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

JJaaaarrggaanngg  2244  ((mmaaaarrtt  22000022)),,  nnrr..  33

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

Goedemorgen en een speciaal welkom voor alle nieuwe leden, die -zoals de
oudgedienden al hebben gemerkt- zorgen voor gezellig gevulde zalen. Nadat we het
seizoen zijn gestart met meer jeugdleden dan verwacht en (veel) minder senior leden,
heeft de ledenwerf-actie van januari bijna 30 nieuwe senioren aangetrokken. We tellen
momenteel 238 leden, iets dat de afgelopen 5 jaar nog niet eerder is voorgekomen.
Hierbij merken we dat het animo voor de OVVO-hal steeds verder toeneemt. Zoveel zelfs
dat de maandagavonden nu drukker zijn dan ooit met de VJK erbij. Voor de klagers
onder u: even doorbijten. De vereniging vaart wel met de nieuwe leden èn een
goedbezochte OVVO-hal.

Nog meer goed nieuws zijn de diverse competitieteams die dit jaar kampioen zijn
geworden. Bij de jeugd zijn dat OSM-2, OSM-3 en OSM-4 en bij de senioren stond OSM-2
voor het derde jaar op rij weer bovenaan. Ik hoop dat de aankomende
districtskampioenschappen ook het succes van vorig jaar kunnen evenaren!

Bent u nog geen kampioen, maar wilt u dat wel worden? Vul het inschrijfformulier in
voor de competitie van volgend jaar. Of wat een nog betere mogelijkheid is: de
clubkampioenschappen komen er weer aan. U leest er meer over in dit nummer. Een
extra dikke, omdat we veel hulp bij de redactie hebben gekregen.

Veel leesplezier,
Ronald Koenis



VAN DE VOORZITTER
De najaarscompetitie zit er weer op. En net als vorig jaar met enorm succes. Van de vijf
jeugdteams werden er drie kampioen. Als we in ogenschouw nemen dat team 5 voor de
eerste keer competitie speelde, is dat een zeer goede prestatie. Overigens hield team 5 als
nieuweling zeer goed stand. Bij de senioren werd team 2 kampioen. Dit is weer mooie PR
voor de club, waarvoor dank aan trainer Uun, begeleiders, ouders en de spelers zelf. Als
je de volgende clubgenoten op de baan tegenkomt, mag je ze feliciteren met hun
prestatie: Gill, Mark, Ellen, Mariska, Joeri, Rowin, Sandra, Joyce, Priscilla, Tjardy, Yannic,
Melissa, Kim, Niels, Jeroen en Mirjam. Enne…succes bij de districtskampioenschappen. Ik
ben benieuwd of de teams in de VJK dit succes kunnen evenaren.

In april zijn de clubkampioenschappen. Dit jaar is de opzet gewijzigd om het meedoen
aantrekkelijker te maken. Aansluitend is er een feest dat de TC organiseert. Net zoals
vroeger. Ik zou zeggen: meld je aan via de publicatieborden in de hal of bij een van de
TC-leden.

In december hebben we de ALV gehad. De opkomst was bedroevend. Dit is juist de plek
waar leden hun stempel kunnen drukken op de club. Hier praat je als lid mee over
kostenbesparingen, uitbreiding van trainingen, ontwikkeling van de club en
contributieverhogingen. Nu hadden wij het al makkelijk gemaakt door het op een
speelavond te doen en de hal niet te huren (= kostenbesparing). Ondanks dat er nu
weinig excuus was, lieten velen het afweten. Deze ‘betrokkenheid’ is geen goed signaal
naar de vrijwilligers die zich inzetten voor de club. Wellicht dat dit jaar de opkomst
groter is.

Alexander van Leijenhorst
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JEUGD

OSM BADMINTON AGENDA MAART - JUNI 2002

Speeltijden
GROEP 1 GROEP 2

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
30 maart PASEN

06 april CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
13 april GEEN TRAINING
20 april CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
27 april MEIVAKANTIE

04 mei 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
11 mei 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
18 mei 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
25 mei 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00

01 juni 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
08 juni 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
15 juni 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
22 juni 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
29 juni 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00

Bijzonderheden
30 maart Pasen
06 april Clubkampioenschappen
07 april Clubkampioenschappen
13 april Geen zaal beschikbaar
20 april Clubkampioenschappen

Uiterste inleverdatum inschrijving competitie
27 april Meivakantie

Voor wie op zoek is naar toernooien verwijzen we naar de volgende site op internet:
http://www.badmintonsport.nl/cgi-badmintonsport/toernooi2001.pl.
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JEUGDCLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2002
Dit jaar hebben nog meer kinderen dan vorig jaar zich opgegeven voor de
clubkampioenschappen. Hierdoor is het moeilijker om het speelschema vast te stellen.
We zijn daar dan ook nog volop mee bezig. Zodra het schema klaar is krijgt iedereen  een
lijst met de speeltijden.

ZZaa  66  aapprriill::  eennkkeell--  eenn  dduubbbbeellssppeelleenn
ZZoo  77  aapprriill::  ggeemmeennggdd  dduubbbbeellssppeelleenn
ZZaa  2200  aapprriill::  ffiinnaalleess  vvaann  ggeemmeennggdd  dduubbbbeell--,,  eennkkeell--  eenn  dduubbbbeellssppeelleenn

De prijsuitreiking is op zaterdag 20 april na de finales. Dat is ongeveer om 16:00.

De JC

* 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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VERSLAG VAN DE JEUGDCOMPETITIE

Het succes kan niet op. In navolging van het voorgaand seizoen zijn ook dit jaar weer
prachtige prestaties neergezet: drie teams zijn kampioen geworden in hun klasse. 

Team 1 (Martijn van Geelen, Erik Pelgrim, Steven Veldhuizen, Emy Eijkelkamp, Sietske
Lammers) moest net op het nippertje buigen voor Ellaar (één wedstrijdpunt minder!).
Maar als je voor het eerst in de Hoofdklasse speelt is het zeker geen schande om met dit
resultaat SLECHTS als tweede te eindigen.
Team 2 (Gill ten Hoor, Mark Eijgenstein, Ellen Lemmens, Mariska Tersteeg, Marijn Kieft
(invaller)) heeft net zo nipt het Euro-tje naar de goede kant laten vallen: met een gelijk
aantal gewonnen wedstrijden maar slechts twee set-punten verschil met ‘t Slot (Zeist)
hebben ze de lauwerkrans voor zich opgeëist.

Team 3 (Joeri Tersteeg, Rowin Nieuwerth, Sandra van Rooijen, Joyce van Rooijen, Priscilla
van Wakeren) en team 4 (Tjardy Esmeijer, Yannic Smeets, Melissa Santosa, Kim
Krommert) hebben beide (ondanks hun relatief lage gemiddelde leeftijd) roemrijk
gewonnen. Had team 3 nog even last van Castellum en DVS (maar meer dan een lastige
jeuk voor de heren was het niet), team 4 had nog minder te duchten van zijn
tegenstanders. De uitslagen spreken voor zich.

Team 2: Mark, Gill, Ellen en Mariska
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Team 5 (Vincent de Waard, Stefan van Boggelen, Chantal Boshuis, Whitley Vonk, Esmee
de Graaf) had een moeilijk jaar qua prestaties. Dit was te voorzien omdat een aantal
teamleden ver boven hun leeftijd speelden en omdat dit team pas voor het eerst aan de
competitie deelnam. Desondanks hebben ze drie wedstrijden naar zich toe weten te
trekken en af en toe een lastige steek mogen uitdelen naar de tegenstanders.

Stuk voor stuk willen we (de JC) eenieder feliciteren met z´n behaalde resultaten en
hopen we dat we
volgend jaar wederom
op hun inzet mogen
rekenen. Team 2, 3 en 4
gaan 9 maart naar
Nijmegen voor de
slotrondes van de
competitie, alwaar ze
de winnaars van de
ander poules tegenover
zich zullen treffen.
Vorig jaar hebben we
goed ‘geboerd’ in
Nijmegen, dus ik ben
benieuwd… 

Team 3: Priscilla, Joeri, Joyce, Sandra en Rowin

Team 4: Yannic, Melissa, Tjardy en Kim
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DDee  eeiinnddssttaannddeenn
Team 1
Ellaar 1 10-18 64-16
OOSSMM  BBaaddmmiinnttoonn  11 1100--1177 5522--2288
Smashing 2 10-08 36-44
BC Amersfoort 1 10-07 36-44
Smashing 1 10-07 30-50
Houten 1 10-03 22-58

Team 3
OOSSMM  BBaaddmmiinnttoonn  33 1100--2200 6688--1122
DVS 2 10-12 49-31
Triaq 3 10-12 48-32
Castellum 5 10-12 47-33
Apollo 6 10-04 21-59
Breukelen 2 10-00 07-73

Team 5
Irene 5 12-22 78-18
Eemnes 4 11-19 64-24
DVS 3 12-16 61-35
’t Gein 5 12-12 49-47
Fortissimo 3 11-07 33-55
OOSSMM  BBaaddmmiinnttoonn  55 1122--0066 3311--6655
Zeewally 5 12-00 12-84

Het spreekt vanzelf dat de JC met deze resultaten, nu de promotie die nagenoeg alle
teams doormaakten na het voorgaand seizoen, DIK en DIK tevreden is. Het zijn echter niet
alleen de resultaten die van belang zijn. Badminton moet bovenal leuk zijn: leuk om te
spelen, leuk om te trainen. En dat het leuk is mag iedereen aan alle spelers vragen. Wij
hopen dat deze resultaten een aansporing zijn voor iedereen die zich net niet aan de
competitie durft te wagen. Volgend jaar is er weer een kans. Hiervoor is elders in het blad
een inschrijfformulier opgenomen. Pak je kans …

Tot slot Uun, Niels en alle ouders, chauffeurs, verzorgers, schouders, masseurs, knechten
etc., bedankt voor jullie inzet, want die is (ook volgend jaar weer) kei- en keihard nodig.

Harm Tersteeg, jeugdcompetitieleider

Team 2
OOSSMM  BBaaddmmiinnttoonn  22 1144--2266 9922--2200
’t Slot 1 14-26 90-22
Castellum 3 14-15 60-52
Hoogland 1 14-14 58-54
Houten 5 14-11 45-67
’t Gein 3 14-09 30-82
DVS 1 14-08 42-70
Apollo 2 14-03 31-81

Team 4
OOSSMM  BBaaddmmiinnttoonn  44 1144--2288 110044--0088
Houten 8 14-19 70-42
Zeewally 4 12-17 61-35
Fortissimo 2 12-13 54-42
Leerdam 7 13-13 58-46
Triaq 4 13-10 51-53
Vianen 2 13-02 11-93
Breukelen 3 13-02 07-97

w
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KKEENN JJEE PPAASSCCAALL KKRROOMMMMEERRTT AALL??
Hoe heet je, hoe oud ben je, waar woon je, waar zit je
op school en in welke klas zit je?
Ik heet Pascal, ik ben 13 jaar en woon in Zebraspoor in
Maarssenbroek en zit in de brugklas op de Martijn
school in Utrecht.

Waarom ben je op badminton gegaan?
Omdat ik het leuk vind en mijn energie goed kwijt kan.

Hoe lang ben je al lid van OSM en waarom ben je juist
op deze vereniging gegaan?
Ik ga nu het 3e jaar in en ik ben op deze vereniging
gekomen omdat het lekker dichtbij is.

Hoe vind je de interne jeugdcompetitie?
Ja dat kan ik niet zeggen want ik ben ziet zo vaak aanwezig geweest, de afgelopen
maanden.

Speel je competitie of doe je mee aan toernooien?
Zo ja, met wie speel je in het competitieteam?
Ik doe alleen mee met de clubkampioenschappen maar ik speel geen competitie.

Wat speel je het liefst, de single, de mix of de dubbel?
Waarom?
De single want dan kan ik het helemaal alleen doen
anders krijg ik commentaar als ik het verkeerd doe bij
mix of dubbel.

Wat vind jij het leukste dat je dit seizoen hebt
meegemaakt?
Kan ik niet zeggen want ik was te veel afwezig.

Heb je ook andere hobby’s?
Ja, vliegeren, vissen, postzegels verzamelen, tekenen en
schilderen op doek, kortom ik vind veel dingen wel leuk.

Is er nog iets wat je graag wilt vertellen, wat leuk is als
het in het boekje komt te staan?
Nee.

Pascal Krommert geeft de pen door aan Chantal Boshuis.
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GEEF JE OP VOOR DE JEUGDCOMPETITIE 2002-2003 !!!
Vanaf eind september 2002 gaat de jeugdcompetitie van het seizoen 2002-2003 van
start. Daarvoor moet over enige tijd bij de Badmintonbond een opgave van de teams
ingeleverd worden. Meespelen met de competitie is leuk, want je speelt extra
wedstrijden tegen andere verenigingen.
Als je mee wilt spelen, moet je je nu opgeven door de bijgaande antwoordcoupon in te
leveren. Het beste is om van te voren met andere spelers van jouw leeftijd af te spreken
om een team te vormen en dan als team in te schrijven. Iedere speler moet zelf een
antwoordcoupon inleveren, maar wel eerst laten ondertekenen door een van je ouders. Je
kunt je ook alleen aanmelden, maar dan is het onzeker of er voldoende andere
aanmeldingen zijn van spelers van jouw leeftijd om een team te vormen. Mocht dit zo
zijn, dan kun je nog reserve speler worden die kan invallen als een speler van een team
een keer niet kan meespelen.
De competitie loopt van eind september 2002 tot eind januari 2003. De competitieteams
worden ingedeeld naar de leeftijd op 31 december 2002 van de oudste speler van het
team. Er zijn zes klassen, nl:

- 5e klasse - onder 11 jaar, dus geboren in 1992 of later
- 4e klasse - onder 13 jaar, dus geboren in 1990 of later
- 3e klasse - onder 15 jaar, dus geboren in 1988 of later
- 2e klasse - onder 19 jaar, dus geboren in 1984 of later
- 1e klasse - onder 19 jaar, dus geboren in 1984 of later
- Hoofdklasse - onder 19 jaar, dus geboren in 1984 of later

Een badmintonteam bestaat minimaal uit 2 jongens plus 2 meisjes. In de 3e en 2e klasse
zijn ook teams (van minimaal 4 spelers) bestaande uit alleen jongens of alleen meisjes
mogelijk. In de 5e klasse wordt gemengd gespeeld, d.w.z. jongens en meisjes willekeurig
door elkaar heen.
Er wordt gespeeld in poules van ten hoogste 8 teams met maximaal 14 speelweken. In
een poule van 8 teams worden 2 x 7 wedstrijden gespeeld, tegen iedere tegenstander
één keer thuis en één keer uit. De thuiswedstrijden beginnen op zondagochtend om 10:00
in Sporthal Bisonspoor en duren tot uiterlijk 14:00 (maar meestal zijn ze al om ongeveer
12:30 klaar). De uitwedstrijden zijn meestal op zaterdag of zondag, maar kunnen bij
uitzondering ook op vrijdagavond plaats vinden. De uitwedstrijden worden gespeeld bij
andere verenigingen in het District Centrum van de Badmintonbond.

Als je je opgeeft voor de competitie moet je uiteraard wel volgend seizoen lid blijven van
OSM Badminton. Als je je nu opgeeft en je wilt volgend seizoen toch niet meespelen in de
competitie, waardoor een competitieteam moet worden teruggetrokken, dan moet OSM
Badminton een boete van ongeveer 25 euro betalen aan de Badmintonbond. Deze boete
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moet OSM helaas verhalen op het team dat zich terugtrekt. Voor de begeleiding en het
vervoer naar de uitwedstrijden, zullen de ouders van de spelers (per toerbeurt) moeten
zorgdragen. De JC kan hier maar heel beperkt bij assisteren.

De antwoordcoupon moet uuiitteerrlliijjkk  2200  aapprriill  22000022  iinnggeelleevveerrdd  zijn bij:

Harm Tersteeg, Reigerskamp 663, Maarssenbroek.

OPGAVE JEUGDCOMPETITIE 2002-2003
Ik geef mij op voor de jeugdcompetitie als ssppeelleerr      //      rreesseerrvveessppeelleerr

(doorhalen wat niet van toepassing is)

NNaaaamm:: ..............................................................................

IInnddiieenn  jjee  aall  wweeeett  mmeett  wwiiee  jjee  iinn  eeeenn  tteeaamm  ggaaaatt  ssppeelleenn,,  vvuull  ddaann  hhiieerroonnddeerr  ddee  nnaammeenn  vvaann  jjee
tteeaammggeennootteenn  iinn::

1. ................................................................................................

2. ................................................................................................

3. ................................................................................................

4. ................................................................................................

5. ................................................................................................

Teamcaptain: ......................................................................................
(indien al bekend)

Mijn ouders accepteren de regeling voor teambegeleiding.

Handtekening: Handtekening ouders/voogd:

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

✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂



- 14 - OSM Badminton

GEEN PEPERNOTEN; OORZAAK: SINT.
Ieder jaar, zo net voor 5 december, hebben wij bij OSM een Sinterklaastoernooi. Ook in
Spanje weten ze dat, zodat de sint ieder jaar een paar pieten naar het toernooi stuurt. Wij
van de JC hebben nooit geweten hoe dit nu precies werkte. Ik heb me laten vertellen dat
zij in Spanje speciaal voor ons een zomer-badmintontoernooi organiseren en dat de
winnaars bij ons langs mogen komen. Dit doen zij al vanaf het begin van de
badmintonclub; vandaar dat er het eerste jaar geen pieten waren. Geen zomertoernooi,
dus geen pieten. Wij weten ook dat Sinterklaas veel langer meegaat dan de JC van OSM.
Wij van de JC organiseerden altijd gewoon een Sinterklaastoernooi en ieder jaar kwamen
er wel pieten langs. En waar pieten zijn, zijn ook pepernoten. Wij gingen er gewoon
vanuit dat ze langs zouden komen. Het enige dat wij hoefden te doen was het
aankondigen en organiseren van het toernooi. Met de pieten hoefden we nooit rekening
te houden, want die kwamen toch altijd te laat. Wat wij niet wisten is dat Sinterklaas
altijd vroeg of ze gewonnen hadden. Ieder jaar zeiden de pieten dat zij niet konden
winnen, omdat zij te goed waren voor onze jeugd. Nou, wij weten wel beter. Ze kwamen
altijd te laat, omdat ze anders van de jeugd zouden verliezen.

Ook dit jaar was de JC ervan uitgegaan dat de pieten weer zouden komen. Maar helaas,
Sint had alles goed bijgehouden. Het was precies 25 jaar geleden dat de eerste pieten
meededen met het toernooi. Dit was aanleiding voor de Sint om aan zijn pieten mee te
delen dat hij dit jaar ook zou komen kijken. Het gevolg was dat de pieten niet meer
durfden te komen en dat de Sint er alleen voor stond met zijn staf. En waar geen pieten
zijn, zijn ook geen pepernoten. Natuurlijk waren wij allen zo blij ja, ja, want Sint zelf
hadden we toch niet verwacht. Konden we eindelijk ‘dag sinterklaasje’ zingen, maar
‘Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht’ was niet echt toepasselijk. Gelukkig had
Sint wel lollies meegenomen, zodat we toch niet helemaal met lege schoenen naar huis
moesten.

Arthur van der Heijden
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OLIEBOLLEN

Een nieuw jaar luiden we altijd in met oliebollen die we van oudjaar over hebben
gehouden. Hiervoor organiseren we een toernooi, waarbij iedereen die meespeelt na
afloop oliebollen mag eten. Tijdens dit toernooi kan de jeugd aan z’n ouders laten zien
hoe zij kunnen badmintonnen. De jeugd speelt een dubbel met zijn/haar eigen vader of
moeder. Wij van de JC hadden dit jaar veel oliebollen over, dus waren er veel ouders
meegekomen. In totaal waren er ruim 40 ouders op komen dagen. Dit betekent dat er
veel belangstelling voor het toernooi was. Voor het toernooi hadden we de jeugd op
sterkte ingedeeld in 7 poules. Hierbij moet ik opmerken dat Eveline minstens 1 poule te
hoog zat, waardoor zij extra haar best moest doen om punten te halen. Zij kwam dan ook
in aanmerking voor de aanmoedigingsprijs. Helaas hadden we die niet, en daarom
mocht zij een extra oliebol hebben. Ook Kirsten had het niet makkelijk. Haar vader stond
haar voortdurend in de weg. Gelukkig kon ze de meeste shuttles nog wel terug slaan,
zodat ze hoog eindigden. Kirsten was niet de enige bij wie vader of moeder in de weg
stond. Er waren veel meer ouders die nog veel van hun kids konden leren. Neem nou
Lisanne. Zij is zowat de hele tijd bezig geweest om haar moeder de spelregels uit te
leggen en miste daardoor veel kansen. Om deze reden heeft zij de troetelprijs in de wacht
gesleept (een troetelprijs is een prijs die bij het vorige toernooi door niemand is
opgehaald).

Zij die wel in de prijzen vielen waren:
- Rosalieke, die niet alleen haar eigen moeder, maar ook de moeder van de

tegenstanders tactische aanwijzingen moest geven.
- Marten, die ondanks de moeilijke tegenstanders het hoofd koel wist te houden door

steeds weer verrassend te droppen.
Maar de hoofdprijs ging naar Robbin en haar moeder. Ook al stonden ze soms ver achter,
ze bleven in een overwinning geloven (alleen jammer dat de tijd daarvoor te kort was).
Door moedig spel wisten zij wel zichzelf te overwinnen. Beide waren tijdens de
prijsuitreiking niet aanwezig, waardoor de kans op een aardige troetelprijs bij het
volgende toernooi is vergroot. Ouders die nog wat meer oefening kunnen gebruiken
raad ik aan eens bij de senioren te gaan kijken. Behalve op de normale open dagen,
kunnen zij ook gewoon op een maandag- of donderdagavond binnen lopen om eens te
kijken.

Arthur van der Heijden
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SENIOREN

OSM BADMINTON AGENDA MAART - JUNI 2002
Speeltijden
maandag 20:00 - 23:00 vrij spelen, training en VJK (OVVO hal)
woensdag 19:30 - 22:30 competitietraining
donderdag 20:30 - 23:00 vrij spelen en training
vrijdag 20:30 - 22:00 vrij spelen

Bijzonderheden
22 maart laatste keer vrij spelen op vrijdag
25 maart clubavond/beginnerstoernooi
29 maart geen vrij spelen (Goede Vrijdag)

01 april geen vrij spelen (Pasen)
04 april clubkampioenschappen
05 april clubkampioenschappen
07 april clubkampioenschappen
11 april clubkampioenschappen
12 april clubkampioenschappen
20 april clubkampioenschappen (finales)

01 mei geen training (meivakantie)
09 mei geen vrij spelen (hemelvaart)
15 mei kopijdatum
20 mei geen vrij spelen (pinksteren)

Voor wie op zoek is naar toernooien verwijzen we naar de volgende site op internet:
http://www.badmintonsport.nl/cgi-badmintonsport/toernooi 2001.pl.
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2002
Clubgenoten,
De clubkampioenschappen beginnen weer. Het zal dit jaar anders dan vorig jaar gaan.
De poules zijn verdwenen en er is een afvalsysteem voor in de plaats gekomen. Ikzelf
denk dat het er leuker op wordt.

BBeetteekkeenntt  ddaatt  jjee  nnuu  bbiijj  vveerrlliieess  mmeetteeeenn  uuiitt  hheett  ttooeerrnnooooii  bbeenntt  ggeekknniikkkkeerrdd??
Nee hoor. Je kunt dan geen eerste meer worden, maar je komt uit tegen alle spelers die
dezelfde ronde als jij hebben verloren. Dat betekent in de praktijk dat de partijen
naarmate het toernooi vordert interessanter worden. Je komt uiteindelijk op je eigen
niveau terecht. Iedereen speelt nu evenveel wedstrijden. Aan het eind van het toernooi
zal iedereen een plaats hebben op de ranglijst. Van 99e t/m 1e.

HHooee  wweeeett  iikk  wwaannnneeeerr  iikk  mmooeett  ssppeelleenn??
Dat is een goede vraag. Ruim van tevoren (rond begin maart 2002) worden de eerste
partijen in de hal (Bison en OVVO) opgehangen. Achter iedere partij staan nummers die
corresponderen met een tijdvak, waarin de wedstrijden gepland staan. Ken je je tijdvak,
dan weet je wanneer je moet spelen. Vrij eenvoudig dus.

JJaa,,  mmaaaarr  ddaann  wweeeett  iikk  nniieett  wwaannnneeeerr  mmiijj  vvoollggeennddee  wweeddssttrriijjdd  iiss??
Dat klopt. Het hangt erg af of je wint of verliest wanneer je de volgende wedstrijd speelt.
Winnaars zullen over het algemeen langer moeten wachten dan verliezers. Het kan
betekenen dat je na een wedstrijd meteen al naar huis kan, maar het kan ook zo zijn dat
je vier partijen op een avond speelt.

OOnnttbbrreekkeenn  vvaann  ffaavvoorriieetteenn  iinn  dduubbbbeellss,,  hhooee  kkaann  ddaatt??
Misschien heb je er al van gehoord. De sterkste combinaties in dubbels en mixen
ontbreken. De spelers uit team 1 en team 2 zijn gevraagd om met een recreant te gaan
spelen. Hierbij worden de kansen van “anderen” vergroot. 

WWaacchhtteenn,,  wwaacchhtteenn,,  wwaacchhtteenn......
Zoals op ieder toernooi, dus ook op de clubkampioenschappen, kom je er niet onderuit:
het wachten op de volgende partij. Wiskundig is het fenomeen niet op te lossen.
Wachten is dus onvermijdelijk. Wat we dit jaar wel gaan proberen is om het wachten zo
aangenaam mogelijk te maken. Er zal een poging gedaan worden om de sfeer wat op te
leuken. Bijvoorbeeld met achtergrondmuziek en wat snoep.

WWaatt  iiss  hheett  ttooeerrnnooooiibbooeekkjjee??
Iedere deelnemer krijgt bij aanvang een toernooiboekje. Hierin staan alle partijen die
gespeeld worden, inclusief tijden. Je kunt het zien als een kleine kopie van het
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wedstrijdschema voor thuis of tijdens het wachten om te zien wie je tegenstander wordt.
Wellicht dat we volgend jaar ook de website hiervoor kunnen gebruiken (om papier te
besparen), maar dat lukt dit jaar niet meer.

PPllaaaattssiinngg  vvaann  ssppeelleerrss
In principe is iedereen geplaatst bij aanvang van het schema. Nummer 1 bovenaan,
nummer 2 onderaan, etc. Dit voorkomt moeilijke taferelen, dat de nummers 1 en 2 al
direct in de eerste ronden tegen elkaar uitkomen. Voor de plaatsing worden de uitslagen
van vorige clubkampioenschappen gebruikt en zo zal dit volgend jaar ook gaan.

PPrriijjzzeenn......
Er worden dit jaar prijzen uitgereikt aan nummer 1 en 2. Daarnaast zal er in de single een
pechprijs zijn en een aanmoedigingsprijs worden uitgeloofd. De aanmoedigingsprijs
gaat naar degene die het best presteert. Degene die bijvoorbeeld 54e is geplaatst en 31e

wordt.

FFiinnaalleess
De finales zullen op 20 april 2002 gespeeld worden, ook zal op deze dag de
prijsuitreiking plaatsvinden. Het bestuur hoopt er op dat ook de niet-finalisten zullen
komen opdagen om aan te moedigen.

VVeerrrraassssiinngg
Binnen de TC zijn we er nog niet over uit of we tot 7 punten per set (best of 3) of tot 15
punten per set (best of 2) zullen strijden. Bij de eerste wedstrijd zal dit bekend worden
gemaakt via het publicatiebord.

FFeeeesstt
Na de vreugde van het spelen van de clubkampioenschappen, direct na de finales op
zaterdag 20 april, zal de TC een feest organiseren (locatie: de bar boven in de Bisonhal).
Ga dus niet gelijk naar huis, maar geniet nog van het eten, drinken, de muziek en klets
nog wat bij met je enthousiaste clubgenoten. Partners en kinderen zijn op deze avond
ook welkom. Mocht je geïnteresseerd zijn, neem dan contact op met één van de TC-leden
of schrijf je in op één van de feestposters die op de publicatieborden hangen. Om het
eten te kunnen bekostigen, vragen we om een kleine bijdrage van tien euro p.p.
(kinderen onder de acht jaar eten gratis.) UUiitteerrlliijjkkee  iinnsscchhrriijjffddaattuumm::  11ee wweeeekk  vvaann  aapprriill.
Neem zelf een CD mee naar het feest. Wij garanderen dat tenminste één nummer wordt
gedraaid.
Tot slot alvast veel plezier en succes toegewenst.

Jeroen Bouma
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VERSLAG S.M.I.T.
Op een donkere vrijdagavond in de maand november was het dan weer eens tijd om mijn
tas (sporttas wel te verstaan) in te pakken. Deze keer was het toch anders. Dit keer niet
voor de wekelijkse vrijdagse trainingsavond, maar voor iets heel anders. Op deze
herfstavond zou er worden gestreden voor de eerste plaats! Tja, en dat is toch wel wat
anders. Ook anders dan anders was het feit dat ik een partner mee moest nemen. Met
deze partner zou ik dan gaan mixen tegen andere mixed-teams die zouden bestaan uit
één lid en één niet-lid. 
Enigszins gespannen dronk ik mijn laatste slok koffie op. Ik pakte mijn sporttas, snelde
de deur uit en sprong op mijn fiets. De eerste warming-up: een snelle fietstocht, met de
lamp natuurlijk aan, naar de sporthal. Licht hijgend kwam ik de Bisonhal binnen. Ik keek
schichtig om me heen, maar helaas mijn mixpartner zag ik nog niet. Hm, waar zou ze
zijn? Och natuurlijk, ze was zich vast al aan het omkleden. Goed plan, moest ik ook maar
eens gaan doen. Ik voegde de daad bij het woord en liep de kleedkamer in. Een lichte
rilling liep over mijn rug toen ik alle potentiële tegenstanders zag. Dit zou nog wel eens
zwaar kunnen worden. Snel kleedde ik me om, en liep ze zaal in. Fff, nog meer
tegenstanders, het was zowaar echt druk. Eén geluk, mijn partner liep er gelukkig ook
rond.
De wedstrijdindeling werd gemaakt. Er waren twee poules en we moesten vier
wedstrijden spelen. In de eerste ronde konden wij nog even toekijken. Zenuwen, ik moet
mijn zenuwen bedwingen, als ik dat niet doe dan, dan….. Nee, niet aan denken. Focus…
Ik keek rond, er werd fanatiek gespeeld.
Ronde twee: onze beurt. Daar ging hij dan. Nu zou het er op aan komen. Vervolgens
ronde drie, ronde vier, ronde vijf. Naarmate het later werd en eenieder moe, werd er
steeds fanatieker gestreden voor de zeer begeerde titel “S.M.I.T. kampioen”. De
wedstrijden waren gespeeld. Men ging douchen terwijl de punten geteld werden. Bij het
puntentellen werden de punten vermenigvuldigd met een “sterkte factor” die lag tussen
de één en de twee. Zo zou het nog heel spannend blijven tot de bekendmaking van de
uiteindelijke stand, kortom tot de prijsuitreiking.
De prijsuitreiking… “En dan is eerste geworden van poule 1: José Loomans met partner.
En op de eerste plek van poule 2 is eerste geworden: Agaath den Elzen met partner.”
Niet gewonnen. Alles was voor niets geweest. Een gevoel van teleurstelling daalde over
mij neer. Langzaam werd alles zwart voor mijn ogen. Het enige wat ik nog zag en hoorde
was dat Agaath en José de eerste prijs (een sporttas of een waardebon), beschikbaar
gesteld door Sportzaak 211, ontvingen en dat de twee partners een pot met snoep werd
overhandigd…….Volgende keer beter?

Niels Eijkelkamp

PS. Ik zou Mirjam willen bedanken voor het helpen organiseren van het toernooi.
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UW BONDSKAART

De bondskaart is het bewijs dat u lid bent van de NBB. Deze persoonsgebonden kaart
heeft u nodig als legitimatiebewijs bij door de bond georganiseerde wedstrijden, zoals
bij de najaars- en voorjaarscompetitie. Officieel moet er een pasfoto op en een stempel
van OSM. In de praktijk wordt hier zelden op gecontroleerd en is de kaart zelf voldoende. 

Uit kostenoverwegingen heeft de NBB dit jaar de kaart niet naar uw huisadres gestuurd,
maar afgeleverd bij de secretaris, Ronald Koenis. Bij hem kunt u de kaart afhalen. Hij is
regelmatig in de zaal, maar mocht de nood hoog zijn (VJK!), dan kunt u de kaart ook bij
hem thuis afhalen.

SUCCESVOLLE OPEN AVOND IN JANUARI

Uun Santosa en jeroen
Bouma laten de
nieuwkomers zien wat de
basisslagen zijn.

Waarna deze meteen
toegepast kunnen
worden,

Kijk voor nog meer foto’s op
www.osmbadminton.nl
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DE VOORJAARSCOMPETITIE

In februari begint meestal de voorjaarscompetitie weer. Zo ook dit jaar. Dit jaar hebben
vijf teams zich aangemeld. Een mooi aantal en we verwachten dat er van die teams een
paar de eerste plaats zullen halen. De thuiswedstrijden worden op maandag in de OVVO-
hal gespeeld en beginnen om 20:00. Ik raad iedereen aan om eens te kijken.
Tegelijkertijd kan er natuurlijk op de resterende banen gespeeld worden. Ik zou alle
teams succes willen wensen. Verder wil ik José Eijkelkamp bedanken voor het  helpen
organiseren van de VJK.
Hieronder staan de 5 teams en alle thuiswedstrijden. Deze kunnen ook op de website
worden gevonden.

Niels Eijkelkamp

TTeeaammss
Team 1 (poule 9) Team 2 (poule 15) Team 3 (poule 16)
Gerben v/d Bosch Adriaan Beljaars Hans Roberti
Frans den Elzen Dik Veer* Gijs Eijgenstein*
Agaath den Elzen* Ineke Spal Linda Elsendoorn
Wilma Elsendoorn Ria Galesloot José Eijkelkamp

Team 4 (poule 17) Team 5 (poule 26)
Piet Elsendoorn* Geert-Jan Fluitman*
Hans Eijkelkamp Ad de Backer
Nel Coenders Jan Baak
Laura Eeftink Fardau Breshamer
Saskia van Rouveroy Josephine Bart

Yvonne Baak

THUISWEDSTRIJDEN VJKWWaannnneeeerr tteeaamm

4 februari 2002 2,3

18 februari 2002 3,4

25 februari 2002 1,2

4 maart 2002 1,5

11 maart 2002 3,4

18 maart 2002 1,5

25 maart 2002 1,2

15 april 2002 2,5

22 april 2002 4,5

6 april 2002 3,4



- 22 - OSM Badminton

NAJAARSCOMPETITIE 2002-2003
Als dit clubblaadje uitkomt, is de voorjaarscompetitie nog maar net begonnen en starten
de inschrijvingen voor de najaarscompetitie alweer. Helaas hebben we afgelopen jaar
slechts twee seniorenteams aan kunnen leveren. We gaan er natuurlijk vanuit dat er dit
jaar meer teams gevormd kunnen worden.

De competitie bestaat uit meerdere klassen. Je kunt je dus ook als beginner opgeven! Het
is de manier om meer wedstrijdervaring te krijgen en op een gezellige manier andere
leden te leren kennen.

Je speelt in de najaarscompetitie maximaal 14 wedstrijden. Als er een team in de poule
uitvalt, kunnen dit ook 12 of zelf 10 wedstrijden zijn. De wedstrijden beginnen eind
september en eindigen in februari. Verder speel je de ene helft van de wedstrijden thuis
(op zondagochtend) en de andere helft bij de tegenstander.

Dit jaar is het de bedoeling dat iedereen zich apart inschrijft. Aan de hand van de
aanmeldingen zal de technische commissie in overleg met de trainer de indeling van de
teams maken op basis van sterkte en ervaring. Het maakt dus niet uit als je zelf geen
team bij elkaar kunt krijgen. Mijn ervaring is dat de competitie vooral erg gezellig is en
ook zeker erg leerzaam.

Als je nog vragen hebt, twijfel niet en bel mij of één van de andere TC-leden.

EINDUITSLAG COMPETITIE 2001-2002
De najaarscompetitie is afgelopen. Twee teams hebben 14 weken lang de eer van de club
hoog gehouden. Team 1, bestaande uit Eric van Dam, Rob Stevens, Ruud Meijer, Ruth van
der Valk en José Loomans, is in de middenmoot geëindigd. Team 2, bestaande uit Niels
Eijkelkamp, Jeroen Bouma en Mirjam Biezepol en diverse invalsters, is voor het derde
achtereenvolgende jaar kampioen geworden. Proficiat!

Team 1, 2e klasse, poule 3
Houten 2 12-20 69-27
Apollo 3 12-20 66-30
OOSSMM  BBaaddmmiinnttoonn  11 1122--1166 5577--3399
De Lobbers 3 12-11 43-53
Iduna 11-04 29-59
Kromme Rijnstreek 1 12-03 28-68

Team 2, 3e klasse, poule 6
OOSSMM  BBaaddmmiinnttoonn  22 1100--2200 6644--1166
Rap 1 10-14 52-28
Irene 7 10-12 44-36
Houten 4 10-09 42-38
Inter Nos 2 10-05 32-48
‘t Slot 4 10-00 06-74
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OPGAVE COMPETITIE 2002-2003
Ja, ik geef mij op voor de najaarscompetitie

Naam : ………………………………………………….…..

Adres : ……………………………………………………...

Telefoonnummer : ……....... - ………………………………………..

Speelsterkte: O Beginner
O Gevorderd
O Ver gevorderd

Ik heb een voorkeur voor de volgende teamgenoten:

……………………………………………............................................................

Eventuele opmerkingen: ……………………………………………………....………

Inleveren vóór 31 maart 2002 bij:
Of inschrijven via de website: www.osmbadminton.nl

Mirjam Biezepol
Vlindersingel 131
3544 VC  UTRECHT 

of bij één van de andere TC-leden die je
achterin dit clubblad vindt.

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂
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CHAMPAGNETOERNOOI

Op maandag 7 januari werd weer het jaarlijkse champagnetoernooi in de OVVO-hal
georganiseerd. Nadat iedereen elkaar de beste wensen had gewenst kon iedereen zich
inschrijven. De opkomst was erg hoog. Op elke baan stonden 5 of 6 mensen zodat je af en
toe ook gezellig van een pauze kon genieten en kon bijkletsen. De banen werden
gemixed ingedeeld. Per baan kreeg iedereen een letter en zo moesten bijvoorbeeld A en
B tegen C en D. We wisten dus niet van tevoren wie met wie en tegen wie iedereen kwam
te spelen. Het leverde spannende en vooral gezellige wedstrijden op.

Na afloop was er uiteraard voor iedereen een glas champagne. Daarnaast kregen we ook
allemaal een heerlijke appelflap die door José Eijkelkamp gemaakt waren (José
bedankt!). Voor elke baan was er een prijs. De punten per gehaalde wedstrijd werden
opgeteld en zo kwamen er 7 winnaars uit. Frans, Peter, Cor, Joep, Gerben, Rob en Piet
gefeliciteerd met jullie overwinning.

Het was een geslaagd en gezellig toernooi en hopelijk zien we jullie (en ook de mensen
die dit jaar niet konden komen) volgend jaar weer.

De TC

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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VARIA

SPONSORTEAM

IInnlleeiiddiinngg
Op dit moment kent OSM-Badminton een beperkt aantal sponsoren, met een eveneens
beperkte inbreng van financiële middelen. Hetgeen wij op dit moment aanbieden aan de
sponsoren is beperkt gebleven tot een plaatsje in het clubblad of een toernooi-naam. We
mogen hier niet ontevreden over zijn, maar is meer rendement uit sponsoring te halen.

SSppoonnssoorrccoommmmiissssiiee
Om invulling te geven aan sponsoring is een sponsorcommissie opgesteld, bestaande uit
de volgende personen:
- Alexander van Leijenhorst
- Niels Eijkelkamp
- Jeroen Bouma
- Harm Tersteeg
- Arthur van der Heijden
De doelstellingen die de commissie zich heeft opgelegd zijn de volgende:
- het definiëren van een sponsorbeleid
- het samenstellen van een dossier ter ondersteuning van de PR-functie
- het zoeken van een PR-medewerker

SSppoonnssoorrbbeelleeiidd
Het mag duidelijk zijn dat je bij een sponsor niet aan kunt komen als je zelf niet weet wat
je kunt bieden en wat je nodig hebt. Een duidelijk vastgelegd sponsorbeleid kan hierin
een goede rol vervullen. In het sponsorbeleid wordt o.a. vastgelegd:
Wat kan een vereniging als OSM de sponsor bieden? Denk hierbij aan
- ruim 200 leden
- het clubblad (4 x per jaar),
- een toernooi (1 x per jaar),
- een (jeugd-)team (minimaal 12 weken een vermelding in de VAR!),
- de mogelijkheid tot exclusiviteit
- etc.
Wat je van de sponsor kunt vragen:
- een financiële bijdrage (vast/variabel bedrag)
- materiële bijdrage (shirts, rackets, shuttles, netten, …)
- etc.
Spelregels die nageleefd dienen te worden door zowel de sponsor als de vereniging zijn:
- contract-periode
- de gebruikelijke reclameregels (geen anti-reclame)
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- de vereniging mag financieel niet afhankelijk zijn van sponsoring
- de verantwoordelijkheid van de besteding van het sponsorgeld ligt bij het bestuur
- etc.
Het te verwerven sponsorgeld wordt ingezet voor specifieke activiteiten, het is geenszins
de bedoeling om de gelden te gebruiken voor algemene middelen.
Bovenstaande is slechts een aanzet tot het sponsorbeleid.

WWiiee  zziijjnn  ‘‘OOSSMM//BBaaddmmiinnttoonn’’
Als we naar de sponsor toestappen zal de eerste vraag zijn: wie of wat is
OSM/Badminton? Op dat moment kunnen we in ieder geval presenteren wat we als
vereniging presteren op badmintongebied. Deze resultaten liegen er niet om:
- bij de senioren staan team 1 en 2 resp. op de 3e en 1 e plaats in de competitie;
- bij de jeugd liggen de teams achtereenvolgens op de plaatsen 2, 1, 1, 1, 5;
- een groei bij de jeugdleden van (gem.) 10 - 15% per jaar,

een uitbreiding van 2 naar 5 jeugdcompetitieteams in 2 jaar;
- een positieve ledenontwikkeling t.o.v. een dalend landelijk gemiddelde.
Wat we onze sponsor nog niet kunnen bieden is een beeld van onze leden als zijn
potentiële klantenkring, want laten we eerlijk zijn: de sponsor vraagt zich (terecht) af
‘What’s in it for me’.

EEnnqquuêêttee
Om de sponsor een beeld te geven van zijn doelgroep willen we een enquête houden. Op
grond hiervan kunnen wij gerichter een sponsor benaderen en hem een beter beeld
schetsen van onze vereniging. Het belang van deze enquête mag duidelijk zijn: als wij
ons goed profileren kunnen we potentiële sponsoren makkelijker/beter contracteren. Wij
stellen het dan ook op prijs om zoveel mogelijk response te krijgen. Uiteindelijk zijn jullie
het zelf die er de vruchten van kunnen plukken. De enquête is anoniem, maar het is niet
uitgesloten dat personen herleidbaar zijn. Derhalve worden de volgende regels in acht
genomen:
- bij het opstellen en verwerken van de enquête wordt maximale vertrouwelijkheid in

acht genomen;
- de individuele gegevens worden samengevoegd tot een algemeen profiel van de

vereniging;
- de individuele gegevens worden na verwerking vernietigd.
Geef niet op wat je niet wilt, geef wel op wat je wel wilt, maar reageer a.u.b.

PPRR--mmaannaaggeerr
Als er iemand interesse heeft om deel te nemen aan de sponsorcommissie en dit verder
een ‘gezicht’ wil geven dan kan hij/zij contact opnemen met een van de commissie- of
bestuursleden.

De sponsorcommissie.



GEBOREN IN FEBRUARI 2002
Hé hallo!
Je zal me wel niet kennen, maar dat kan snel gaan.
Ik zal me even voorstellen ik ben LLaauurraa  BBoouummaa, een mooie meid, donker haar en
grijsblauwe ogen. Mijn hobbies zijn: Kusjes krijgen, Observeren, Oogcontact maken, en

dromen van mooie
mannen.

Mocht dit aanleiding zijn
voor verder contact. Kom
dan effe langs. Ik woon nog
wel bij m’n ouders, maar
die zijn erg gastvrij.
(Overigens staat m’n vader
Jeroen ook op de foto.)

Wie weet tot snel.

Vriendelijke groet, Laura
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DISCUSSIEHOEK... (EEN INTERACTIEF THEMA) 
De discussiehoek is een nieuwe rubriek op onze website, waarbij jullie mening zeer op
prijs wordt gesteld. Reageer op www.osmbadminton.nl en alle verschillende argumenten
zullen anoniem worden geplaatst in de volgende clubkrant.

SStteelllliinngg  11..
De VJK (voorjaarscompetitie) wordt nu op maandag gespeeld, terwijl op vrijdag de hal
bijna verlaten is. De TC wil daarom volgend jaar de VJK naar vrijdag verschuiven, zodat
de drukbezette maandag minder hinder van de VJK ondervindt. Goed idee? 
SStteelllliinngg  22aa..  
Training moet bij voorkeur vroeg op de avond zijn, daarna kan er altijd nog vrij gespeeld
worden. Goed idee? 
SStteelllliinngg  22bb..  
Wie wil trainen, moet in staat worden gesteld om te trainen op zijn/haar eigen niveau. De
zaal moet altijd worden opgedeeld in een trainingsdeel en een vrij spelend deel. Dus als
er 20 man zijn die willen trainen en 20 die willen vrijspelen, wordt de hal in tweeën
gesplitst. Indien er 10 willen trainen en 30 willen vrijspelen, zal 1/4 van de banen zijn
gereserveerd voor trainingsactiviteiten. Goed idee? 
SStteelllliinngg  22cc..  
Eigenlijk moet iedereen voor training betalen. Net zoals iedereen voor de shuttles en de
zaal betaalt. Bij voetbal of volleybal is dit toch ook heel normaal? Mee eens?
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KEN JE PIETER VLAANDEREN AL?
Helaas was de omschrijving in het vorige boekje niet genoeg om de dame in kwestie te
kunnen achterhalen. Dus ben ik zo vrij geweest om Pieter uit te nodigen om onze
nieuwsgierigheid te bevredigen.

Hoe oud ben je, wat is je burgerlijke staat en waar werk je?
Pieter is 48 jaar, getrouwd en ze hebben twee kinderen. Zijn vrouw is dit jaar ook lid
geworden van badminton. Op het Niftarlake College werkt Pieter als docent geschiedenis
en maatschappijleer.
Pieter ziet bij OSM veel ‘oud’ leerlingen  en ouders van leerlingen rondlopen.

Hoe lang ben je lid van de vereniging en heb je ook ergens anders gespeeld?
Sinds anderhalf jaar speelt Pieter bij OSM en heeft nergens anders gespeeld. 

Heb je ook andere hobby’s/sporten?
Nou… vroeger heeft Pieter aan autosport deelgenomen. Rittensport heet deze tak
officieel. Bij deze sport moet je veel kaartlezen. Je krijgt dan een kaart mee, maar die
kaart is vaak zeer gedateerd, bijvoorbeeld een tweehonderd jaar oud en dan moet je
proberen zoveel mogelijk wegen van die oude kaart te rijden. Verder leest Pieter veel
vanuit zijn vakgebied: geschiedenis. Ook houdt hij zich bezig met genealogie.

Doe je mee aan de competitie of heb je dat ooit gedaan?
Nee, nooit bij badminton, maar vroeger wel bij rittensport in de regionale en landelijke
competitie gereden en een paar keer regionaal kampioen geweest en nationaal tweede.
Badminton is puur voor zijn conditie en Pieter vindt trainingen leuker dan wedstrijden.
(Pieter geef je volgend jaar maar op voor de gevorderde training bij Uun!)

Ben je al eens clubkampioen geweest en zo ja wanneer?
Nee, Pieter is nog nooit clubkampioen geweest.

Wat vindt je het leukst om te spelen: single, mix of dubbel en waarom?
Variatie is leuk, af en toe een single en dan weer een dubbel of een mix.

Kun je een leuke mop of anekdote vertellen?
Ja, Pieter kent wel een mop/anekdote, alleen is die wel een beetje lang!
In de jaren ´70 heb ik, in het kader van de emancipatie, een blauwe maandag in een
lingeriezaak gewerkt. Op een dag komt er een dame de zaak binnen. Op zich niets
bijzonders natuurlijk, maar sommige mensen hebben een bepaalde uitstraling waardoor
je meteen hun aanwezigheid opmerkt en al haar bewegingen volgt. De bewuste dame
zoekt drie van de allerduurste slipjes uit en komt naar de kassa. Ik sla de bedragen aan



en noem het totaalbedrag, waarop de dame reageert met de woorden: “Ik kan zien dat u
hier nog maar pas werkt”. “Dat klopt, mevrouw”, antwoord ik, “maar wat wilt u met
deze opmerking duidelijk maken?” “U zou behoren te weten dat ik mijn lingerie altijd
laat vermaken”, antwoordt ze snibbig. “Zou U mij kunnen helpen door te vertellen wat U
veranderd wilt zien?”, vraag ik netjes. “Het kant moet verwijderd en vervangen worden
door ander kant. Ik wil altijd een tekst van kant” “Zoals u wilt, mevrouw”, antwoord ik,
“en welke tekst mag ik voor U noteren?” “Wie dit kan lezen is te dicht bij”, antwoordt ze
bits. Ik kan een glimlach niet onderdrukken.  Nadat alles genoteerd en afgerekend is,
draait de dame zich om en wil de winkel verlaten. “Mevrouw …”, roep ik aarzelend, “één
vraag nog. In welk lettertype wilt u de tekst hebben? Blokletters of uh…”. “In Braille”,
antwoordt ze kortaf.

Waarom ben je met badminton begonnen? Wat was je motivatie? (vraag van Eric)
Pieter deed niets meer aan sport en had bijna geen conditie meer. Dit leek zeer intensief
dus hier ben ik dan.

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) is het licht te fel vind Pieter.

Wie moet er de volgende keer
geïnterviewd worden en wat zou je
die persoon willen vragen?
Peter Wesenaar is de volgende keer
aan de beurt. De vraag van Pieter is:
Wat doet die lange antenne op het
dak van jouw huis? Pieter en Peter
zijn overburen van elkaar dus een
mooie gelegenheid nietwaar?
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Voor al uw
bloemwerk

VALENTINA

Nassaustraat 2
3601 BG Maarssen
Tel. 0346-550392



- 30 - OSM Badminton

LIJST VAN BESTUURS- EN COMMISSIELEDEN

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

BBEESSTTUUUURR
Niels Eijkelkamp J.W. Friststraat 2, Utr. 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 Vlindersingel 131, Utr. 030-2436188 Lid
Jeroen Bouma Fazantenkamp 44 353463 Lid
Niels Eijkelkamp J.W. Friststraat 20, Utr. 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
Eric van Dam Boomstede 152 572541
Eelco Weenink Boomstede 505 571083

TTRRAAIINNEERRSS
Niels Eijkelkamp J.W. Friststraat 20, Utr. 06-16912024
Piet Elsendoorn Zwanenkamp 373 569616
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



Betalen en ontvangen via Rabo Telebankieren is gemakkelijk en

goedkoop. Al vanaf zes betaalopdrachten per maand zijn de kosten lager dan

van handmatig betalen.

Bovendien beschikt u voortaan altijd - 7 dagen per week, 24 uur per dag

- over actuele rekeninginformatie. Wilt u ook internationaal betalen of een

koppeling maken met uw boekhoudprogramma? Kies dan voor Rabo

Telebankieren Extra.

Voor meer informatie loopt u gewoon even binnen bij de Rabobank. Of

maak een afspraak met onze bedrijvenadviseur. Die helpt u graag verder.

“Ik regel m’n bankzaken
wanneer het mij uitkomt.”

Frits Hamel (55)

Rabo Telebankieren®. Daar kun je als ondernemer
mee uit de voeten



DESPORTZAAK 211
UW RACKETSPECIALIST

Amsterdamsestraatweg 21 1
3551 CB UTRECHT
Tel.: 030 - 246 70 41

TENNIS SQUASH BADMINT ON

Babolat bespanmachine met chipkaart
(het geheugen van uw racket)

12uur bespanservice

Snaren van

babolat

ashaway

Openingstijden

Maandag 13:00 - 20:00
di-wo-do-vr 9:00 - 20:00
zaterdag 9:00 - 17:00

let op: 5 koopavonden

Als u uw racket voor 12:00 brengt 
kunt u het 's avonds na 19:00 ophalen

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

Carlton Wilson
Yonex


