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REDACTIONEEL

ATTENTIE: je kunt je nu inschrijven voor de clubkampioenschappen en op donderdag 13
december is er géén vrij spelen, maar word je verwacht op de ALV in de OVVO-hal.

Hebben jullie de Dutch Open nog gevolgd? We hadden sinds lang geleden weer eens een
Nederlandse finale. Nou ja: Mia Audina, die pas sinds een paar jaar Nederlandse is, tegen
Yao Jie die weliswaar meedraait in de Nederlandse competitie, maar nog gewoon Chinese
is. Ik geloof dat het onderonsje dat ze met de Chinese coach had, haar meer goed deed
dan haar Nederlandse coach (niet Eline Coene, maar die andere) die niet veel verder
kwam dan een licht wanhopige “Kom op Yie”. 

Ik mocht ook een dagje tussen de vedetten vertoeven. Behalve de dames was ook het
mixkoppel Lotte Jonathans en Chris Bruil aanwezig, die lieten zien dat volbloed (ahum)
Nederlanders ook aardig kunnen meekomen. Op de tribune zat ik tussen Eric Pang,
Gerben Bruystens en veel buitenlandse toppers. Ja, ik voelde me een badmintonner
tussen de badmintonners. Het was een heerlijke dag, je hebt wat gemist! (Behalve John
dan, die gestoken in een modieuze blouse, er de lijnen scherp in de gaten hield.)

Dit is de laatste clubkrant waaraan Monique als redactielid meewerkt. Ze kwam in 1996
bij de redactie en hoewel ze inmiddels geen spelend lid meer is, bleef ze wel actief
binnen de redactie. Monique, ik bedank je voor je inzet, je bereidheid om ons bij te staan
en voor de genoeglijke avonden die ik voorheen redactievergadering noemde. Het ga je
goed in Heerlen.

Ronald



- 2 - OSM Badminton

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2002

De clubkampioenschappen in het jaar 2002 zijn gepland in april.

De speeldagen voor de senioren zijn op donderdag 4 april, vrijdag 5 april,  zondag 7
april, donderdag 11 april, vrijdag 12 april en zaterdag 13 april 2002.
Voor de jeugd zijn de speeldagen op zaterdag 6 april, zondag 7 april en zaterdag 13 april
2002. Zoals altijd zullen op de laatste speeldag de finales gespeeld worden, zowel bij de
jeugd als bij de senioren. Na afloop van de laatste zal de prijsuitreiking plaatsvinden.

Hiernaast vind je het inschrijfformulier.

LLEETT  OOPP::  ddee  sslluuiittiinnggssddaattuumm  iiss  1133  jjaannuuaarrii  22000022

Voor de senioren zijn er 3 categorieën:

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 de dubbels verwacht
dat beide spelers het
inschrijfformulier inleveren.

Voor al uw
bloemwerk

VALENTINA

Nassaustraat 2
3601 BG Maarssen
Tel. 0346-550392
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IINNSSCCHHRRIIJJFFFFOORRMMUULLIIEERR CCLLUUBBKKAAMMPPIIOOEENNSSCCHHAAPPPPEENN 22000022

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 .................................................................................

IInnlleevveerreenn  uuiitteerrlliijjkk  1133  jjaannuuaarrii  22000022

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 4 april, vrijdag 5 april,  zondag 7 april, donderdag 11 april, vrijdag 12 april en
zaterdag 13 april 2002.

De speeldagen voor de jeugd zijn:
Zaterdag 6 april, zondag 7 april en zaterdag 13 april 2002

✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂



VAN DE VOORZITTER
De komende tijd wordt het druk voor het bestuur en de commissies. Op 13 december is de
Algemene Leden Vergadering, de Euro komt er aan en de open dagen kloppen aan het
begin van het nieuwe jaar weer aan de deur.

De Algemene Leden Vergadering (ALV) is dit jaar op donderdag 13 december in de
OVVO-hal. Er is die dag ggeeeenn clubavond in de Bisonhal zodat jullie allen gelegenheid
hebben om naar de ALV te komen en mee te denken over de toekomst van de club.
Alhoewel wij vorig seizoen met een bescheiden winst hebben afgesloten, ziet het er voor
dit en volgende seizoenen slecht uit. Het bestuur wordt dan ook gedwongen de
contributie te verhogen en het aantal zaaluren terug te dringen. Dat begint al op
maandagavond. Vanaf 5 november t/m medio maart zal de OVVO-hal voor ons open zijn
van 20:00 t/m 23:00. Verder stelt het bestuur voor om de donderdagavond in juni te
schrappen omdat er op maandagavond gespeeld kan worden. Deze beslissing is gezien
het ‘historisch’ karakter van de donderdagavond voorgelegd aan de leden in de ALV. Zie
verderop in het clubblad.

Het bestuur bereidt zich voor op de Euro. De begroting 2002/2003 verderop in dit boekje
luidt al in Euro’s. Verder hebben wij alle bedragen naar Euro’s omgerekend. Daarbij
hebben we naar boven afgerond op halve Euro’s wat tot te verwaarlozen stijgingen leidt.

Op de mededelingborden hangt een lijst met activiteiten die door het bestuur en de
commissies verricht worden. Omdat er zoveel werk is en zo weinig vrijwilligers kun je je
aanmelden om eenmalig (vaker mag uiteraard ook) een taak over te nemen of mee te
helpen. Kijk eens op de lijst of er wat leuks bijzit en help zo onze activiteiten levend te
houden.

Tot slot wil ik jullie vragen om naar de ALV te komen en
mee te beslissen over onze club. Ik hoop jullie op 13
december in de OVVO-hal te mogen begroeten.

Alexander van Leijenhorst
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ALGEMENE LEDENVERGADERING DO 13 DECEMBER 2001
UITNODIGING VOOR DE ALV VAN OSM BADMINTON

Het jaarlijks gezellig samenzijn staat weer voor de deur en middels deze weg nodigen we
je uit deze gebeurtenis bij te wonen. De ALV zal worden gehouden in de OVVO-hal
(achterin in de zaal, trappetje op, bij de tribune). Je bent van harte welkom om vanaf
20:30 onder het genot van een drankje mee te denken over het reilen en zeilen van onze
vereniging.

AGENDA

1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen vorige ALV (zie onder)
4. Jaarverslag van het bestuur (zie onder)
5. Jaarverslagen commissies (zie onder)
6. Verslag kascontrole-commissie
7. Financieel verslag 2000/2001 (zie onder)
8. Benoeming nieuwe bestuursleden (de voorzitter en secretaris treden af)
9. Benoeming kascontrole-commissie
10. Begroting 2001/2002 en 2002/2003 (zie onder)
11. Voorstellen vanuit het bestuur (zie onder)
12. Rondvraag
13. Sluiting 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 12 DECEMBER 2000
Gehouden op dinsdag 12 december 2000 in de Eendenkooi te Maarssen

1. Opening
Alexander heet iedereen welkom en opent de vergadering. Er zijn 11 leden aanwezig.
Adriaan Beljaars, Eduward van Nieuwenhuijzen en Cor Zagers hebben zich afgemeld.

2. Ingekomen stukken
Geen.

3. Notulen vorige ALV
De notulen worden goedgekeurd met dank aan Ingrid Janssen.

4. Jaarverslag van het bestuur
Het verslag wordt goedgekeurd.
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5. Jaarverslagen commissies
De verslagen worden goedgekeurd.

6. Verslag kascontrole-commissie
De verklaring van goedkeuring is dit jaar bij het financieel jaarverslag in het clubblad
opgenomen en is akkoord.

7. Financieel verslag ‘99/’00
Het saldo is wederom positief uitgevallen, ook dit jaar geholpen door de teruggave van de
gemeente, omdat de zaal niet beschikbaar was door de Legionellabacterie-infectie.

Vraag: De adverteerdersinkomsten die nog moeten worden ontvangen, kunnen toch als
nog te vorderen post worden opgenomen?
Antwoord: De rappellering is laat, daar wordt aan gewerkt. Het zal lastig zal zijn deze
vorderingen alsnog te innen en daarom vinden we het te voorbarig om deze, nog te
verwerven, opbrengsten in het jaarverslag op te nemen.

Het financieel verslag wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de
penningmeester.

8. Benoeming nieuwe bestuursleden
Penningmeester Eelco Weenink stopt met zijn functie. Hij heeft de penningen overgedragen
aan Martin van Gorkom. Martin wordt unaniem gekozen tot penningmeester. Eduward had
al eerder afscheid genomen als bestuurslid. Niels Eijkelkamp volgt hem op en wordt
unaniem gekozen. 

9. Benoeming kascontrole-commissie
De huidige leden blijven aan, omdat de zittingstermijn van twee jaar nog niet verstreken is.

10. Begroting ‘98/’99 en ‘99/’00
Vraag: Waarom is het contributietotaal  hoger, er zijn toch minder leden?
We verwachten door de aankomende ledenwerfactie meer leden te krijgen.

Vraag: Waarom wordt de zaal op donderdagavond dan een uur korter gehuurd?
Door het tekort aan nieuwe leden is er een begrotingstekort en om 23:00 bleek de zaal leeg.
Het besluit is genomen door het voltallige bestuur op 17 oktober, bij de behandeling van de
begroting.

Vraag: Het is om 23:00 wel drukker. Kan het niet verlengd worden?
De opties zijn met een half uur verlengen of een halve zaal huren. We willen eerst wachten
tot de OVVO-zaal open gaat en de ledenwerfactie achter de rug is.
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Vraag: Kan er over de hoogte van de zaalhuur gepraat worden, zeker nu we getroffen
zijn door de legionella-affaire? 
Onderhandelen over de zaalhuur is niet gebruikelijk. Daarnaast is de relatie over de
zaalhuur met de gemeente nu erg goed: men gaat soepel met onze wensen om.

Vraag: het aantal jeugdleden maal F15,- is meer dan de jeugdsubsidie. Klopt het wel?
We ontvangen niet voor ieder jeugdlid subsidie. Alleen voor leden tot 16 jaar,
woonachtig in Maarssen, geeft de gemeente subsidie.

De begroting wordt conform het voorstel vastgesteld.

11. Voorstellen vanuit het bestuur
- Contributie-indexregeling: 
Het bestuur stelt voor dat zij van de ALV het recht krijgt om voor het begin van het
nieuwe seizoen de contributie te verhogen met maximaal de jaarprijsindex. De ALV wil
alleen akkoord gaan met deze regeling als het bestuur jaarlijks toestemming aan de ALV
vraagt om de indexering toe te passen. Het bestuur concludeert dat dan de hele
contributie-indexregeling geen zin heeft en buigt haar voorstel om tot het verzoek de
contributie voor aankomend seizoen zo nodig te verhogen naar F280,- voor senioren
(F10,- meer) en F192,50 voor jeugdleden (F7,50 meer). Hier gaat de ALV mee akkoord.

12. Rondvraag
Vraag: Waarom was OSM Badminton niet op de jaarmarkt?
Er was niemand bereid gevonden te gaan staan en toen OSM wel aanwezig was op een
soortgelijke markt ongeveer vier jaar geleden, zijn er geen nieuwe leden geworven. 

Vraag: In de Fazantenkamphal is de hygiëne bedroevend. Zo kunnen we de VJK-teams
niet ontvangen. Wat doet het bestuur?
Ondanks garanties van de gemeente, presteert men inderdaad onder de maat. Hierop is
en wordt de gemeente aangesproken. 
19 Januari is de deadline voor het bestuur om te bepalen in welke zaal op welk moment
moet worden gespeeld.
Als de Fazantenkamphal nog steeds onder de maat is, zijn er twee alternatieven: als er
weinig nieuwe leden komen, dan ligt spelen op maandagavond in de OVVO-hal voor de
hand. In het andere geval proberen we uit te wijken naar de Bisonhal.

Vraag: Kan er meer training komen voor de jeugd (voor volgend seizoen).
Het bepalen hoeveel training er kan worden gegeven is altijd een moeilijk vraagstuk:
vraag en aanbod moeten overeenstemmen en per saldo kost het geld. Daarom wordt het
elk jaar afgestemd met JC, TC, trainers en bestuur. Deze wens wordt in dat proces
meegenomen, maar ook alle andere wensen van genoemde partijen.
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Vraag: Kunnen de netten in de Bisonhal worden verbeterd?
Er moet dit jaar iets aan gedaan worden. De gemeente betaalt geen onderhoud. We
proberen iemand te vinden om de netten te maken. Als het niet lukt of te duur blijkt,
gaan we over tot aanschaf van nieuwe netten.

Vraag: De betaal-labeltjes-procedure werkt niet goed, vooral op vrijdag. Geldt de
regeling nog wel?
De betaal-labeltjes-procedure is weloverwogen nieuw leven ingeblazen. Het is een
praktisch controlemiddel voor de contributiebetaling, vooral op de drukkere
donderdagavond. De penningmeester brengt de labeltjes mee en speelt nu eenmaal
vaker op donderdag dan op vrijdag.

Vraag: Waarom staat OSM Badminton niet meer wekelijks in de VAR?
Dit komt omdat de competitieteams geen informatie meer doorgeven aan Ed Kamans van
de VAR. De teams realiseren zich niet dat dit de bedoeling is. De competitieleider heeft
de teams niet hierop gewezen, omdat ze dacht dat iedereen het nog wist van vorig jaar.
Het wordt alsnog doorgegeven aan de teams.

Vraag: Op zaterdag  worden toch geen senioren clubkampioenschappen gespeeld? In
het boekje staat van wel.
De TC heeft aangegeven het inschrijfformulier over te nemen van vorig jaar. TC dacht dat
daar de zaterdag uit was gehaald, maar die stond er toen nog wel in, omdat vorig jaar
de zaterdagen in overleg tussen TC en JC verdeeld zouden worden. 

Vraag: Kunnen de clubkampioenschappen niet korter? Zeven dagen reserveren voor
badminton lukt vaak niet.
Het is kiezen tussen of veel dagen (met als gevolg dat mensen niet kunnen) of vaak
spelen (met als gevolg dat mensen niet willen). TC overweegt om voor dit jaar nog de
competitiespelers in een beperkt aantal dagen de clubkampioenschappen te laten
afwerken, omdat zij gewend zijn vaker te spelen. Volgend jaar wordt overwogen deze
opzet voor alle deelnemers te hanteren.

In de loop van de vergadering kwam het voorstel om actiever te werven bij
invitatietoernooien. Het is aan de organisatoren om daar aandacht aan te geven. In het
mededelingenbord liggen informatieboekjes en aanmeldingsformulieren klaar. 

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



JAARVERSLAG BESTUUR OSM BADMINTON SEIZOEN 2000/2001
Algemeen
Dit jaarverslag gaat over het seizoen 2000/2001 dat loopt van juli 2000 tot en met juni
2001. Het seizoen werd gekenmerkt door de uitbreiding van speelavonden op maandag
in de OVVO-hal en de vele kampioenschappen bij de VJK, competitie en de
districtskampioenschappen.

Samenstelling
Het bestuur bestond dit seizoen uit:

Voorzitter Alexander van Leijenhorst
Penningmeester Martin van Gorkom
Secretaris Ronald Koenis (en voorzitter RC)
Algemeen lid Niels Eijkelkamp (voorzitter TC)
Algemeen lid Harm Tersteeg (lid JC)

Financiering
De hoogte van de contributiebedragen waren:

Senioren-contributie ƒ280,-
Jeugd-contributie ƒ192,50
Inschrijƒgeld senioren ƒ25,-
Inschrijƒgeld jeugd ƒ15,-
Gastlabels ƒ5,-

Ledenbestand
De ledensamenstelling over het gehele seizoen 2000/2001 was:

Senioren 140
Jeugd 75
Ereleden 5

Afmeldingen 45
Aanmeldingen 48

Vergaderingen
Het bestuur is 7 keer bij elkaar gekomen en heeft 1 maal een Algemene Leden
Vergadering uitgeroepen. Bijzondere aandacht is besteed aan:
• De ingebruikname van de OVVO-hal. In 2000 zijn we benaderd door de

korfbalvereniging OVVO die medegebruikers zocht voor hun nieuw te bouwen hal. Dit
resulteerde in een overeenkomst tussen OSM en de stichting BKO, die de hal exploiteert,
waarbij we per januari 2001 elke maandag de hal beschikbaar hebben tussen

- 9 -
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19:00 en 23:00. Er is gekozen voor een periode van 4 uur, zodat er ook competitie-
wedstrijden kunnen worden gespeeld. Voor de OVVO-hal geldt hetzelfde tarief als voor
de Bisonsporthal.
De overeenkomst kan jaarlijks in september worden beëindigd. Bij een beëindiging
vóór 1 september 2004, moet OSM alsnog een deel van de kosten van het
badmintonmateriaal op zich nemen. Bij opzegging in september 2002 is dit bedrag ca.
ƒ4000,- en in 2003: ƒ2000,-.

• Het trainingsschema. Het aantal trainingen is enorm toegenomen, met name door een
grotere behoefte bij de jeugd, die nu ook op woensdag- en vrijdagavond trainingen
krijgen.

• De overdracht van het penningmeesterschap van Eelco naar Martin.
• De ontwikkeling van een eigen site: www.OSMbadminton.nl. 
• De begeleiding van sponsoren.
• Extra ledenwerfaktie i.v.m. de OVVO-hal. Dit heeft uiteindelijk geleid tot 26 nieuwe

leden, waarvan 12 uit Maarssendorp.
Desgewenst kunnen deze onderwerpen bij 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 lid zijn, de adverteerders voor de advertenties
en bovenal de actieve leden voor hun verdiensten!

Maarssen, 16 oktober 2001
Ronald Koenis, secretaris

JAARVERSLAG JC SEIZOEN 2000/2001
Ik heb nog niet zo’n goed afgelopen seizoen meegemaakt als afgelopen seizoen. Nu
worden badmintonners niet graag verslagen, maar het is een feest om dit te mogen
verslaan.

Het begon al goed in het begin. Een open dag was niet nodig, ondanks het feit dat team
1 en 2 op vrijdagavond zijn gaan trainen in plaats van op de zaterdag. Hierdoor hebben
we de capaciteit voor de jeugd uitgebreid met bijna 15%; capaciteit die we hard nodig
hebben, want we hebben het hele jaar nog steeds een wachtlijst gehad. Ik moet ook
zeggen dat de opkomst steeds erg hoog is. Zowel bij de woensdag en vrijdagavond
trainingen (de competitiespelers) als bij de zaterdagtrainingen was het verzuim laag. De
oorzaak hiervan ligt gewoon bij de enthousiaste jeugd. Dit enthousiasme heeft ook zijn
effect bij de trainers en begeleiders. Er zijn min of meer vaste begeleiders gekomen, die
net zo weinig verzuimd hebben als de kinderen. Zij staan er toch maar weer iedere
zaterdagochtend om Uun (die helemaal nooit verzuimd heeft) bij te staan.
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Omdat de eerste twee teams niet meer op zaterdag aanwezig waren, werd voor velen de
laddercompetitie weer een open strijd. Er zijn zelfs leden geweest die veel vrije tijd
hebben opgeofferd om door de weeks stiekem eens extra te trainen (zonder succes
overigens).

Ook hebben we weer onze toernooien afgewerkt. Het junioren/senioren toernooi hebben
we afgeschaft. Dit omdat we steeds veel oudere jeugdspelers als senior in moesten
zetten. Sorry voor hen die wel iedere keer trouw aan dit toernooi meededen. Hiervoor in
de plaats hebben we een nieuw toernooi bedacht, het Triplextoernooi, waarbij poules
worden gemaakt met eenzelfde som van de leeftijden. De bedoeling was dat we ook een
mooie student-t verdeling zouden maken, waarbij de standaarddeviatie van de poules
gelijk zou zijn, maar aangezien we alles met hoofdrekenen moesten uitvoeren vonden we
een gelijke gemiddelde leeftijd ook wel goed.

De clubkampioenschappen waren voor de jeugd ook een succes. Veel senioren hebben
dat aan den lijve kunnen ondervinden, omdat de competitiespelers tegen de senioren
mochten spelen. Bij de senioren wordt hier nog steeds over gepraat. Maar ook de
junioren leverden hun kampioenen op.

En dan de competitie. Uun heeft zo hard met de competitiespelers getraind dat ze bijna
allemaal kampioen zijn geworden. 4 van de 5 teams zijn poulewinnaar geworden en
mochten in Nijmegen de eer van OSM verdedigen. 3 van de teams vielen in de prijzen. Dit
was niet alleen een leuk afscheid voor onze scheidend jeugdcompetitieleider Gerard
Kieft, maar ook voor Adriaan Beljaars, ex-voorzitter van OSM, die dit seizoen afscheid
nam als districtsvoorzitter van de jeugdcompetitie. Ik kan wel stellen dat Uun zeker bij
de jeugd zijn enthousiasme aardig heeft overgebracht.

Al met al kan ik stellen dat de JC op deze wijze aardig beloond is. Het was dan ook niet zo
moeilijk om een opvolger voor Gerard te vinden. Ronald Boshuis heeft al een groot
gedeelte van het seizoen in de JC meegedaan. Bij deze wil ik namens de JC Gerard
nogmaals bedanken voor zijn inzet en al het werk dat hij de afgelopen jaren voor de
jeugd heeft gedaan. Uiteraard wil ik ook Ronald welkom heten bij de JC.

Natuurlijk bedanken we ook Uun en alle jeugdleden dit het mogelijk hebben gemaakt
zo’n mooi verslag te kunnen maken over het afgelopen seizoen.

Namens de JC, Arthur van der Heijden
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JAARVERSLAG TC 2000-2001
Een jaar is weer voorbij, althans een tijdje geleden alweer. Een jaar waarin badminton
werd gespeeld. Relatief gezien kan men  nu beter badminton spelen en er zijn weer
nieuwe mensen in aanraking gekomen met deze ‘prachtige’ en intensieve sport. OSM
heeft ook hieraan zijn steentje bijgedragen.

In dit boekje komen de jaarverslagen te staan van de commissies van het afgelopen jaar,
ter voorbereiding van de ALV waar we jullie natuurlijk allemaal verwachten. Ik zal eerst
maar eens vertellen wie dit jaar de TC hebben gerund: Agaath (competitieleidster),
Steven en Niels (voorzitter). Het waren dus niet zoveel mensen. Eigenlijk iets te weinig.
We konden net alles een beetje lopende houden; nieuwe ideeën creëren of nieuwe
creaties tot uiting brengen, dat ging helaas niet. Maar desalniettemin kan er nog genoeg
verslag worden gedaan van het jaar. 

Ik zal beginnen bij het begin van het jaar, de competitie moest weer worden opgestart.
Er waren 3 senioren teams, waarvan er uiteindelijk één eerste is geworden. Dit team heeft
uiteindelijk ook nog eens de slotwedstrijden in Arnhem gewonnen. In het begin van het
jaar begonnen de competitie trainingen weer, onder leiding van Uun Santosa. Dit jaar
waren er wederom elke woensdag 2 sessies van 1,5 uur voor de senioren. Ook werd er op
de vrijdag getraind, deze trainingen duurden ook 1,5 uur. In maart toen de trainingen op
woensdag waren afgelopen heeft Uun er voor gezorgd dat er nog 10 extra trainingen
konden plaatsvinden, die door de spelers zelf werden gefinancierd. Deze trainingen zijn
voorspoedig verlopen en hebben mede dankzij Uun er voor gezorgd dat de spelers die
trainden er weer kwalitatief op vooruit zijn gegaan.

Ook John van Rooijen heeft dit jaar weer vol enthousiasme voor de beginnerstraining en
gevorderden training gezorgd. Tussen de beginnerstraining en de gevorderden training
zat een beginnerstoernooi, waar men het net geleerde in de praktijk kon brengen. In
januari konden we de nieuwe hal op de Daalse weide in gebruik nemen, zodat er ook
trainingen plaats vonden op de maandagavond.

In november 2000 is het S.M.I.T. (Senioren Mix Invitatie Toernooi) georganiseerd. In dit
toernooi worden gemengde dubbels gespeeld met iemand van buiten de club. Dit
toernooi is goed verlopen en de hoofdprijzen werden gesponsord door Sportzaak 211. 

Ook dit seizoen was er weer de “Sportzaak 211 Laddercompetitie”. Vaste mixkoppels
konden andere mixkoppels proberen te verslaan en zo hogerop op de ladder komen te
staan. Aan het eind van het seizoen zouden dan prijzen worden uitgedeeld aan de
winnaars, die beschikbaar waren gesteld door 211. Helaas verliep de laddercompetitie
niet erg denderend. De koppels daagden elkaar niet echt uit, zodat aan het einde van
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seizoen de ranglijst nog nagenoeg hetzelfde was als in het begin. De TC heeft toen maar
besloten dat er geen prijsuitreiking zou plaatsvinden. Verder werd er besloten dat de 211
laddercompetitie een zachte dood zou sterven.

Het Champagne toernooi, dat op 5 januari 2001 plaatsvond, was wederom een groot
succes. De deelnemers werden naar sterkte ingedeeld in poules, bestaande uit 5
deelnemers. Iedereen uit een poule speelde één keer een dubbel met de andere
deelnemers van dezelfde poule. En dan maar proberen zoveel mogelijk punten te maken.
En na het toernooi natuurlijk de champagne.

In het voorjaar was er natuurlijk ook weer de voorjaarscompetitie. Hierin was OSM weer
goed vertegenwoordigd in tegenstelling tot de najaarscompetitie. Er deden in totaal 4
teams mee, waarvan er uiteindelijk 1 eerste werd en 2 teams tweede. Geen slecht resultaat
dus.

In maart was het weer raak: de clubkampioenschappen. Helaas vanwege het wat lage
aantal inschrijvingen, kwamen wat categorieën te vervallen, of waren de poules wat
klein qua aantal deelnemers. Er was wel wat nieuws dit jaar: er was een categorie
“competitie”. Deze categorie speelde slechts op twee dagen, wat er uiteindelijk op neer
kwam dat er soms per dag wel 6 wedstrijden door 1 persoon moest worden gespeeld. Er is
uiteindelijk weer veel gestreden en het is weer een geslaagd toernooi geweest.

JAARVERSLAG REDACTIECOMMISSIE SEIZOEN 2000-2001
De Redactiecommissie bestond dit seizoen uit Fardau Breshamer, Ingrid Janssen, Monique
Maenen en ondergetekende. We hebben het clubblad 4x uitgebracht: in oktober,
november, maart en juni. De aangeleverde kopij was van goede kwaliteit en kwam
redelijk op tijd, dat bespaarde ons veel tijd.

De bezorging werd wederom gecoördineerd door Frenk Esmeijer en uitgevoerd door
(kinderen van) Anne Jet Bennink, Nel Coenders, Hans Bosma, Alexander van Leijenhorst,
Eduward Nieuwenhuijzen, Eelco Weenink en Cor Zagers. Dit bespaarde ons weer veel
geld.

Ik kan spreken van een zeer soepel verlopen seizoen met weinig bijzonderheden, behalve
wellicht de sfeer op de redactievergaderingen van de RC, die was bijzonder goed!

Met dank aan iedereen die heeft meegeholpen,

Ronald Koenis
Voorzitter RC
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FINANCIEEL JAARVERSLAG

Winst- en verliesrekening lopende van 1 juli 2000 t/m 30 juni 2001 in guldens

TTooeelliicchhttiinngg  oopp  ddee  hhuuiiddiiggee  wwiinnsstt--  eenn  vveerrlliieessrreekkeenniinngg
De kosten van de jeugd zijn hoger dan begroot door de successen van de diverse
jeugdteams. De zaalhuur is ruim onder begroot door afstoting van zondagen en het
laatste uur op de donderdagavond. Dat alles resulteerde in een bescheiden winst. 

KKoosstteenn BBeeggrroottiinngg 2000/2001 1999/2000 1998/1999

Administratie 800,00  453,95  633,96  1 .551,92  
Bondscontributie 6.495,94  6 .985,25  6 .393,12  6 .007,84  
Kosten clubkrant 1.209,00  897,50  753,00  832,50  
Jubileum boven f4.000,- -  -  1 .011,25  -  
Kosten jeugd 2.525,00  3 .206,50  2 .630,00  2 .399,20  
Kosten recr./comp. 1.200,00  1 .210,19  1 .060,80  1 .238,38  
Representatie 1.500,00  1 .143,25  1 .857,50  2 .039,69  
Shuttles 2.505,00  2 .293,23  1 .736,55  2 .205,25  
Vergadering 200,00  205,50  188,25  139,80  
Evenementen 800,00  908,05  -  -  
Dotatie voorziening -  -  -  3 .837,86  
Zaalhuur 38.373,25  33.845,39  30.710,53  30.385,76  
Winst/(verlies) (3.113,19)  875,76  2.746,79  582,24  

52.495,00  52.024,57  49.721,75  51.220,44  

OOppbbrreennggsstteenn BBeeggrroottiinngg 2000/2001 1999/2000 1998/1999

Clubkrant 1.040,00  990,00  600,00  1 .370,00  
Contributies/donaties 47.985,00  46.794,40  45.573,00  47.132,00  
Interest 2.500,00  3 .080,17  2 .508,75  1 .673,44  
Gastlabels 25,00  110,00  50 ,00  130,00  
Jeugdsubsidie 945,00  1.050,00  990,00  915,00  

52.495,00  52.024,57  49.721,75  51.220,44  
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BALANS

Van de afgelopen 3 jaren per 20 juni van ieder jaar, in guldens:

AAKKTTIIVVAA 2001 2000 1999
Voorraad shuttles 740,00  1.173,20  1.233,75  
Vooruitbetaald en/of nog te ontvangen 2.485,79  2 .703,69  2 .201,50  
Kas 228,15  285,45  1 .267,35  
Banken 37.583,24  31.655,75  33.000,00  
Postbankbetaalrekening 18.783,97  579,90  37 ,52  
Postbankspaarrekening 1,43  2.341,04  469,62  

T o t a a l 59.822,58  38.739,03  38.209,74  

PPAASSSSIIVVAA 2001 2000 1999
Eigen vermogen 37.159,79  36.284,03  33.537,24  
Voorzieningen -  -  4 .000,00  
Vooruitontvangen en/of nog te betalen 22.662,79  2.455,00  672,50  

TToottaaaall 59.822,58  38.739,03  38.209,74  

TTooeelliicchhttiinngg  bbiijj  ddee  bbaallaannss  ppeerr  3300  jjuunnii  22000011

VVoooorruuiittbbeettaaaalldd  eenn//ooff  nnoogg  ttee  oonnttvvaannggeenn
Jeugdsubsidie 1.050,00  
Advertenties 390,00  
Rente UGBI 582,02  
Rente Finance bank 78,77  
Bijdrage training 385,00  

2.485,79  

EEiiggeenn  vveerrmmooggeenn
Eigen vermogen per 1 juli 2000 36.284,03  
Bij: saldo winst boekjaar 2000 / 2001 875,76  

Eigen vermogen per 30 juni 2001 37.159,79  

VVoooorruuiittoonnttvvaannggeenn  eenn//ooff  nnoogg  ttee  bbeettaalleenn
Vooruitontvangen contributie 2001/2002 5.780,00  
Zaalhuur gemeente 14.748,69  
Boete district bond 100,00  
Begeleiding 2.034,10  

22.662,79  
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BEGROTING OSM BADMINTON SEIZOEN 2002/2003
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.
Let op!!: de begroting voor 2002/2003 luidt in Euro’s.

SEIZOEN
SEIZOEN 2001/2002 SEIZOEN

BATEN 2002/2003 (GEWIJZ.) 2001/2002

euro's guldens guldens

Contributies 24.475 51.915 51.705

Inschrijfgeld 220 465 900

Donaties 23 50 50

Opbrengst gastlabels 13 25 25

Jeugdsubsidie 524 1.155 945

Sponsors 516 1.115 1.040

Interest 1.134 2.500 2.500

-------- -------- --------

Totaal baten 26.904 57.225 57.165

LASTEN

Zaalhuur 19.930 42.080 44.345

Shuttles 1.327 2.805 2.505

Bond/distriktsbijdrage 3.118 6.671 7.060

Kosten jeugd 1.244 2.738 2.525

Kosten Recr./Comp. 908 2.000 900

Kosten evenementen 182 400 0

Kosten vergaderen 91 200 200

Kosten administratie 363 800 800

Kosten clubkrant 578 1.151 1.263

Kosten representatie 681 1.500 1.500

-------- -------- --------

Totaal lasten 28.421 60.344 61.098

Begrotingsoverschot/(tekort) -1.517 -3.119 -3.933
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TOELICHTING BEGROTING OSM BADMINTON SEIZOEN 2002/2003
De begrotingen vertonen een niet gering tekort. Dit wordt veroorzaakt omdat het
verwachte aantal nieuwe leden laag is ingeschat. Wij gaan uit van een door de ALV
goedgekeurde contributieverhoging. 

Het Bestuur OSM Badminton, 26 oktober 2001.

TTooeelliicchhttiinngg  ooppbbrreennggsstteenn::
aantal contrib. totaal

Contributies Jeugd 82 90 7.380
Rekreanten/Comp. 130 132,5 17.263
Gezinskortingen - 1 6 8

- - - - - - - -
24.475

Inschrijfgeld senioren 10 11,5 115
Inschrijfgeld jeugd 15 7 105
Donaties 1 11,34 11
Jeugdsubsidie gem. Maarssen 77 6,81 524

TTooeelliicchhttiinngg  kkoosstteenn::
aantal bijdrage totaal

Bijdrage bond/district jeugd jeugd 82 9,08 744
senioren 125 13,65 1.708

districtsbijdrage 207 3,22 666
- - - - - - - -

3.118

Kosten recr./comp. administratie 108
champagnetoernooi 175
clubkampioenschappen 625

- - - - - - - -
908

Clubkrant drukker (4 keer) 501
bezorgkosten 77

- - - - - - - -
578
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VOORSTELLEN VAN HET BESTUUR

CONTRIBUTIE-AANPASSINGEN

Het teleurstellende ledenaantal en de kostenstijgingen als gevolg van een hoge inflatie
(5%) noodzaken het bestuur tot het voorstellen van een contributieverhoging van 4%
voor de senioren en van 3% voor de jeugd. De contributie voor het seizoen 2002-2003
bedraagt dan respectievelijk Euro 132,50 (was 127,06) en Euro 90,00 (was 87,35).

OPZEGGEN ZAALHUUR DONDERDAGAVOND VOOR DE MAAND JUNI

Het teleurstellende ledenaantal en de kostenstijgingen als gevolg van een hoge inflatie
(5%) noodzaken het bestuur tot het nemen van kostenbesparende maatregelen. Eén
daarvan is het terugdringen van het aantal zaaluren. In de maand juni speelde OSM
alleen op de donderdagavond. Met ingang van vorig jaar is hier de maandagavond in de
OVVO-hal aan toegevoegd. Het bestuur stelt voor om de uren op donderdagavond voor
de maand juni terug te geven aan de gemeente. Ten opzichte van vorige seizoenen is er
geen teruggang in het aantal speeluren, er is slechts sprake van een verschuiving. Er is
gekozen voor het opgeven van de donderdagavond omdat de gemeente zaaluren
terugneemt en OVVO niet.

* 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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VERKLARING KASCONTROLECOMMISSIE

Hierbij verklaren de kascontrolecommissieleden, Cor Zagers en Ernst Buijtendijk, op
donderdag 25 oktober 2001 de jaarlijkse controle te hebben uitgevoerd zoals bedoeld in
de wet (art. 2:48, lid 2 BW) en in de verenigingsstatuten. Het gecontroleerde jaarverslag
betrof de balans per 30-06-2001 alsmede een winst- & verliesrekening over de periode
01-07-2000 tot en met 30-06-2001opgesteld door de penningmeester.

De controle is voornamelijk gericht op het vaststellen van de volledigheid van de
opbrengsten en de rechtmatigheid van de uitgaven. Een controle op doelmatigheid van
de uitgaven heeft niet plaatsgevonden, daar dit een verantwoordelijkheid betreft van
het bestuur zelf.
Op grond van hetgeen ons is gepresenteerd door de penningmeester, in casu Martin van
Gorkom, hebben wij geen onregelmatigheden van materieel belang aangetroffen. Wij
hebben dan ook geen reden om aan te nemen dat de balans en winst- en verliesrekening
geen getrouw beeld zouden geven van de werkelijkheid. 
De kascontrolecommissie heeft een brief met bevindingen en al dan niet daaruit
voortvloeiende aanbevelingen verzonden aan het bestuur.

Maarssen, 30 oktober 2001
Cor Zagers
Ernst Buijtendijk

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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JEUGD

OSM BADMINTON AGENDA DECEMBER - FEBRUARI 2001
Speeltijden

GROEP 1 GROEP 2
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

05 januari OLIEBOLLENTOERNOOI
12 januari 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
19 januari 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
26 januari 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00

02 februari 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
09 februari VOORJAARSVAKANTIE
16 februari 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
23 februari 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00

02 maart 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
09 maart 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
16 maart 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
23 maart 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00

Bijzonderheden
08 december SINTERKLAASTOERNOOI
29 december KERSTVAKANTIE
05 januari OLIEBOLLENTOERNOOI
09 februari VOORJAARSVAKANTIE

Voor wie op zoek is naar toernooien verwijzen we naar de volgende site op internet:
http://www.badmintonsport.nl/ -»agenda
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STAND JEUGDCOMPETITIE

De Jeugdcompetitie is begonnen in het weekend van 30 september. Op het moment van
schrijven hebben drie wedstrijden plaats kunnen vinden, wat niet eens voor alle teams
het geval zal zijn. Een vroeg gestarte training door Uun en een verhoging van het
trainingsniveau (de competitiespelers krijgen nu twee keer ‘competitie’-training) laten
onderstaande resultaten zien. 

De tabel geeft naast elkaar aan:
- de verenigingen binnen de poule
- het aantal wedstrijden met de totaal behaalde punten

(1 voor gelijk-spel en 2 voor winst)
- aantal wedstrijdpunten voor en tegen

(heren enkel, dames enkel, gemengd dubbel etc.)

In deze tabel zijn de wedstrijden tot en met de derde speelweek verwerkt.

OSM Badminton 1, Hoofdklasse, poule 1
BC Amersfoort 1 02-04 11-05
Ellaar 1 02-03 12-04
OOSSMM  BBaaddmmiinnttoonn  11 0022--0033 1100--0066
Smashing 2 02-02 09-07
Smashing 1 02-00 04-12
Houten 1 02-00 02-14

OSM Badminton 3 Klasse 3A, poule 5 
OOSSMM  BBaaddmmiinnttoonn  33 0022--0044 1166--0000
Castellum 5 01-02 05-03
DVS 2 02-02 11-05
Apollo 6 02-02 05-11
Triaq 3 00-00 00-00
Breukelen 2 03-00 03-21

OSM Badminton 5 Klasse 4A, poule 2 
Fortissimo 3 03-05 15-09
DVS 3 02-04 15-01
Eemnes 4 02-03 12-04
Irene 5 02-03 10-06
‘t Gein 5 03-03 12-12
OOSSMM  BBaaddmmiinnttoonn  55 0033--0000 0055--1199
Zeewally 5 03-00 03-21

OSM Badminton 2 Klasse 2A, poule 5
OOSSMM  BBaaddmmiinnttoonn  22 0022--0044 1144--0022
Castellum 3 02-04 12-04
DVS 1 02-04 11-05
Houten 5 02-02 08-08
‘t Slot 1 02-02 07-09
Apollo 2 02-00 06-10
Hoogland 1 02-00 05-11
‘t Gein 3 02-00 01-15

OSM Badminton 4 Klasse 4A, poule 1
OOSSMM  BBaaddmmiinnttoonn  44 0033--0066 2233--0011
Houten 8 03-06 21-03
Zeewally 4 03-06 18-06
Triaq 4 03-02 13-11
Leerdam 7 03-02 08-16
Breukelen 3 03-02 08-16
Fortissimo 2 03-00 04-20
Vianen 2 03-00 01-23
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KEN JE KIM KROMMERT AL?
Hoe heet je, hoe oud ben je, waar woon je, waar zit je op school en in welke klas zit je?
Mijn naam is Kim, ik ben 10 jaar oud, ik woon in Zebraspoor 215 in Maarssenbroek en ik
zit in groep 6 op de Jenaplanschool de Regenboog in Spechtenkamp bij de Red Elephants
van Annemieke de Boer en Marij de Graaf.

Waarom ben je op badminton gegaan?
Het leek mij wel leuk en toen er een advertentie
in de Var stond over de open dag, zijn mijn
moeder, broer en ik naar de Bisonhal gegaan, ik
was erg enthousiast, dus heb mij opgegeven.

Hoe lang ben je al lid van OSM en waarom ben je
juist op deze vereniging gegaan?
Dit wordt het 3e jaar en ik wilde graag dichtbij
huis sporten zodat ik er in mijn eentje naar toe
kon fietsen.

Hoe vind je de laddercompetitie?
Erg leuk, ben altijd erg benieuwd wie er
bovenaan de ladder staat.

Speel je competitie of doe je mee aan
toernooien?
Zo ja, met wie speel je in het competitieteam?
Ja, ik speel voor het 2e seizoen mee met competitie. Ik ben hier aan begonnen omdat ik
door Rob en Uun gevraagd werd, anders was ik er misschien niet aan begonnen. Ik heb
het erg naar mijn zin met Melissa Santosa, Yannic Smeets en Tjardy Esmeijer. Ik doe ook
graag mee aan toernooien.

Wat speel je het liefst, de single, de mix of de dubbel? Waarom?
Ik speel het liefst single, want dan heb ik het hele veld voor mij alleen.

Wat vind jij het leukste dat je dit seizoen hebt meegemaakt?
Dat wij districtskampioen zijn geworden in Nijmegen.

Heb je ook andere hobby’s?
Ja, ik dans ook graag en ik zit op beatballet bij Get Motivated in De Meern. Ik teken
graag en maak vaak zelf kettingen en armbanden met kralen. Ook wandel ik graag en
dan kan ik per keer zo 10 km lopen.
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Is er nog iets wat je graag wilt vertellen, wat leuk is als het in het boekje komt te staan?
Ja, dat ons hele gezin: mijn moeder Els en broer Pascal, ook badmintonnen. Ook wil ik
nog even kwijt dat ik samen met team 4 er voor ga om weer districtskampioen te
worden. Ik vind het alleen jammer dat het op 9 maart valt, want ik ben die dag dan
jarig. Maar aan de andere kant, als wij voor de tweede keer kampioen worden is het wel
een leuk kadootje. Ik wilde nog even melden dat ik kan vertellen dat ik met mijn team 4
onze eerste wedstrijd vandaag (29 september) alle 8 partijen hebben gewonnen. We
hebben er wel hard voor
moeten werken vergeleken
met afgelopen seizoen, maar
dat was veel leuker, goed he?

Kim geeft de pen door aan
haar broer Pascal Krommert.
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EINDE-DAG-COMPETITIE

Wie verzint er nu zo een stomme naam voor zo een leuke competitie? Het antwoord is
kort: ik. Ik heb deze naam verzonnen in de hoop dat iedereen dit een stomme naam
vindt. Daarom willen we er ook zo snel mogelijk weer van af. Van de naam dan, niet van
de competitie. De nieuwe vraag is dan ook ‘Wie verzint er een leuke naam?’. Dit
antwoord is iets langer: jullie. De reden hiervoor is dat jullie twee lettergrepen heeft en ik
maar één (als je dit snapt weet je hoe ik zo’n naam kan verzinnen).

Al met al hebben we besloten om in plaats van de laddercompetitie een nieuwe
competitie te introduceren. Dit omdat de ladder altijd slechts een momentopname was.
Bovendien kon je met een beetje geluk ook snel stijgen. Daar stond tegenover dat je met
een beetje pech ook weer wat sporten naar beneden kon vallen. Met de nieuwe opzet
hebben we hier geen last van. Iedereen is ingedeeld in een poule. De poulewinnaar
promoveert naar een hogere poule en de verliezer degradeert. Je kunt dus niet meer zo
snel stijgen, maar daar staat tegenover dat je ook niet zo snel kan dalen. Daarnaast is het
competitie element iets eerlijker. Iedere zaterdag wordt er 1 ronde gespeeld en wel op het
einde van de training. Als je een keer niet kan, dan is dat jammer. Meld je dan wel af,
vóór de training begint, anders is het jammer maar helaas.

Van een stand kan nu eigenlijk nog weinig gezegd worden, omdat voor de eerste ronde
de meeste kinderen op leeftijd zijn ingedeeld. Hierdoor kan het voorkomen dat
sommigen met grote verschillen gaan winnen. Helaas staat daar tegenover dat anderen,
vaak startende badmintonners, met grote cijfers verliezen. Tegen deze laatste groep zou
ik zeggen dat ze de moed erin moeten houden; er komen betere tijden. Tegen de
winnaars zou ik willen zeggen dat ze het straks wel moeilijker zullen krijgen. Tegen
iedereen zou ik willen zeggen dat ze een leuke naam moeten verzinnen. Geef deze naam
door aan een van de JC-leden of aan de trainer. De winnaar zullen we nog een keer
bovenaan zetten bij de laddercompetitie.

Namens de JC,
Arthur van der Heijden
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TRIPLEX TOERNOOI

Op 27 oktober hadden we bij de jeugd weer een toernooi. Het triplextoernooi. De
bedoeling is dat jong en oud (ook dat komt bij de junioren voor) samen spelen, terwijl
toch iedereen het toernooi kan winnen. Dit is dan niet de beste speler van allemaal maar
de speler die in een dubbel de medespeler het beste aanvoelt (op het juiste moment zijn
racket ontwijken en zo). Dat is niet eenvoudig.
Ingrediënten:

Men neme een groep kinderen in de leeftijd van 7 tot 17 jaar. Je leert ze badmintonnen en als
ze het leuk vinden mogen ze blijven. De leeftijden zijn dan niet meer gelijkmatig verdeeld. Je
berekent de gemiddelde leeftijd en je stelt 3 poules samen waarvan de gemiddelde leeftijd
gelijk is aan het zojuist berekende gemiddelde. In iedere poule worden 6 dubbelwedstrijden
gespeeld met wisselende samenstelling van de teams. Bij iedere wedstrijd is de gemiddelde
leeftijd van de teams gelijk. 

Het moeilijke is dat je nooit van te voeren weet wie er allemaal komt zodat je de
wedstrijden niet van te voren kunt uitschrijven. Bovendien heeft de organisatie te maken
met mensen die wat of veel later komen. Natuurlijk is dat dan een uitschieter, waardoor
alle gemiddelde waarden worden aangetast. Het samenstellen van de wedstrijden is dan
ook niet eenvoudig en zo staat iemand bijvoorbeeld 2 maal opgesteld in één ronde. Een
ander probleem is de dubbele namen. In plaats van Jeroen staat die andere Jeroen te
spelen. Al met al ging het over het algemeen wel goed en levert de formule vaak hele
leuke wedstrijden op. En daar gaat het bij dit toernooi om. De kleinere leren van de
grotere en de grotere weten weer hoe ze begonnen zijn. Daarnaast kan het ook
voorkomen dat er wedstrijden zijn met alleen grotere en wedstrijden met alleen kleinere.
En natuurlijk zijn er ook wedstrijden met alleen gemiddelden. Bij het triplextoernooi
draait het allemaal om gemiddelden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de winnaars
uit de gemiddelde groep komen. Op de derde plaats is geëindigd CCeelliinnaa  vvaann  ddeenn  BBaannkk;
op de tweede plaats komt KKiimm  ddee  GGrraaaaff; en de wwiinnnnaaaarr is geworden: BBrryyaann  PPaallmm. 
Helaas waren we zo uitgelopen dat we het volkslied niet meer konden spelen, maar toch
gefeliciteerd! Voor de kleineren geldt dat zij binnenkort ook gemiddeld zijn. En de
grotere wil ik zeggen dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie zijn voor de
toekomst.

Namens de JC,
Arthur van der Heijden
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SENIOREN

OSM BADMINTON AGENDA DECEMBER - FEBRUARI 2001
Speeltijden
maandag 20:00 - 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
13 december ALV (algemene ledenvergadering) in de OVVO hal
24 december geen vrij spelen (Kerstvakantie)
26 december geen training (Kerstvakantie)
27 december geen vrij spelen (Kerstvakantie)
28 december geen vrij spelen (Kerstvakantie)
31 december geen vrij spelen (Kerstvakantie)
07 januari Champagne-evenement
14 januari Open avond
03 februari Start VJK (voorjaarscompetitie)
08 februari clubavond van 20:30 - 23:00 t/m 22 maart
13 februari Voorjaarsvakantie
19 februari Kopijdatum

VJK op maandag van 20:00 - 24:00 in OVVO hal

Voor wie op zoek is naar toernooien verwijzen we naar de volgende site op internet:
http://www.badmintonsport.nl/ -»agenda

WIJZIGING AANVANGSTIJD OVVO-HAL

OVVO heeft ons gevraagd of wij een aantal zaaluren kunnen missen op de
maandagavond. Gezien de financiële prognose van dit seizoen en het feit dat er tussen
19:00 en 20:00 nagenoeg niemand op de maandagavond speelt, heeft het bestuur
besloten om vanaf 5 november 2001 tot en met medio maart 2002 de aanvangstijd op
maandagavond te verplaatsen naar 20:00. Dus met ingang van maandag 5 november
a.s. zijn de speeluren op maandagavond in de OVVO-hal van 20:00 tot en met 23:00
(wanneer er VJK-wedstrijden zijn is de zaal geopend tot 24:00).

Het bestuur
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CHAMPAGNETOERNOOI

UUiittnnooddiiggiinngg  vvoooorr  aallllee  ssppeelleerrss
Op mmaaaannddaagg 77  jjaannuuaarrii is het weer zover, dan zullen we op een feestelijke manier het
nieuwe (badminton) jaar inspelen. Op deze avond wordt weer het champagnetoernooi
georganiseerd. Net als voorgaande jaren belooft het weer een gezellig toernooi te
worden, waarbij het er niet om gaat dat de beste automatisch met de eer strijkt. De
wedstrijden worden volkomen willekeurig gespeeld. Na afloop worden de prijzen
uitgereikt onder het genot van een glas champagne. Dus komt allen en laten we dan met
z’n allen het nieuwe jaar sportief inluiden!!!

Inschrijving: Op de avond (7 januari), 20:00
Kosten: Geen

Namens de TC,

Niels Eijkelkamp

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.



TUSSENSTAND COMPETITIE

Na 3 speelweken ziet de stand er als volgt uit:

OSM Badminton 1, 2e klasse, poule 3
Houten 2 03-06 17-07
Iduna 6 03-04 13-11
Kan 1 03-03 13-11
Apollo 3 02-02 09-07
OOSSMM  BBaaddmmiinnttoonn  11 0022--0022 0077--0099
Kromme Rijnstreek 1 03-01 08-16
De Lobbers 3 02-00 05-11

OSM Badminton 2, 3e klasse, poule 6
Rap 1 02-02 06-02 
OOSSMM  BBaaddmmiinnttoonn  22 0022--0022 0066--0022
Inter Nos 2 03-02 10-06
Irene 7 02-01 04-04
Houten 4 02-01 04-04
‘t Slot 4 03-00 02-14
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INSCHRIJVING VRIJDAGAVOND TRAINING

Piet Elsendoorn gaat begin februari 2002 mensen training geven op de vrijdagavond.
Deze training wordt opgezet omdat mensen die de beginners en gevorderde training
hebben gevolgd na deze training niet meer de mogelijkheid hebben om een training te
kunnen volgen.

DDooeellggrrooeepp: mensen die de beginners  en gevorderdentraining al gehad hebben maar de
competitietraining te zwaar vinden. Dus iedereen die graag nog eens extra wil trainen
kan zich inschrijven.

Er zijn in totaal 7 trainingen, beginnende op vrijdag 8 februari. De training begint om
20:45 en duurt tot 21:45. De kosten bedragen 20 Euro (ƒ 44,07). Minimum aantal
deelnemers: 8.

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

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

Inleveren bij één van de TC-leden (zie laatste pagina van dit clubblad) vvóóóórr  1133  jjaannuuaarrii
22000022..
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MMeeeerr  wweetteenn??
Dit schilderij is in aquarelverf met plakkaatverf uitgevoerd in de tinten blauw, groen,
paars, roze, geel en wit. Formaat is A3 (42 bij 29,7 cm). Ik ben  vooral gespecialiseerd in
dieren schilderen in aquarel-potlood en -verf van een foto af. Ik werk ook in opdracht en
de prijzen zijn bij mij opvraagbaar.

Fardau Breshamer
Fazantenkamp 243
3607 CL Maarssen
Tel: 0346-565809
e-mail: fardau78@hetnet.nl
e-mail: fardau_b_78@hotmail.com

AFSCHEIDSKADO VOOR MONIQUE MAENEN

VARIA
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KEN JE ERIC VAN DER VALK AL?
Hoe oud ben je, wat is je burgerlijke staat en waar werk je?
Eric is 22 jaar en heeft een vriendin. Hij is thuiswonend en werkt bij Ahrend, een bedrijf in
kantoorartikelen te Nieuwegein op de helpdesk.

Hoe lang ben je lid van de vereniging en heb je ook ergens anders gespeeld?
Vanaf zijn zevende tot en met zijn achttiende heeft Eric bij OSM jeugd gespeeld. Hij is er
toen drie jaar mee gestopt en speelt nu sinds afgelopen januari bij OSM senioren.

Heb je ook andere hobby’s/sporten?
Eric heeft nog een grote hobby: zijn auto. Een Opel Kadet GSI en hij is ook lid van de GSI
club. Bijna al zijn tijd en geld steekt hij in zijn auto. Onlangs Is Eric met zijn auto op het
circuit van Assen gaan scheuren. “Dat was gaaf!” -verklaarde hij simpel. 

Doe je mee aan de competitie of heb je dat ooit gedaan?
Ja, toen Eric acht jaar was heeft hij meegedaan aan de jeugdcompetitie. Nu doet Eric het
liever wat rustiger aan. Heel misschien een keer invallen maar dat is ook alles.

Ben je al eens clubkampioen geweest en zo ja wanneer?
Ja, weer bij de jeugd, in de herendubbel met Niels Eijkelkamp.

Wat vindt je het leukst om te spelen: single, mix of dubbel en waarom?
De heren dubbel, maar single is ook wel leuk mits je jezelf goed kunt positioneren, de
shuttle kunt plaatsen en een goede timing hebt want anders moet je wel erg hard lopen.

Kun je een leuke mop of anekdote vertellen?
Eric reed in de auto op weg naar Assen. Op de snelweg tufte een oud mannetje in een
Nissan Micra die zich van geen kwaad bewust was en zeer rustig reed op de middelste
baan. Hij zat zo’n beetje gebogen over het stuur met zijn neus zowat tegen het raam aan
geplakt. En ja, daar rijden nou eenmaal wat snelle auto’s rond die op weg waren naar
circuit Assen. Die hadden even goed de balen van dat oude mannetje dus ze passeerden
hem aan weerszijden met het gas vol open. Het mannetje slingerde wat en tufte daarna
rustig verder op z’n dooie akkertje alsof er niets was gebeurd.

Wat vind je van badminton nu je weer begonnen bent? (vraag van Fardau)
Een avond in de week badminton is leuk. Ontspannen spelen en lekker alles van je af
meppen. Niet de verplichting die competitie met zich meebrengt.
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Wil je nog iets melden wat niet gevraagd is, maar wat je wel graag kwijt wil?
In de nieuwe hal (O.V.V.O.-hal) vindt Eric het fijner om te badmintonnen dan in de
Bisonhal of de Fazantenkamphal. Er hangt een bepaalde sfeer, op de een of andere
manier springt deze hal boven de andere uit.

Wie moet er de volgende keer geinterviewd worden en wat zou je die persoon willen
vragen?
Een van de vrouwen van een groepje van vier dames die na afloop rode wijn drinken, die
met bril.
De vraag aan deze dame met bril is: waarom ben je met badminton begonnen? Wat was
je motivatie?

DE COMPETITIE-UITSLAGEN OP HET NET

De uitslagen en standen van de competitie zijn te vinden op hhttttpp::////ddiitt..iiss//ddvvss  --»»  DDee
uuiittssllaaggeenn of hhttttpp::////uuttooppiiaa..kknnoowwaarree..nnll//uusseerrss//ddvvss//uuiittssllaaggeenn//. Een uitstekend initiatief
waarvan wij ook in ons clubblad graag gebruik maken.

Let wel nog even op de kleine lettertjes:

*  De verspreiding van de competitie-uitslagen is een initiatief van Badmintonclub DVS uit Utrecht.
Ze zijn direct afkomstig van de districtscompetitieleiding; niettemin kunnen er ‘geen rechten aan
worden ontleend en aanvaarden noch DVS noch de NBB, District Centrum aansprakelijkheid voor de
juistheid ervan of voor het tijdstip van publicatie’.

*  Stel vragen over de uitslagen en standen zelf niet aan mij, maar geef ze door aan je eigen club-
competitieleider. Die kent de juiste route voor verdere afhandeling.

Peter Wieriks, badmintonclub DVS
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LIJST VAN BESTUURS- EN COMMISSIELEDEN

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

BBEESSTTUUUURR
Niels Eijkelkamp J.W. Friststraat 20 06-16912024 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
Mirjam Biezepol Duivenkamp 274 570994 Lid
Jeroen Bouma Fazantenkamp 44 353463 Lid
Niels Eijkelkamp J.W. Friststraat 20 06-16912024 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

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

TTRRAAIINNEERRSS
Niels Eijkelkamp J.W. Friststraat 20 06-16912024
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


