is op de laatste dag voor de vakantie
beëindigd. Het was weer een bijzondere competitie en het lijkt erop dat de gevorderde
spelers ook al enige tactiek gaan gebruiken. Naarmate de laatste competitiedag naderde
werd er fanatieker gespeeld omdat niet degene wint die het langste bovenaan staat,
maar degene die op het einde van het seizoen bovenaan staat. Alhoewel dit weliswaar
een momentopname is, moet je wel op de juiste positie staan op de ladder. Je moet
zorgen dat je fit op de laatste dag verschijnt en dat je op het juiste moment piekt. 

In groep één zat het niet mee met Rowin. Met goede moed moest hij zijn leidende positie
verdedigen, maar het leek alsof hij de dag ervoor te lang getafeld had. Hij moest zijn
positie al snel afstaan aan Kim. Zij hield het tegen Joeri echter niet uit waardoor de
finale, evenals vorig jaar, werd gespeeld tussen Joeri en Tjardi. Tjardi zette uiteraard alles
op alles om te winnen, temeer omdat hij vorig jaar tijdens deze laatste partij op had
moeten geven waardoor Joeri toen gewonnen had. Maar ook Joeri was erop gebrand om
te winnen waardoor het een spannende wedstrijd werd. Uiteindelijk wist Tjardi de partij
in zijn voordeel te beslissen en won hij de ladder in groep 1.

In groep twee was al aangekondigd dat een aantal leden zeer gebrand waren op de
eindoverwinning. Jesper begon deze laatste dag bovenaan. Dat is niet gunstig want één
partij verliezen en je positie is verloren. En dat terwijl je alleen de besten als tegenstander
kunt verwachten. Zo pareerde hij Frits, Jeffrey en Peter, maar ging hij uiteindelijk tegen
Gill ten onder. Dit betekende nog niet direct dat Gill ook gewonnen had, hij moest nog
één partij spelen. Frits had het tactisch uitstekend uitgekiend zodat hij de laatste
wedstrijd tegen de nummer één kon spelen. Echter naast tactiek zijn er nog meer
facetten die meespelen. Op deze wijze ging Frits strijdend ten onder en kwam Gill als
winnaar uit de bus.

TTjjaarrddii  eenn  GGiillll,,  ggeeffeelliicciitteeeerrdd!!

De einduitslag van het seizoen 2000 – 2001 is als volgt:

Groep 1

Rowin Joeri Kim Melissa Pascal Stephan

Yannic Vincent Laurens Esmee Kasper Priscilla

Esther Wouter Bernadette Sabrina Marten Djandri

Whitley Patty Chantal Joep Nadine Rik

Daniël Cynthia Jeroen/ Jesper/ Tim/ Joris/

Dahne Sandra Joyce KimdG

Tjardi
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Groep 2

Jesper Frits Peter Jeffrey Kevin Daniël

Marijn Ellen Mark Jari Rick Ton

Mariska Ramli Dennis Eveline Martijn Chantal

Marjolein Edzard Marlotte Pim Maarten José

Leonie Tara Rickert Gerard Rob Boy

Gill

* 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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JEUGDCOMPETITIE - SEIZOEN 2001/2002
Op zondag 30 september is voor alle jeugd-teams de competitie weer begonnen. In het
vorige clubblad hebben jullie kunnen lezen dat we dit seizoen weer met 5 jeugdteams
uitkomen in de competitie. De competitie bestaat uit maximaal 14 speelweken en duurt
tot eind januari 2002. Alle thuiswedstrijden worden op zondagochtend gespeeld in de
sporthal in Bisonspoor en beginnen om 10:00 uur.

TTeeaamm  11
Martijn van Geelen
Erik Pelgrim
Steven Veldhuizen
Emy Eijkelkamp
Sietske Lammers

Komt dit seizoen uit in de Hoofdklasse. Dat is de hoogste klasse binnen het district (ja ja,
niet mis!). Nadat dit team het vorige seizoen kampioen is geworden, zal dit team zich dit
jaar hard moeten inzetten waardoor op aantrekkelijke wedstrijden gerekend mag
worden. Helaas bestaat de poule waarin dit team uitkomt slechts uit zes teams zodat er
maar 10 wedstrijden gespeeld zullen worden.

TTeeaamm  22
Gill ten Hoor
Mark Eijgenstein
Ellen Lemmens
Mariska Tersteeg

Speelt in klasse 2A en dat is een niveau hoger dan het vorige seizoen. Ze zijn toen net niet
in de finale gekomen maar aangezien ze pas vorig jaar als team begonnen zijn met de
competitie is het verrassend om te zien hoe goed dit team samenspeelt. Zeven teams
spelen mee in hun poule, dat levert slechts twee vrije speelweken op.

TTeeaamm  33
Joeri Tersteeg
Rowin Niewerth
Sandra van Rooijen
Joyce van Rooijen
Priscilla van Wakeren

Speelt in klasse 3A en ‘bestaat al weer een tijdje’. Vanwege de leeftijd van Rowin is het
team gedwongen een klasse hoger te spelen dan vorig jaar en zullen de tegenstanders
over het algemeen ouder zijn dan de meesten van dat team. De resultaten van vorig jaar
waren goed (derde binnen het district), maar ze zullen alle steun nodig hebben.
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TTeeaamm  44
Tjardy Esmeijer
Yannic Smeets
Melissa Santosa
Kim Krommert

Speelt dit jaar voor het eerst in een klasse (4A) waarin de heren heer zijn en de dames
dame. Ook dit team is gesterkt door de resultaten van vorig jaar en zal waarschijnlijk
(gezien de resultaten van ons voorgaand team in deze klasse) dit jaar wederom grote
successen boeken. Ze hebben in ieder geval 14 wedstrijden om een en ander te laten zien.

TTeeaamm  55
Vincent de Waard
Stefan van Boggelen
Chantal Boshuis
Whitley Vonk
Esmee de Graaf

Een splinternieuw team dat grote plannen heeft. Gesterkt door de trainingen van Uun, de
ervaringen van de andere teams, een gedreven coach en een geweldige team-geest
zullen zij de anderen een poepie laten ruiken. Dit team draait voor het eerst mee en zal
alle steun nodig hebben als zij de zeven tegenstanders 2 maal treffen.

Het zou leuk zijn als andere jeugdleden de competitiespelers tijdens de thuiswedstrijden
komen aanmoedigen. Dat is een steuntje in de rug voor de spelers in de verschillende
teams maar het is ook leerzaam voor andere jeugdspelers om eens te zien hoe de
competitiewedstrijden verlopen. De planning van de thuiswedstrijden vind je op
bladzijde 11 van dit clubblad.

Voor de begeleiding en het vervoer naar de uitwedstrijden reken ik op de actieve
medewerking van de ouders. Dat zal geen probleem zijn, gezien de altijd goed gevulde
bank en de trouwe aanmoedigingen van de ouders bij de wedstrijden van de jeugdteams
in het voorgaande seizoen. Bij deze mijn complimenten voor de prima begeleiding! Ik
wens de teams heel veel succes en een sportieve en fijne competitie toe.

Als er nog jeugdspelers zijn, die ook eens willen meemaken hoe het is om een
competitiewedstrijd te spelen, dan kunnen zij zich bij mij opgeven als reservespeler.

Harm Tersteeg
Jeugdcompetitieleider
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SENIOREN

OSM BADMINTON AGENDA OKTOBER - DECEMBER 2001
Speeltijden
maandag 19:00 - 23:00 vrij spelen en beginnerstraining (OVVO hal)
woensdag 19:30 - 22:30 competitietraining
donderdag 20:30 - 23:00 vrij spelen en training
vrijdag 18:30 - 22:00 vrij spelen en training
zondag 10:00 - 14:00 competitie thuiswedstrijden

Bijzonderheden
24 oktober geen training (kerfstvakantie)
26 oktober Kopijdatum
12 november Beginnerstoernooi
16 november SMIT-toernooi (20:30-24:00)
13 december ALV (algemene ledenvergadering)
24 december geen vrij spelen (kerstvakantie)
26 december geen training (kerstvakantie)
27 december geen vrij spelen (kerstvakantie)
28 december geen vrij spelen (kerstvakantie)

Laddercompetitie is afgelast

Voor wie op zoek is naar toernooien verwijzen we naar de volgende website:
http://www.badmintonsport.nl/cgi-badmintonsport/toernooi2001.pl.
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SSppeeeellwweeeekk DDaattuumm JJeeuuggddtteeaammss SSeenniioorreenntteeaamm

1 30 september 2001 1, 3, 5

2 07 oktober 2001 2, 4 1

3 14 oktober 2001 3, 5 2

4 28 oktober 2001 1, 2, 5 1

5 04 november 2001 3, 4

6 11 november 2001 1, 2, 5 1

7 25 november 2001 3, 4 2

8 02 december 2001 5 2

9 09 december 2001 1, 2, 4

10 16 december 2001 3, 4 2

11 06 januari 2002 1, 2, 5 1

12 13 januari 2002 3, 4 2

13 20 januari 2002 2, 5 1

14 27 januari 2002 4 1

THUISWEDSTRIJDEN OSM BADMINTON SEIZOEN 2001-2002

VOOR JEUGD EN SENIOREN

Hieronder zie je een overzicht van de thuiswedstrijden van de competitie voor jeugd en
senioren. De wedstrijden worden gespeeld in sporthal Bisonspoor. Altijd leuk om naar te
kijken en misschien kom je wel op het idee om volgend seizoen ook competitie te gaan
spelen. Trouwens, als er maar een paar teams een wedstrijd spelen is er altijd ruimte om
zelf nog even een shuttletje te slaan.



- 12 - OSM Badminton

S.M.I.T.
Dit jaar verzorgt de TC weer het SSeenniioorreenn  MMiixx  IInnvviittaattiiee  TTooeerrnnooooii (S.M.I.T.), de opvolger
van het familie toernooi. Het toernooi houdt in dat een senior lid van OSM badminton
een familielid, buurman / -vrouw of kennis uitnodigt om gezellig een avond te
badmintonnen in wedstrijdverband. Deze partner mag geen lid zijn van OSM badminton.
Dit is een leuke gelegenheid bekenden ook eens te laten zien dat badminton meer
inhoudt dan alleen een shuttle overslaan (camping). Er wordt alleen MIX gespeeld, dus
denk hieraan bij het uitzoeken van een partner. 

Er wordt gespeeld in verschillende speelsterkten, dus ook voor beginnende spelers
interessant.

Het toernooi zal alleen doorgaan als er genoeg inschrijvingen zijn, dus SSCCHHRRIIJJFF  JJEE  IINN!!!!

DDaattuumm:: VVrriijjddaagg  1166  nnoovveemmbbeerr  22000011
TTiijjddssttiipp:: 2200::3300  iinn  ddee  BBiissoonnhhaall

RReegglleemmeenntt
• Er wordt ingedeeld in meerdere speelsterktes
• De speelsterktes worden verdeeld in poules, de TC maakt de indeling
• De indeling kan afwijken van de aangegeven speelsterkte op het inschrijfformulier
• Er wordt alleen MIX gespeeld
• De speeltijd per wedstrijd is 15 minuten, de punten worden doorgeteld
• Bij aanvang wordt de indeling bekend gemaakt
• De deelnemers moeten zelf de stand bijhouden, en deze na elke wedstrijd invullen op de

scorelijst
• Per poule volgt 1 winnend team
• De winnaars worden direct na afloop bekend gemaakt
• De TC heeft het recht bovenstaande te wijzigen
• Kosten: geen

INSCHRIJFFORMULIER S.M.I.T.

Naam lid OSM:  …………………………...…………… beginnend / gevorderde *
M / V *

Naam partner:  ………………………………………… beginnend / gevorderde *
M / V *

Inleveren vvóóóórr  11  nnoovveemmbbeerr bij een van de TC leden (zie achterin het clubblad)

* doorhalen wat niet van toepassing is

✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂
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BEGINNERSTOERNOOI

Als afsluiting van de beginnerstraining en als voorbereiding op de gevorderde training
organiseert de TC (Technische Commissie) op mmaaaannddaagg  1122  nnoovveemmbbeerr  22000011 voor de nieuwe
leden een beginnerstoernooi. Het toernooi begint om 20:15 en eindigt om ca. 22:30.
Deelname is kosteloos. Middels dit toernooi krijgen de nieuwe leden een voorproefje van
een “echte” wedstrijd. Dit is de perfecte gelegenheid om hetgeen jullie geleerd hebben
van John van Rooijen in de praktijk te brengen. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen
worden singles en/of dubbels c.q. mixen gespeeld.

Lever voor 1 november onderstaand strookje in bij TC lid Niels Eijkelkamp, zodat er een
indeling gemaakt kan worden! We rekenen op jullie deelname!

INSCHRIJFFORMULIER

Naam: …………………………………………………….. M / V *

Tel nummer: ……………………………………………………..

Voor 1 november inleveren bij Niels Eijkelkamp, Fazantenkamp 563.

* doorhalen wat niet van toepassing is

✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂



VOORJAARSCOMPETITIE 2002
De VJK is met name voor beginners een uitstekende gelegenheid om wat uitgebreider
met badminton kennis te maken. Door eens tegen andere verenigingen te spelen doe je
enorm veel ervaring op. Uiteraard verwachten wij ook weer de inschrijvingen van onze
oudgedienden.

In totaal worden er 8 wedstrijden gespeeld. Vier uit en vier thuis. De thuiswedstrijden
worden in Fazantenkamp gespeeld. Een wedstrijd bestaat uit 8 partijen, twee maal een
heren enkel, twee maal een dames enkel, een herendubbel en een damesdubbel en twee
maal een gemengd dubbel. Een team bestaat uit minimaal 2 heren en 2 dames. Opgave
per team is mogelijk, evenals individueel. Met het oog op de indeling, die door de bond
wordt geregeld, is het van belang dat een team uit gelijkwaardige spelers bestaat. Het is
namelijk voor de bond onmogelijk om in te schatten, waar een “gemengd” team moet
worden ingedeeld, als men de spelers niet kent. Het moet niet zo zijn, dat men iedere
wedstrijd van de baan wordt geveegd, of dat men dat met de tegenstander kan doen.
Hier heb je geen plezier in en je leert er niets van. Ga dus op zoek naar spelers van je
eigen niveau om een team samen te stellen. Verder is het ook mogelijk om je als reserve
aan te melden voor “nood”gevallen.

Uiterste inschrijfdatum is 
25 november 2001. Kosten voor
deelname (bondsbijdrage) zijn ƒ10,-
per deelnemer, te voldoen bij
inschrijving.
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Voor al uw
bloemwerk

VALENTINA

Nassaustraat 2
3601 BG Maarssen
Tel. 0346-550392
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INSCHRIJFFORMULIER VOORJAARSCOMPETITIE 2002 (VJK)
Inleveren voor 25 november 2001 bij:

Niels Eijkelkamp
Fazantenkamp 563

Heren

1e…………………………………………………………………………….

2e…………………………………………………………………………….

3e…………………………………………………………………………….

Dames 

1e……………………………………………………………………………

2e……………………………………………………………………………

3e……………………………………………………………………………

Teamcaptain……………………………………………………………….

Ik meld mij aan als reservespeler:

……………………………………………………………………………..

LLEETT  OOPP::    De sterkste heer en dame zijn 1e heer en 1e dame. 

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂
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TEAMINDELING COMPETITIE SEIZOEN 2001-2002
Team 1 Team 2
Eric van Dam Jeroen Bouma
Rob Stevens Niels Eijkelkamp
Ruud Meijer Mirjam Biezepol
Ruth van de Valk Willemien van Schuppen
José Loomans

Team 1 speelt in de tweede klasse, team 2 in de derde. Willemien van Schuppen staat in
team 2 als vaste speelster maar dat is ze niet. Voor de opgave van het team is het nodig
dat er twee vaste dames in het team spelen. Daar team 2 echter geen twee vaste dames
kon vinden wilde Willemien zich wel voor de bond als vaste dame opgeven, terwijl ze dat
niet echt is. Hartelijk bedankt Willemien!

Verder wensen wij iedereen een sportief en blessurevrij seizoen toe.

Namens de TC,
Niels Eijkelkamp

de Racketwinkel
Amsterdamsestraatweg 38 (t.o. Aldi)

3513 AG Utr echt
tel. 030-2328686

http://tafeltenniswinkel.nl

Dé winkel van en voor actieve racketsportliefhebbers!
Ook dartar tikelen!!

Dus:
• Ruime keuze: o.a. grote collectie (wel en niet verlengde) Yonex en

Carlton rackets, lichte indoorschoenen, nylon- en veren shuttles, etc.
• Deskundig advies, vriendelijke bediening
• Mogelijkheid tot kosteloos uitproberen van rackets
• 10% kortingop vertoon van clubpas/-blad op toch al scherpe prijzen
• Altijd aanbiedingen
• Snelle bespanservice(ook tubingreparaties) met Ashaway-snaren
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DUIDELIJKHEID OVER DE SERVICE

SSeerrvviiccee  aallggeemmeeeenn  
De service is heel belangrijk in badminton. Je kunt alleen maar punten scoren wanneer je
de service hebt. Een service is goed als:
• deze onderhands geslagen wordt; 
• deze diagonaal in het juiste speelvak wordt gespeeld; 
• de serveerder niet op of tegen de lijnen staat; 
• de serveerder met beide voeten op de grond staat. 

Onderhands: wanneer het gehele blad van het racket duidelijk zichtbaar is beneden de
gehele hand van de speler en de shuttle beneden
het middel geraakt wordt. Bij de stand 0-0 en
alle even punten, wordt geserveerd vanuit het
rechter serveervak; bij alle oneven punten wordt
geserveerd vanuit het linker serveervak: na
iedere score vindt de service plaats vanuit het
naastliggende serveervlak. 

SSeerrvviiccee  eennkkeellssppeell  
• Iedere speler heeft één servicebeurt. 
• In één servicebeurt kunnen géén of meer punten gescoord worden. 
• Er wordt alleen van serveervak gewisseld als je zelf een punt maakt. 
• Als je een fout maakt, gaat de service naar de tegenstander. 

SSeerrvviiccee  dduubbbbeellssppeell  
• Ieder team heeft twee servicebeurten. Bij het begin van de game heeft de beginnende

partij maar één servicebeurt. 
• De eerste service wordt altijd geslagen vanuit het rechter serveervak. 
• In één servicebeurt kunnen géén of meer punten gescoord worden door dezelfde

speler. 
• Er wordt alleen van serveervak gewisseld als je zelf (of je partner) een punt maakt. 
• Indien beide servicebeurten verloren zijn, gaat de service over naar de tegenstanders

en begint de speler die in het rechtervak staat met de eerste service. 

(Uit het boekje “Badminton voor iedereen, beknopte spelregels”, verspreid door de
Nederlandse Badminton Bond. De officiële spelregels zijn beschikbaar op
www.badminton.nl)

VARIA
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ÉÉN VOOR ALLEN, ALLEN VOOR ÉÉN.

BADMINTONVRIEND(INN)EN,
LLeekkkkeerr  zzwweetteenn
Ook zo’n zin in het nieuwe seizoen? Ik wel, ik sta te popelen om weer 3 avonden per week
te buffelen op de baan. Lekker zweten! En voelen jullie je ook zo goed de volgende dag?
Een beetje spierpijn in billen, bovenbenen en kuiten, maar je zit gewoon lekker in je vel. 

VVeettvveerrbbrraannddiinngg
En zijn jullie wel eens op de weegschaal gaan staan na zo’n week sporten? Ik merk ook
dat ik extra vetten aan het verbranden ben nu ik weer 3 avonden in de week aan het
bewegen ben. De buik wat strakker, de benen wat sterker.

LLuuxxee  ppoossiittiiee
Toen ik de agenda van de speelavonden in de bus zag vallen, schrok ik eigenlijk wel een
beetje. Ik heb al een aantal verenigingen versleten in mijn badmintontijd (1987-2001),
maar zoveel speelruimte als OSM aanbiedt aan haar leden zie je zelden en alleen op rijke
gesponsorde topclubs. 

SStteeeennttjjee
En vinden jullie dit vanzelfsprekend? Ik niet! Zeker niet als je bedenkt dat er een aantal
leden zich werkelijk uit de naad werken om uit clubliefde de vereniging draaiende te
houden.

MMaaaarr  iiss  ddiitt  nnooddiigg??
In mijn ogen niet als we allemaal ons steentje bijdragen aan die mooie vereniging van
ons. Ik heb het over activiteiten van enkele uren per jaar!

DDee  lliijjsstt
Door het bestuur is een lijst samengesteld met activiteiten waarbij ieder lid kan helpen en
waar achter staat hoeveel een activiteit kost qua aantal uur. Er zijn kleine activiteiten,
maar ook wat grotere. De lege vakjes achter de activiteiten, daar kunnen jullie je naam in
zetten. En zo zie je dat één activiteit door meerdere leden kan worden opgepakt (dan
kun je de tijd dus delen en samenwerken is ook gezelliger dan alleen). Deze lijst hangt
tijdens de speelavonden op het publicatiebord (naast het afhangbord). Als iedereen nu
zijn naam achter een activiteit zet in de komende maand, verwacht ik dat de lijst
helemaal vol is. Ik verwacht een gigantische stormloop. Ik denk namelijk dat je het niet
kan maken om geen activiteit op je te nemen als spelend lid. Al plak je alleen de
etiketten op de clubboekjes of breng je er een aantal rond. In mijn ogen zijn deze
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activiteiten net zo belangrijk voor een vereniging als iemand die voorzitter is (sorry
Alexander). Beiden zijn nodig om een vereniging draaiende te houden.

JJeeuuggddlleeddeenn
En geldt dit ook voor onze jeugdleden? Ik vind van wel. Maar ook hier geldt: Loten
verkopen voor de grote clubactie en zo je steentje bijdragen is toch genoeg? En
misschien kun je een net mee helpen opzetten of de shuttles opruimen aan het eind van
een training. Het gaat om het idee dat we samen elkaar helpen en samen met onze sport
bezig zijn.

GGeezzoonnddee  vveerreenniiggiinngg
Ik denk als we zo actief bezig zijn met onze vereniging dat we ook meer plezier kunnen
hebben in het uitoefenen van onze sport.

Voorbeeld: De clubkrantjes kunnen sneller bezorgd worden. De informatievoorziening
wordt beter. De club kan meer activiteiten voor de jeugd ontplooien door betere
sponsoring. De senioren krijgen leukere toernooitjes (omdat er meer tijd in kan worden
gestoken). Misschien krijgen we wel een regionaal toernooi, doordat mensen dit willen
oppakken. Onze publiciteit naar buiten wordt beter (omdat we meer stukjes kunnen
laten verschijnen in de VAR of dat andere krantje). Ook sportief zullen we groeien want
dit enthousiasme trekt nieuwe leden. De competitie kan weer in ere worden hersteld. 6
teams in de competitie moet haalbaar zijn gezien ons ledenbestand. En de trainer kan
deze teams naar succes leiden. De verenigingen om ons heen zien dat het goed gaat met
ons. En sommigen spelers van andere verenigingen maken de overstap naar ons.

DDoooorrddrraavveenn
Ik geef toe dat ik de neiging heb tot doordraven. Maar ik denk serieus dat we nu in het
begin staan van een mooie toekomst. Laten we de handen inéén slaan. En mocht je op de
activiteitenlijst niet een activiteit zien die jij zou willen uitvoeren, maar je hebt wel een
goed idee, meldt dit dan aan het bestuur (Alexander, Niels, Harm, Martin en niet te
vergeten Ronald K). En mocht je de bestuursleden niet kennen dan kun je het ook aan mij
kenbaar maken dan geef ik het wel door.

Als er iemand handig is die een ideeënbus kan maken is het nog laagdrempeliger. Ook
typisch zo’n activiteit waar de vereniging mee geholpen is. Ik hou op nu. Veel
badminton plezier in het nieuwe seizoen en ik zie je op de baan.

Jeroen Bouma
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KEN JE AD DE BACKER AL?
Hoe oud ben je, wat is je burgerlijke staat en waar werk je?
Ad is 48 jaar, getrouwd en heeft twee pubers. Huisdieren: een paard, een hond en
muizen. Ad werkt op de Luchthaven Schiphol als onderhoudsengineer voor onder andere
de bagage afhandelmachine. U weet wel die lui die met je koffers smijten.

Hoe lang ben je lid van de vereniging en heb je ook ergens anders gespeeld?
Ad is nu drie jaar lid en heeft nergens anders gespeeld.

Heb je ook andere hobby’s/sporten?
Ja, knutselen met hout en metaal. De tuin en de dieren: het paard en de hond, de muizen
redden zich wel. Alle recreatieve sporten zoals: zeilen, voetbal, windsurfen, volleybal,
hardlopen en fietsen. 

Doe je mee aan de competitie of heb je dat ooit gedaan?
Aan de VJK doet Ad ieder jaar fanatiek mee.

Ben je al eens clubkampioen geweest en zo ja wanneer?
Nee, wel bijna maar er deden te veel teams mee, een groep van drie was toch nog teveel.

Wat vindt je het leukst om te spelen: single, mix of dubbel en waarom?
Dit maakt Ad niet uit.

Kun je een leuke mop of anekdote vertellen?
Laska de hond van Ad is nog erg jong en nieuwsgierig. Ze kijkt vaak, terwijl ze gewoon
doorloopt, gefascineerd ergens naar en blijft dat doen totdat ze ineens haar kop weer de
goede richting om draait. Waar zich dan een stilstaande auto voor haar neus bevindt die
natuurlijk niet meer te ontwijken valt. Met een hond van 50 kilo is dat een grappig
gezicht want dat achterste deel loopt nog door en heeft moeite met stoppen.
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Ad, wat vind jij van de
woensdagavondtraining? (vraag van
Josephine)
Vermoeiend!

Wil je nog iets melden wat niet gevraagd is,
maar wat je wel graag kwijt wil?
Nee, Ad heeft niets te melden.

Wie moet er de volgende keer geinterviewd
worden en wat zou je die persoon willen
vragen?
De volgende keer is Harry Pelgrim aan de
beurt.
De vraag aan Harry is: Vind je zelf ook niet dat
je erg sadistisch speelt?

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.
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NIEUWE PUNTENTELLING IN NEDERLANDSE BADMINTONCOMPETITIE

(Maar nniieett  in onze Districtcompetitie)

De Bondscommissie Wedstrijdwezen (BCW) van de NBB heeft besloten de nieuwe
puntentelling, het ‘5 games to 7’ systeem in te voeren in de bondscompetitie met ingang
van het seizoen 2001/2002. De NBB adviseert ook de districten de nieuwe puntentelling
vanaf komend seizoen te hanteren. Verder zullen alle nationale evenementen (NK, NJK,
NVK, Satellite finales enz.) volgens het nieuwe systeem gespeeld gaan worden. Het
district Centrum, waar OSM onder valt, heeft vooralsnog besloten niet mee te doen aan
dit nieuwe systeem. Dus voor de competitiewedstrijden blijft het oude puntensysteem 
(3 games to 15) van kracht.

Na de Wereldkampioenschappen in Sevilla (28 mei tot en met 10 juni) worden alle
toernooien die onder auspiciën van de Internationale Badminton Federatie (IBF) vallen, de
zogeheten Grand Prix toernooien, gespeeld volgens het 5 games to 7 systeem. De
European Badminton Union (EBU) zal het 5 games to 7 systeem invoeren voor het
komende EBU circuit. De IBF hoopt met dit systeem badminton aantrekkelijker te maken
voor publiek en televisie. Met name het feit dat beslismomenten sneller en vaker in een
partij zullen voorkomen moet resulteren in meer spanning. 

Uiteindelijk zal in de voorjaarsvergadering van de IBF in 2002 de definitieve beslissing
over het 5 games to 7 systeem vallen waarna, uitgaande van het besluit tot het conti-
nueren van het 5 games to 7 systeem, het deel gaat uitmaken van de officiële spelregels
van badminton. Hierdoor zullen alle wedstrijden, op welk niveau dan ook, volgens dit
systeem gespeeld gaan worden met ingang van het competitieseizoen 2002/2003. 

Door deze beslissing is ook de lengte van de dames- en herenenkel partijen gelijk
geschakeld. Volgens het oude systeem spelen de dames in hun enkelpartijen tot 11 punten
terwijl de heren (en ook de dubbelpartijen) tot 15 punten spelen. 

Concreet houdt de nieuwe telling onder andere in dat een partij bestaat uit het beste
resultaat over 5 games. Bij alle spelsoorten wordt een game gewonnen door de partij die
het eerst 7 punten heeft gescoord. Bij een gelijke stand van 6-6 kan ofwel gekozen
worden om niet te verlengen en door te spelen tot 7 punten ofwel voor een verlenging.
Hierbij wordt tot 8 punten gespeeld. 

In de “5 x 7 puntentelling” blijven alle Spelregels van Badminton ongewijzigd behalve de
hieronder genoemde Spelregels: 

1. Een partij bestaat uit het beste resultaat over 5 games. 
2. Bij alle spelsoorten wordt een game gewonnen door de partij die het eerst 7 punten
heeft gescoord, behalve indien spelregel 3 van toepassing is.
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ENTHOUSIASTE VIERVOETER WIL OOK MEPPEN!
Tijdens onze vakantie in Roden te Drenthe,
gaat een potje badminton er altijd wel in bij
mij. Helaas is de rest van de tweevoeters in
de familie wat minder enthousiast over dit
idee. Uiteindelijk kreeg ik het toch voor
elkaar, ook al bleef het bij
campingbadminton. Ach ja moeders is ook
een dagje ouder! Mijn honden keken toe hoe
de shuttle over en weer ging. Voorheen
hadden de honden totaal geen interesse in
dit spelletje wat zich voornamelijk hoog
boven hun koppies afspeelde. Totdat ineens
onze gekke hond Baloe de smaak te pakken kreeg. Dat wil zeggen de ‘smaak’ van het
racket dat in mijn hand zwaaide. Hap en grrr was het gevolg. Wat hij in zijn bek heeft
laat hij niet meer los en je zult er behoorlijk achteraan moeten rennen voordat hij zijn
prijs los laat (mits je van hem wint bij het trekken). Eindelijk had ik mijn racket weer
terug met een paar tandafdrukken erop. Wij probeerden tussen de slappe lach en Baloe
ontwijken nog verder te spelen en dat ging redelijk met een hoge opslag totdat Baloe de

shuttle als een lekker hapje begon te zien. Het werd
een heel ander spelletje: proberen wie het snelste bij
de shuttle was als die door ons gemist werd en daar
onbeschermd op de grond lag. Ik denk dat hij mits ie
de training van Uun volgt wel ver zal komen als er
nog shuttles en rackets over blijven.

Groetjes,

Fardau Breshamer

3. Indien de stand 6-beiden wordt, moet de partij die het eerst 6 punten heeft gescoord
kiezen uit de mogelijkheden: 
• doorspelen tot 7 punten, d.w.z. niet verlengen, of 
• de game verlengen tot 8 punten. 
4. Spelers moeten van speelhelft wisselen na afloop van elke game en in de vijfde game
zodra één der partijen 4 punten heeft gescoord, 
5. Indien spelers niet op de in de vorige aangegeven wijze van speelhelft wisselen, moet
dit alsnog gebeuren zodra de vergissing is opgemerkt en de shuttle niet in spel is. De
dan bereikte stand blijft gehandhaafd. 
6. Een pauze van maximaal 90 seconden tussen de games is in alle partijen toegestaan.
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LIJST VAN BESTUURS- EN COMMISSIELEDEN

NNAAAAMM:: AADDRREESS:: TTEELL:: FFUUNNCCTTIIEE::
00334466--

BBEESSTTUUUURR
Niels Eijkelkamp Fazantenkamp 563 560776 Voorzitter TC
Martin van Gorkom Boomstede 122 576079 Penningmeester
Ronald Koenis 1) Reigerskamp 320 569973 Secretaris, Voorz. RC
Alexander van Leijenhorst Zwanenkamp 82 283647 Voorzitter
Harm Tersteeg Reigerskamp 663 566430 Voorzitter JC

TTEECCHHNNIISSCCHHEE  CCOOMMMMIISSSSIIEE
Niels Eijkelkamp Fazantenkamp 563 560776 Voorzitter
Steven Sinclair Zwanenkamp 606 590271 Lid

JJEEUUGGDD--CCOOMMMMIISSSSIIEE
Ronald Boshuis Reigerskamp 41 554847 Lid
Arthur van der Heijden Zwanenkamp 795 572129 Lid
Rob Smeets Boomstede 199 550761 Lid
Harm Tersteeg Reigerskamp 663 566430 Voorzitter

RREEDDAACCTTIIEE--CCOOMMMMIISSSSIIEE
Fardau Breshamer Fazantenkamp 243 565809 Lid
Ingrid Janssen Boomstede 199 550761 Lid
Ronald Koenis Reigerskamp 320 569973 Voorzitter
Monique Maenen Spechtenkamp 414 564658 Lid

KKAASSCCOONNTTRROOLLEE--CCOOMMMMIISSSSIIEE
Ernst Buijtendijk Nic. Maesstraat 162 571119
Cor Zagers Buitenweg 254 552313

TTRRAAIINNEERRSS
Niels Eijkelkamp Fazantenkamp 563 560776
John van Rooijen Bloemstede 271 571393
Uun Santosa Valkenkamp 671 554348

AAllss  jjee  bbeelltt,,  vvrraaaagg  jjee  ddaann  eevveenn  aaff,,  ooff  hheett  oopp  eeeenn  ttiijjdd  iiss  wwaaaarrvvaann  jjee
vveerrwwaacchhtt  ddaatt  ddeeggeennee  ddiiee  jjee  bbeelltt,,  ddiiee  ttiijjdd  ooookk  rreeddeelliijjkk  vviinnddtt..

1) Gastlabels


