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REDACTIONEEL
Lezers let op! 
In deze uitgave veel belangrijke informatie. U kunt inschrijven voor de trainingen van
volgend jaar. Er is binnen het bestuur, TC en de trainers een geheel vernieuwd
trainingsplan opgesteld.
Ook vernieuwd is de (door de ALV vastgestelde) contributie voor volgend jaar:
• senioren €132,50 (was €127,50) 
• jeugd €90,00 (was €87,50).
Uit een rapport van de Maarssense sportraad blijkt dat OSM Badminton één van de
laagste contributies van de Maarssense sportverenigingen heeft, maar mocht het u toch
te veel zijn: in dit blad staat ook een afmeldformulier. Niet afmelden (ook als u in januari
lid bent geworden!) betekent lid blijven en dus contributie betalen.

Een andere vernieuwing die ik had willen aankondigen was de invoering van het 5x7-
systeem. Dit heeft nogal wat beroering binnen onze vereniging gegeven, omdat dit
systeem is uitgeprobeerd op onze clubkampioenschappen (met louter negatieve reacties
van de afzeggers en louter positieve reacties van de deelnemers). Wij volgen het district
in deze, die tot op heden niet meedeed aan het 5x7-experiment. Onlangs heeft de
International Badminton Federation besloten over te gaan op een 3x11-systeem voor
dames-enkel, -dubbel en mix en 3x15 voor heren-enkel en -dubbel. Door deze stap terug
is thans onduidelijk wat de NBB en het district Centrum volgend seizoen voor systeem
zullen volgen! De ontwikkelingen zijn te volgen op het internet en u kunt mij over de
actuele situatie benaderen.

Ronald Koenis



VAN DE VOORZITTER
Het is weer tijd om terug te kijken op het afgelopen seizoen. De laatste jaren begin ik hier
steeds meer plezier in te krijgen. Immers OSM blijft successen boeken. Voor het geval dat
jullie het niet meer kunnen bijhouden een kort overzicht:

• Drie van de vijf jeugdteams werden kampioen.
• Jeugdteam 4 was ook de beste van het district en team 3 haalde een niet onverdienstelijke

derde plaats bij de districtskampioenschappen.
• Een van de twee seniorenteams werd kampioen.
• Dit seniorenteam werd ook nog eens districtskampioen.
• Er zijn zes jeugdleden door de NBB uitverkoren om mee te trainen bij het Regionaal

Trainingscentrum (RTC) op Papendal.
• Tjardy Esmeijer heeft op aangeven van de trainer van het RTC, meegedaan aan de

Nederlandse kampioenschappen.

Ook volgend jaar gaan we dit voortzetten. Zoals het er nu naar uit ziet zullen er maar liefst
zes jeugdteams en drie seniorenteams aan de competitie deelnemen. Om te zorgen dat de
successenreeks voortgezet kan worden, zullen de trainingsuren uitgebreid worden.
Gezien de opkomst op de vrijdagavond en de extra speelavond op maandagavond denkt het
Bestuur er over om de vrijdagavond tot trainingsavond te bestempelen.
Het is dit seizoen gelukt de kosten van de trainingen per trainingsuur ten opzichte van vorig
jaar te laten dalen. Vanwege de uitbreiding van het aantal uren zal het te betalen bedrag
wel toenemen. Voor meer informatie over de trainingen verwijs ik je naar elders in dit blad.

De clubkampioenschappen zijn uitstekend verlopen ondanks wat aanloopproblemen. In
plaats van het poulesysteem werd een afvalsysteem gehanteerd. Bovendien kon geoefend
worden met de nieuwe puntentelling. Na wat gewenning bij de spelers hoorde ik alleen
maar positieve geluiden. Jeroen Bouma, bedankt voor het opzetten van de
clubkampioenschappen en de overige TC-leden bedankt voor de uitvoering. Een speciaal
woordje van dank voor José Eijkelkamp die ingesprongen is om de onvoorziene wijzigingen
in het speelschema samen met Niels door te voeren. Na de clubkampioenschappen had de TC
een feestavond met BBQ georganiseerd. Dat viel goed in de smaak gezien het feit dat
iedereen tot het einde gebleven is.

Helaas gaan wij afscheid nemen van een aantal vrijwilligers en wel van
Steven Sinclair (TC), Jeroen Bouma (TC) en Niels Eijkelkamp (TC en
Bestuur). Van de laatste twee hopelijk maar voor een jaartje. Mirjam
Biezepol is nu het enige TC-lid en zij is dus op zoek naar
versterking. Iets voor jou? Onze telefoonnummers vind je
achterin.

Ik hoop jullie volgend jaar weer allemaal te mogen
begroeten en geniet van je vakantie.

Alexander van Leijenhorst

- 4 - OSM Badminton
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AAFFMMEELLDDIINNGGSSFFOORRMMUULLIIEERR OOSSMM  BBAADDMMIINNTTOONN

Formulier opsturen naar:

R. Koenis, secr. OSM badminton,
Reigerskamp 320,
3607 HS Maarssen.

Inzenddatum: ttuusssseenn  nnuu  eenn  3300  jjuunnii  aa..ss..

Naam :

Adres :

Woonplaats :

meldt zich voor het komende seizoen af als lid van OSM badminton,

omdat......................................................................................................

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

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

Datum :

Handtekening

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂
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JEUGD

OSM BADMINTON AGENDA JUNI - OKTOBER 2002
Speeltijden GROEP 1 GROEP 2

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 GEEN ZAAL
29 juni 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00 Laatste keer

ZOMERVAKANTIE

07 september 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
14 september 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
21 september 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
28 september 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00

05 oktober 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
12 oktober 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
19 oktober HERFSTVAKANTIE
26 oktober 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00

Bijzonderheden
22 juni Geen zaal beschikbaar

juli-augustus Zomervakantie

7 september Start Badmintonseizoen
14 september Open ochtend

19 oktober Herfstvakantie

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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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2002
Zoals ieder jaar moest ook dit jaar weer bekeken worden wie beter is dan wie. Voor de JC,
TC en de trainers is dit een belangrijk moment omdat zij beoordeeld worden op het
aantal clubkampioenen dat dit toernooi oplevert. Meer kampioenen dan het jaar ervoor
levert een aardige bonus op, terwijl minder kampioenen juist betekent dat de club een
bonus van ons krijgt. Een gelijkblijvend aantal levert niets op. Vandaar dat de JC en de
TC er ieder jaar weer alles aan doen om het toernooi goed te organiseren. Voor de JC
wordt deze klus steeds moeilijker, omdat het aantal jeugdleden steeds meer wordt en het
aantal dat zich opgeeft steeds groter. Bovendien wil iedereen aan zoveel mogelijk
onderdelen meedoen. Alles wordt dus meer, behalve de totale speeltijd. Wij moeten dus
zo af en toe wat nieuws bedenken want we kunnen niet iemand 2 wedstrijden achter
elkaar laten spelen, laat staan 2 gelijktijdig. Daarnaast moet een toernooi altijd leuk
blijven en voor ons zoveel mogelijk clubkampioenen opleveren. Dit houdt in dat we af en
toe iets nieuws moeten proberen.
Gelukkig konden wij dit jaar weer wat jeugdspelers bij de senioren dumpen, dus dat
leverde ons weer wat speelruimte op. Dit jaar hebben we gebruik gemaakt van een nieuw
computerprogramma om de wedstrijdindeling te maken. Om iedereen zoveel mogelijk
de gelegenheid te geven om zich in te schrijven hebben we de indeling niet in het
clubblad geplaatst, maar in de weken voor de kampioenschappen uitgedeeld. 
Hoewel het programma zo hier en daar nog wat bijgeschaafd moet worden, kan ik
opmerken dat de organisatie gesmeerd is verlopen. Het was verbluffend om te zien hoe
spelers aan elkaar gewaagd waren. Keer op keer moesten alle sets benut worden voordat

Pascal krommert en Wouter Miltenburg in de heren dubbel
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een winnaar bekend was. Ondanks het feit dat vanaf de eerste dag veel wedstrijden veel
langer duurden dan gepland, was er voldoende rekening gehouden met uitloop
waardoor maar één partij de eerste dag niet uitgespeeld kon worden.
Ook de tweede dag kon het publiek genieten van veel spannende wedstrijden. Natuurlijk
waren er ook wedstrijden waarin het niveauverschil te groot was, maar of deze wedstrijd
nu in de voorronde, of in de finale gespeeld wordt, de winnaar wint altijd. Zo zijn er
velen die het niet hebben gehaald, maar het vermelden waard zijn. Marijn, met een
uitstekende 3e plaats, moest zich verdedigen tegen spelers die op veel hoger niveau
trainen. Dennis van Wankum, die na door medische problemen niet meer kon
badmintonnen, is nu toch weer eerste in zijn poel geworden. En Ellen en Gill, beide
uitgeschakeld in de enkel, winnen de mix van de uiteindelijke clubkampioenen.
Clubkampioen zijn dit jaar geworden: MMaarriisskkaa  TTeerrsstteeeegg bij de dames en MMaarrkk  EEiijjggeennsstteeiinn
bij de heren.
Ondanks het geslaagde toernooi, hebben de trainers en JC-leden ook dit jaar weer geen
bonus verdiend, maar zij hoefden er ook geen te geven.

Namens de JC, Arthur van der Heijden

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

DDEE UUIITTSSLLAAGGEENN
Jongens Enkel A
1 Mark Eijgenstein CCLLUUBBKKAAMMPPIIOOEENN
2 Bart Lammers
3 Marijn Kieft

Jongens Enkel B
1 Dennis van Wankum
2 Jari van Blom
3 Pascal Krommert

Jongens Enkel C
1 Wouter Miltenburg
2 Jeroen Eijgenstein

Meisjes Enkel A
1 Mariska Tersteeg CCLLUUBBKKAAMMPPIIOOEENN
2 Kim Krommert

Meisjes Enkel B
1 Whitley Vonk
2 Michelle de Jong

Jongens Dubbel
1 Gill ten Hoor / Mark ijgenstein
2 Marijn Kieft / Ramli Somers
3 Wouter Miltenburg / Pascal Krommert

Meisjes Dubbel
1 Ellen Lemmens / Mariska Tersteeg
2 Cynthia de Graaf / Esther Eijgenstein
3 Cherelle Selles / Nadine Hagenbeek

Mix A
1 Ellen Lemmens / Gill ten Hoor
2 Mariska Tersteeg / Mark Eijgenstein
3 Sandra van Rooijen / Marijn Kieft

Mix B
1 Chantal Boshuis / Pascal Krommert
2 Eveline Jansen / Marten Velthuijsen
3 Whitley Vonk / Stefan van Boggelen

Mix C
1 Chantal Hompert / Wouter Miltenburg
2 Robbin Spaan / Marley Lobregt

w
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De prijsw
innaars bij de jeugd
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DE COMPETITIE TEAMS VOOR HET SEIZOEN 2002/2003
Er komt geen einde aan de grootse successen van de jeugdteams van OSM/Badminton.
Ook dit jaar waren we ruim vertegenwoordigd in Nijmegen met drie teams. Team 4
(Tjardy, Yannic, Melissa, Kim) mocht uiteindelijk ook hier de eerste prijs mee naar huis
nemen, proficiat.

De traditie wordt voortgezet als je het hebt over de groei van de jeugdteams, want ook
voor het komend seizoen komt er weer een team bij. Het is ontzettend leuk om te zien hoe
de resultaten van de jeugdteams anderen aanzetten om ook méér dan een ‘camping-
partijtje’ te spelen. Vaders en moeders: zet je schrap!!

Het huidige eerste team gaat de jeugd verlaten en treedt de senioren-competitie
tegemoet; bij deze bedankt voor de resultaten en de uitstraling die we onder de titel
‘jeugd’ mochten schrijven. Het huidige team 5 wordt gesplitst in twee teams, enerzijds
vanwege het grote leeftijdsverschil, anderzijds vanwege het aanbod van nieuw talent.

De teams voor het volgende seizoen zien er als volgt uit:

TTeeaamm  11 TTeeaamm  22 TTeeaamm  33
Gill ten Hoor Jeffrey Schijven Joeri Tersteeg
Mark Eijgenstein Frits Linden Rowin Niewerth
Ellen Lemmens Jesper van Breugel Joyce van Rooijen
Mariska Tersteeg Dennis van Wankum Sandra van Rooijen

Priscilla van Wakeren

TTeeaamm  44 TTeeaamm  55 TTeeaamm  66
Tjardy Esmeijer Vincent de Waard Esmee de Graaf
Yannic Smeets Pascal Krommert Whitley Vonk
Melissa Santosa Nick Carbo Robbin Spaan
Kim Krommert Chantal Boshuis Kim de Graaf

Cynthia de Graaf Kirsten van der Valk

TTeeaamm  11 speelt alweer een aantal jaren in dezelfde samenstelling. Speelden ze afgelopen
seizoen nog in de tweede klasse, volgend seizoen komen ze uit in de eerste klasse (<19
jaar).

TTeeaamm  22 is een nieuw team met enkel heren, dat eveneens uitkomt in de leeftijdsgroep <
19 jaar, maar dan in de tweede klasse. Ze spelen voor het eerst en het is mooi dat ook in
deze leeftijd er nog ambities vrijkomen in de badmintonsport.

TTeeaamm  33  eenn  44 zijn ook oude bekenden. Beide zijn ze afgelopen seizoen eerste geworden in
de competitie. Team 3 blijft ‘hangen’ in de zelfde leeftijdscategorie, team 4 gaat voor het
eerst naar de klasse < 15 jaar. Met een beetje geluk treffen ze elkaar in Nijmegen...
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Wat ik hierbij nog wil opmerken is dat Joeri, Sandra, Tjardy, Yannic en Melissa (en Gill
van team 1) zijn geselecteerd om deel te nemen aan de regionale trainingen in Papendal
(Arnhem). Dit wordt georganiseerd door het RTC (Regionaal Trainings Centrum) van de
badmintonbond. De jeugd van OSM/Badminton heeft dus echt POTENTIE! (Met dank aan
Uun die dit eruit weet te krijgen.)

TTeeaamm  55 bestaat uit de helft van het voorgaande team 5 (Vincent en Chantal zorgen voor
de ervaring) en is aangevuld met drie nieuwe gezichten. Ook zij komen volgend seizoen
uit in klasse 3 (< 15 jaar).

TTeeaamm  66 bestaat uit de andere helft van het voorgaande team 5 (hier zorgen Esmee en
Whitley voor de ervaring) en is aangevuld met drie nieuwe gezichten. Zij komen volgend
seizoen uit in klasse 5 (< 11 jaar).

Wij wensen (uiteraard) alle teams veel plezier en goede resultaten toe.

Ik wil afsluiten met de opmerking dat (zoals alle jaren gebruikelijk is) de ouders voor het
vervoer moeten zorgen. Belangrijk punt hierbij is verantwoordelijkheid van de chauffeur
voor de inzittenden. Maar hierover meer in een stukje van de voorzitter op bladzijde 25.
Stel u hiervan op de hoogte!

Harm Tersteeg.

Team 4, Melissa, Yannic, Kim en Tjardy, met hun welverdiende beker bij de
districtskampioenschappen in Nijmegen in maart 2002.
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UITBREIDING JEUGDTRAININGEN

Wij hebben gemerkt dat de vraag naar meer training bij de jeugd groot is. Dit heeft
natuurlijk alles te maken met de motivatie van de jeugd en de kwaliteit van de
trainingen. Deze mogelijkheden zijn echter zeer beperkt, waardoor slechts een select
gezelschap in aanmerking kan komen voor dit hoge niveau van trainen. Hierdoor
ontstaat er bovendien een gat tussen diegenen die extra trainen en zij die deze
mogelijkheid niet hebben. Dit niveauverschil is op de huidige wijze niet meer te
overbruggen.

De Jeugd Commissie is dus verheugd te kunnen melden dat de mogelijkheden om te
trainen wederom zijn uitgebreid. De bedoeling hiervan is om weer aansluiting te krijgen
tussen het laagste en hoogste niveau. We hebben nu 2 niveaus: de mensen die op
zaterdag trainen (bij Niels) en de competitiespelers (A klasse) die in principe op
woensdag én vrijdag trainen (bij Uun). We krijgen volgend jaar 4 niveaus: klasse A t/m
D. Klasse A (selectie competitiespelers) traint 2 keer per week bij Uun, klasse B
(competitiespelers) traint 1 keer bij Uun én 1 keer bij Niels, klasse C (recreanten 1) traint 2
keer bij Niels en klasse D (recreanten) traint 1 keer bij Niels (zie tabel). 

Klasse Training 1 duur (door) Training 2 duur (door)

A Vrijdag 1,5 uur Uun (+ Rob) Woensdag 2 uur Uun
B Vrijdag 1,5 uur Uun (+ Rob) Maandag 1 uur Niels
C Zaterdag 1,25 uur Niels (+ hulp) Maandag 1 uur Niels
D Zaterdag 1,25 uur Niels (+ hulp) --- 

Ik heb hier nog Niels staan, maar helaas gaat
hij er een jaartje tussenuit. Hier moet nog
iemand anders voor aangetrokken worden.
Bij de jeugd valt Training 1 onder de
contributie, voor de extra Training 2 moet
ook extra betaald worden. De prijzen zijn nog
niet exact vastgesteld. Er kan dus nog van de
hieronder genoemde prijzen worden
afgeweken.

De trainingen op wwooeennssddaagg gaan door tot
eind mei 2003. Dit is dus inclusief de extra
trainingsmogelijkheid die Uun voorheen
aanbood. De trainingstijden zijn in overleg
van 18:00 tot 20:00 of van 20:00 tot 22:00.
Prijsindicatie €95,-. 
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De trainingen op mmaaaannddaagg gaan door tot eind april. De trainingstijden zijn maandag
van 19:00 tot 20:00. Prijsindicatie €47,50. Voor klasse C is er een inschrijfformulier
hieronder.
De trainingen op vvrriijjddaagg gaan ook door tot eind april, maar vanaf eind april mogen zij
vanaf 19:00 op maandag vrij spelen. De trainingstijden op vrijdag zijn van 18:30 tot
20:00. Op het moment dat de trainingen op vrijdag stoppen, kan deze groep op
maandagavond spelen.
De trainingen op zzaatteerrddaagg gaan het hele seizoen door. De trainingstijden zijn van 8:30
tot 9:45 (groep 1) of van 9:45 tot 11:00 (groep 2). Indeling vindt plaats op leeftijd; de JC
bepaalt wie in welke groep speelt. Zaterdag is normaal de vaste speeldag voor de jeugd.

Uiteraard geldt nog steeds dat het aantal plaatsen in iedere klasse beperkt is. Voor de D-
groep is er de gewone wachtlijst die op volgorde van aanmelden wordt afgehandeld. De
selectie in de overige groepen wordt in overleg met de trainers en de JC uitgevoerd.
Voor vragen kan contact opgenomen worden met een van de JC-leden.

De genoemde prijzen zijn indicatief. De definitieve prijzen volgen bij het begin van het
nieuwe seizoen.

Namens de JC, Arthur van der Heijden

IINNSSCCHHRRIIJJFFFFOORRMMUULLIIEERR JJEEUUGGDD RREECCRREEAANNTTEENNTTRRAAIINNIINNGG KKLLAASSSSEE CC  22000022--22000033

Naam: ………………………………………….……………

Adres: ………………………………………….……………

Telefoon: ……………………………………………………

schrijft zich in voor Recreantentraining op maandagavond

Handtekening van een ouder:

Inleveren vóór maandag 15 juli bij de JeugdCommissie.

✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂
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JEUGDTOERNOOI IN VEENENDAAL

Zaterdag 11 mei was er een groot jeugdtoernooi in Veenendaal. Dit is een sterk bezet
toernooi waaraan veel spelers meedoen die competitie spelen; het is geen toernooi voor
beginners. Daarnaast doen ook de spelers mee die trainen bij het RTC (Regionaal
Trainings Centrum in Papendal). Deze spelers trainen behalve bij hun eigen club ook nog
eens 2 uur per week in Papendal.
Er hadden zich zoveel kinderen opgegeven dat de organisatie enkele kinderen moest
teleurstellen omdat het maximum aantal inschrijvingen al was bereikt voor het einde van
de inschrijvingstermijn.
Bij alle groepen werden eerst voorronden gespeeld in poules van 3 of 4 spelers. Daarna
gingen de poulewinnaars verder in een afvalsysteem. 

OSM kwam sterk voor de dag. Er werd vier keer een 1e prijs en twee keer een 2e prijs
gewonnen.

LLeeeeffttiijjddssccaatteeggoorriiee  tt//mm  1111  jjaaaarr
In deze categorie speelden Kim Krommert en Yannic Smeets. Ze speelden allebei in de
enkel en samen in de mix. 
De poulewedstrijden werden door Kim gemakkelijk gewonnen. In de halve finale moest
ze spelen tegen een RTC-speelster. Dat zou Kim gaan verliezen, dacht iedereen. Kim
speelde een fantastische wedstrijd waarin ze vocht voor ieder punt. De eerste set verloor
ze in de verlenging. Daarna ging ze gewoon door en won drie sets en dus de wedstrijd.
In de finale moest ze weer tegen een RTC-speelster. Het werd een hele deceptie, Kim
verloor alle moed en dus ook de wedstrijd. Toch had ze een mooie 2e plaats behaald.
Yannic begon meteen tegen de sterkste speler in de poule. Hij begon goed en won de
eerste set, de tweede verloor hij. Yannic bleef kalm spelen, de tegenstander begon zich
steeds meer te ergeren aan de onverwachte tegenstand. Yannic won twee sets op rij. De
andere poulewedstrijden won hij gemakkelijk. De halve finale won hij vrij gemakkelijk
met 3-1. De finale was moeilijker maar hij won met 3-0 en was dus de winnaar.
In de mix waren Kim en Yannic oppermachtig en wonnen de 1e prijs.

LLeeeeffttiijjddssccaatteeggoorriiee  tt//mm  1133  jjaaaarr
OSM had een sterke delegatie die bestond uit Sandra en Joyce van Rooijen en Joeri
Tersteeg.
In de laatste poulewedstrijd speelde Sandra heel goed tegen een RTC-speelster. De eerste
set won ze met 7-5 maar helaas gingen de laatste twee sets (wel met verlenging) naar
haar tegenstandster. Na afloop werd Sandra door de RTC-trainer gefeliciteerd met haar
goede wedstrijd.
Joyce kwam helaas ook niet verder dan de poulewedstrijden.
Joeri speelde goed en won zijn poulewedstrijden allemaal. In de kwartfinale trof hij een
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sterke tegenstander. Hierin won hij nog wel een set
maar dat was niet voldoende om verder te gaan.
Sandra en Joyce speelden samen in de dubbel. Hoewel
de tegenstand groot was haalden ze toch de finale.
Hierin moesten ze het opnemen tegen speelsters van
het RTC. Het publiek kon genieten van vijf spannende
sets waarvan de laatste werd gewonnen door Sandra
en Joyce. Een hele mooie 1e prijs.

LLeeeeffttiijjddssccaatteeggoorriiee  tt//mm  1155  jjaaaarr
Gill ten Hoor en Rowin Niewert deden mee in de
categorie t/m 15 jaar. 
Rowin deed goed zijn best maar kwam helaas niet
verder dan de poulewedstrijden.
Gill won zijn poulewedstrijden en drong zelfs door tot de finale waarin hij het moest
opnemen tegen een speler van Apollo (ook getraind door Uun). Gill verloor, maar won de
2e prijs. In de dubbel won Gill samen met zijn partner van het RTC de 1e prijs.

Rob Smeets

Deelnemers: Joyce, Sandra, Kim, Rowin, Joeri en Gill

Yannic
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KEN JE CHANTAL BOSHUIS AL?
Hoe heet je, hoe oud ben je, waar woon je, waar
zit je op school en in welke klas zit je?
Ik heet Chantal Boshuis, ik ben 13 jaar en woon in
Maarssen. Ik zit in de eerste klas op Broklede.

Waarom ben je op badminton gegaan?
Mijn zusje en m’n vader zaten al op badminton
en toen ging ik een keer mee en toen vond ik het
superleuk dus ging ik er ook op.

Hoe lang ben je al lid van OSM en waarom ben je
juist op deze vereniging gegaan?
Ik zit nu 1,5 jaar op OSM badminton en ik ging gewoon op deze vereniging omdat m’n
zusje en m’n vader er ook al op zaten.

Hoe vind je de interne jeugdcompetitie?
Nou ik speel niet op de zaterdag, dus wij hebben geen interne competitie. 

Speel je competitie of doe je mee aan toernooien?
Zo ja, met wie speel je in het competitieteam?
Ik speel competitie en afgelopen jaar
zat ik in team 5 met Esmee, Whitley,
Stefan en Vincent.

Wat speel je het liefst, de single, de mix
of de dubbel? Waarom?
Ik vind mix en dubbel het leukste, dan
kun je lekker samen spelen.

Wat vind jij het leukste dat je dit seizoen
hebt meegemaakt?
De clubkampioenschappen, en
natuurlijk het competitie spelen.

Heb je ook andere hobby’s?
Ja, ik zit 2 uur in de week op dansen en
dat vind ik echt super cool.
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JEUGDTOERNOOI BIJ VELO IN DEN HAAG

Zaterdag 18 mei speelden Melissa Santosa, Sandra van Rooijen en Tjardy Esmeijer een
toernooi in Den Haag bij de club waar Uun vroeger zijn triomfen vierde. Ook de spelers
van het RTC uit Rotterdam en Den Haag speelden mee. Onze spelers presteerden zeer
goed. 

Tjardy werd tweede in de poule en mocht door naar de finaleronden. De kwartfinale wist
hij te winnen, de halve finale verloor hij. Een goede prestatie.

Sandra werd ook tweede in de poule en ook zij kwam tot de halve finale.

Melissa won alle poulewedstrijden. Vervolgens moest ze tegen een grote sterke
tegenstandster. De eerste set ging hard tegen hard met lange rally’s waarin beide
speelsters tot het uiterste gingen. Melissa wist de set te winnen en in de tweede set bleek
haar conditie veel beter. In de finale begon Melissa weer heel goed. De eerste set won ze,
in de tweede set stond ze voor, ze hoefde nog maar drie punten!!! Toen sloeg het noodlot
toe: ze verdraaide haar knie die zo dik werd dat het niet meer mogelijk was om verder te
spelen. Melissa behaalde de tweede prijs maar moreel was zij de winnaar. 
We hopen allemaal dat het snel beter gaat met haar knie en dat ze snel weer kan spelen.

Rob Smeets

Is er nog iets wat je graag wilt vertellen, wat leuk is als het in het boekje komt te staan?
Nou gewoon dat ik badminton heel leuk vind. Verder wil ik nog even tegen mijn oude
team zeggen dat ik het altijd heel gezellig vond tijdens het competitie spelen.

Chantal Boshuis geeft de pen door aan Wouter Miltenburg.
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SENIOREN

OSM BADMINTON AGENDA MEI - OKTOBER 2002
Speeltijden
maandag 19:00 - 23:00 vrij spelen en training (OVVO-hal)
woensdag 20:00 - 22:00 competitietraining (Fazantenkamp)
donderdag 20:30 - 23:00 vrij spelen en training (Bisonhal)
vrijdag 20:30 - 22:00 training competitie en gevorderden (Bisonhal)

Bijzonderheden
24 juni laatste keer vrij spelen OVVO hal
27 juni laatste keer vrij spelen Bisonhal

juli-augustus Zomervakantie

2 september Eerste keer vrij spelen op maandagavond (OVVO-hal)
4 september Start competitietraining
5 september Eerste keer vrij spelen op donderdagavond (Bisonhal)
6 september Start gevorderden training (Bisonhal)
9 september Open avond OVVO-hal
12 september Open avond BISON-hal
13 september Kopijdatum

Voor wie op zoek is naar toernooien
verwijzen we naar de volgende site op
internet:
http://www.badmintonsport.nl/cgi-
badmintonsport/toernooi2001.pl.

VALENTINA

Nassaustraat 2
3601 BG Maarssen
Tel. 0346-550392

Voor al uw
bloemwerk
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Saskia, Laura, Rob en John in aktie. Alexander is scheidsrechter.

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2002
De TC heeft dit jaar de clubkampioenschappen op een geheel andere wijze dan
voorafgaande jaren georganiseerd. Er werd besloten te spelen volgens een afvalsysteem
waarbij iedereen vooraf op sterkte werd ingedeeld en na afloop zijn/haar eigen plaats op
de ranglijst had. Ook werd besloten om de nieuwe telling (‘best of 5’ tot 7 punten) te
hanteren. Helaas viel dit alles niet bij iedereen in goede aarde en heeft een aantal
mensen zich terug getrokken. Wellicht mede veroorzaakt doordat de speelschema’s pas
vrij laat bekend werden en het clubblad (met veel informatie over de clubkampioen-
schappen) door problemen bij de drukker erg laat uit kwam. Helaas moesten de
speelschema’s hierdoor op heel korte termijn aangepast dan wel opnieuw gemaakt
worden. Niels en José Eijkelkamp werden hiermee belast en hebben dit prima opgelost!
Gelukkig heeft de sfeer van de clubkampioenschappen zelf hier niet onder geleden, die
was prima! Er werd met veel enthousiasme gespeeld in leuke en spannende wedstrijden.

Dit nieuwe systeem is mij persoonlijk goed bevallen, vooral het feit dat een onderdeel
(enkel, dubbel, mix) op één avond werd afgewerkt. Je speelt dan wel veel wedstrijden op
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UITSLAGEN CLUBKAMPIOENSCHAPPEN

HHeerreenn  eennkkeell HHeerreenn  dduubbbbeell GGeemmeennggdd  dduubbbbeell
11 JJeerrooeenn  BBoouummaa 11 EErriikk  //  SStteevveenn 11 JJeerrooeenn  //  NNiieennkkee
22 NNiieellss  EEiijjkkeellkkaammpp 22 RRoobb  //  JJoohhnn 22 EEmmyy  //  EErriikk
3 Martijn v. Geelen 3 Niels / Eric 3 Niels / Marian
4 Steven Velthuijsen 4 Hans / Adriaan 4 Adriaan / Ineke
5 Erik Pelgrim 5 Dik / Gijs 5 Martijn / Sietske
6 Martin v. Gorkom 6 Joep / Peter 6 Ingrid L. / Hans
7 Hans Eijkelkamp 7 Ronald / Eelco 7 Ingrid / Rob
8 Joep Simons 8 Harry / Ad 8 Fardau / Geert-Jan
9 Sandor Musto 9 Pim / Martijn 9 Willem / Willemien
10 Ton Ton 10 Martin / Wim 10 Dik / Ria
11 Dik Veer 11 Henny / Arthur 11 Laura / Henny
12 Ronald Koenis 12 Eric / Mirjam
13 Arthur v/d Heijden 13 Arthur / Els
14 Harry Pelgrim 14 Harry / Saskia
15 Pim de Graaf 15 Rinske / Martin
16 Henny Hilhorst 16 Maarten / Annejet

DDaammeess  eennkkeell DDaammeess  dduubbbbeell
11 EEmmyy  EEiijjkkeellkkaammpp 11 EEmmyy  //  SSiieettsskkee
22 IInnggrriidd  LLeevveelltt 22 SSaasskkiiaa  //  LLaauurraa
3 Ingrid Janssen 3 Nel / Willemien
4 Sietske Lammers 4 José / Ingrid L.
5 Laura Eefting 5 Ineke / Ria
6 Saskia v. Rouveroy 6 Fardau / Josephine
7 Fardau Breshamer 7 Liesbeth / Els

8 Nienke / Marian

w

die avond maar dan is het klaar, je hoeft niet op verschillende avonden voor één partij
om tien uur te komen. In de eerste ronde(s) was het niveauverschil wel (te) groot maar
later in het toernooi werd dat vanzelf beter.

De volledige uitslag staat hieronder en op www.osmbadminton.nl. Zoals u ziet heeft de
jeugd zijn opmars voortgezet en is hoog geëindigd. Op de website van OSM badminton
vindt u ook een aantal foto’s van deze clubkampioenschappen waaronder die op de
vorige bladzijde en hiernaast.

Ingrid Janssen
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De prijsw
innaars bij de senioren
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SENIORENTRAININGEN 2002-2003
Ook het komend seizoen zullen er weer trainingen gegeven worden. Dit jaar is er een
nieuwe mogelijkheid bijgekomen en het aantal trainingsmomenten is toegenomen. Zo is
het weer mogelijk voor iedereen die maar wil, om te gaan trainen.

CCoommppeettiittiieettrraaiinniinngg
De competitietrainingen zullen gegeven worden op woensdag- en vrijdagavond door
Uun Santosa. Deze trainingen zullen intensief zijn. Van de spelers wordt wel verwacht dat
ze proberen altijd aanwezig te zijn. Mocht men niet kunnen dan is men verplicht zich af
te melden, dit om onverwacht lege banen te voorkomen. De competitietrainingen zijn
bedoeld voor de competitiespelers en voor de zeer gemotiveerde en gevorderde
badmintonspelers. Mocht het aantal inschrijvingen de limiet overschrijden, dan hebben
de competitiespelers gegarandeerd een plek. Daarna maakt de TC - in samenspraak met
Uun - een selectie uit de overige inschrijvingen. Het is mogelijk om alleen de op
woensdag- of vrijdagavond te trainen; echter beide avonden kan ook. Als u zich
inschrijft voor beide avonden, dan heeft u voorrang ten opzichte van de mensen die zich
voor één avond inschrijven. De kosten zijn enigszins gestegen, maar daar staat tegenover
een stijging van het aantal trainingsuren. Per trainingsuur is men zelfs goedkoper uit ten
opzichte van vorig jaar.

RReeccrreeaanntteenn
Voor de recreanten is er het aanstaande seizoen ook een nieuwe training. Deze training
zal op de vrijdagavond gegeven worden. Deze training is bedoeld voor iedereen die er
nog wat badmintontechnieken bij wil leren. 

Hieronder staat kort samengevat informatie over de verschillende trainingen.

Competitietraining woensdagavond
Voor wie Competitiespelers en gemotiveerde gevorderden
Starttijd 20:00
Duur 2 uur
Periode training 4-9-2002 t/m 28-5-2002
Aantal trainingen 33
Kosten*) € 95,-
Maximaal aantal deelnemers 16
Waar Sporthal Fazantenkamp

Competitietraining vrijdagavond
Voor wie Competitiespelers en gemotiveerde gevorderden
Starttijd 20:00
Duur 1,5 uur
Periode training 6-9-2002 t/m 25-4-2002
Aantal trainingen 29
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Kosten*) € 70,-
Maximaal aantal deelnemers 12
Waar Bisonhal

Recreantentraining vrijdagavond
Voor wie Recreanten
Starttijd 20:00
Duur 1,5 uur
Periode training 6-9-2002 t/m 25-4-2002
Aantal trainingen 29
Kosten*) € 70,-
Maximaal aantal deelnemers 16
Waar Bisonhal

*) De kosten zijn indicatief en worden begin volgend seizoen definitief vastgesteld.

INSCHRIJFFORMULIER SENIOREN TRAINING 2002-2003 
IInnsscchhrriijjvveenn  ooookk  vviiaa  iinntteerrnneett  ((wwwwww..oossmmbbaaddmmiinnttoonn..nnll))  mmooggeelliijjkk!!!!!!

Naam: ………………………………………….……………

Adres: ………………………………………….……………

Telefoon: ……………………………………………………

schrijft zich in voor:

O Competitietraining op woensdagavond

O Competitietraining op vrijdagavond

O Recreantentraining op vrijdagavond

Handtekening

Inleveren vóór maandag 29 juli bij: Niels Eijkelkamp
Fazantenkamp 563
3607 DE Maarssen

✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂
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COMPETITIE TEAMS 2002-2003
In het komende seizoen zullen drie teams de eer van OSM Badminton gaan verdedigen.
De waarschijnlijke samenstelling van de teams zal zijn:

TTeeaamm  11  ((22ddee kkllaassssee)) TTeeaamm  22  ((33ddee kkllaassssee)) TTeeaamm  33  ((44ddee kkllaassssee))
Eric van Dam Martijn v. Geelen
Ruud Meijer Steven Velthuijsen Martin v. Gorkom
Ruth v/d Valk Erik Pelgrim Ingrid Levelt
José Loomans Emy Eijkelkamp Laura Eefting

Sietske Lammers Marida Löwik

DISTRICTSKAMPIOEN

Team 2 is in Arnhem bij de districtskampioenschappen in Arnhem kampioen geworden
van de derde klasse. Proficiat! 

Team 2: Ingrid Levelt, Niels Eijkelkamp, Jeroen Bouma en Mirjam Biezepol



- 25 -- 25 -- 25 -- 25 -

VARIA

VERZEKERING BIJ VERVOER VAN LEDEN VAN OSM NAAR WEDSTRIJDEN

Wanneer er competitie gespeeld wordt, reizen teamleden vaak samen in een auto naar
de tegenstander of werpen diverse ouders zich op als chauffeur. Het is goed om te weten
dat in het geval van een (verkeers)ongeval op weg naar of van de competitiewedstrijd
de bestuurder van het voertuig aansprakelijk gesteld kan worden voor alle materiële en
letselschade geleden door de inzittenden. Voor de duidelijkheid, de vereniging is nniieett
aansprakelijk. De meeste mensen hebben een ongeval-inzittende verzekering. Het
Bestuur adviseert echter een schade-inzittende verzekering te nemen. Deze verzekering is
iets duurder dan de eerst genoemde maar biedt een vele malen betere bescherming.

Een ongeval-inzittende verzekering vergoedt in het geval van schade een vast bedrag,
bijvoorbeeld € 20.000 bij invaliditeit of € 10.000 bij overlijden. Daarentegen vergoedt een
schade-inzittende verzekering de werkelijk geleden schade tot een bepaald maximum
van bijvoorbeeld € 1 miljoen. Stel je voor dat een van je inzittenden blijvend invalide
wordt na een ongeval waaraan jij schuldig bent. Wanneer het slachtoffer dan
bijvoorbeeld gederfde inkomsten bij je claimt, is de dekking van een ongeval-inzittende
verzekering met een vast maximum van een paar duizend euro niet toereikend. De
schade-inzittende verzekering dekt je tot een vrij hoog bedrag.

Voor meer informatie verwijzen wij jullie naar je assurantietussenpersoon of je
verzekeringsmaatschappij.

Overigens geldt dit advies voor een ieder die wel eens mensen meeneemt in zijn/haar
voertuig.

Alexander van Leijenhorst

IBF GAAT TERUG IN DE TIJD MET PUNTENSYSTEEM

18/05/2002: De IBF heeft besloten min of meer terug te keren naar het oude systeem van
puntentelling. Voor het Herenenkel en Herendubbel is dit het ‘best of 3 games’ tot 15
punten. Voor het Damesenkel, Damesdubbel en het Gemengd dubbel geldt ook de ‘best
of 3’ regeling met dien verstande dat men tot 11 punten speelt. Dit alles is besloten onder
grote druk van met name de Aziatische landen. De regeling gaat per 1 augustus in.
De NBB zal binnenkort overleg plegen met de districten omtrent de invoering van deze
regeling. 
Bron: NBB.
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KEN JE PETER WESENAAR AL?
Hoe oud ben je, wat is je burgerlijke staat en waar werk je?
Peter is 55 jaar. Hij is getrouwd met onderwijzeres Tineke. Zij hebben twee kinderen,
waarvan er één al is afgestudeerd. Hij werkt al vele jaren bij de jeugd- en zedenpolitie in
Utrecht en Zeist en is als specialist actief in moord- en zedenzaken bij het
recherchebijstandsteam. Tevens houdt hij zich bezig met kennisoverdracht.

Hoe lang ben je lid van de vereniging en heb je ook ergens anders gespeeld?
Vanaf het begin, met een onderbreking van zo’n 15 jaren, is Peter al lid van de
vereniging.

Waarom ben je met badminton begonnen? Wat was je motivatie?
Oplopend lichaamsgewicht, afnemende conditie en behoefte aan actieve ontspanning
dwongen Peter weer te gaan sporten. In badminton zit eigenlijk alles; je gehele lichaam
is actief.

Heb je ook andere hobby’s/sporten?
Jarenlang heeft Peter geturnd en aan wedstrijdzwemmen gedaan. Tevens gaf hij
gymnastiekles, conditietraining en turnen aan jongens, meisjes en volwassenen. Als
hobby heeft Peter nu badminton, lezen (alles), psychologie, computeren, tuinieren,
reizen en genealogie. Het resultaat van zijn jarenlange stamboomonderzoek heeft hij in
drie boekjes vastgelegd en alle gegevens zijn nu gedigitaliseerd. 

Doe je mee aan de competitie of heb je dat ooit gedaan?
Toen Peter nog jong was, turnde hij op vrij hoog niveau en won regelmatig prijzen.
Overigens was het hem niet om prijzen te doen. Hij wilde wel winnen. Die mentaliteit
heeft hij nog.

Ben je al eens clubkampioen geweest en zo ja wanneer?
Soms doet Peter wel eens mee met een badmintoncompetitie. In het verleden won hij wel
eens een prijsje. Daar gaat echter voor hem te veel tijd in zitten. Peter doet aan
badminton voor zijn conditie, ontspanning en om zich af te reageren op zijn nogal zware
emotionele werkzaamheden van overdag.

Wat vindt je het leukst om te spelen: single, mix of dubbel en waarom?
Of Peter nou single, dubbel of mix speelt, maakt hem niet zoveel uit. Het voordeel van
dubbel is, dat hij minder hoeft te lopen, hetgeen hem de laatste tijd welkom is. Hij kampt
namelijk de laatste maanden met wat vervelende kleine hardnekkige, niet
verontrustende, aanstellerige spierblessures. Zal ik dan toch te oud zijn?

Kun je een leuke mop of anekdote vertellen?
Peter maakt in zijn werk zoveel ellende maar ook ontzettend veel leuke dingen mee, dat
vrijwel elke dag weer een verrassing is. Het met mensen omgaan, brengt ook veel humor
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met zich mee. Laatst sprak Peter een man die zijn vrouw had mishandeld. Hij had haar
geslagen met een klerenhanger. Peter vroeg aan hem: “Sloeg je nou hard of zacht?” De
dader antwoordde: “Net hard genoeg.” Kijk, dat vind ik, ondanks de ernst van het feit,
nu humor. Je moet de betrekkelijkheid en de humor van alles inzien, dan kun je
overleven. Net voldoende emotie tonen zodat het geloofwaardig overkomt en niet te veel
dat je er zelf aan onderdoor gaat. Zo kan Peter nog uren doorgaan.

Wat doet die lange antenne op het dak van jouw huis? (vraag van Pieter) 
Het lijkt Peter zinvol dat Pieter die vraag persoonlijk aan hem stelt. Hij is immers één van
mijn overburen. 

Wil je nog iets melden wat niet gevraagd is, maar wat je wel graag kwijt wil?
Ik vind de vragen enorm origineel.

Wie moet er de volgende keer geïnterviewd worden en wat zou je die persoon willen
vragen?
De volgende keer zou iemand geïnterviewd moeten worden die pas kort op de club zit.

* 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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OSM BADMINTON CRYPTOGRAM 0102-4

HHoorriizzoonnttaaaall
3. Diks broer is een rare vogel: hij zit in een shuttle! (10)
8. De beste golfstok verdient een beker (12)
9. Korte mannen? (2)
10. Gesloten zijn ze onverslaanbaar (9)
12. Achter komt ervoor of niet? (2)
13. Zo’n shuttle gaat sneller naar een degen op afstand (12)
15. Eenzame vrouwen? (2)
17. Badmintonners in de bergen (10)

VVeerrttiiccaaaall
1. Modieus punt (2)
2. Na afloop is het niet echt (8)
3. Onleesbaar zonder sleutel (9)
4. Eng dik en precies (9)
5. De wijk tussen Duivenkamp en Fazantenkamp levert 8 (9)
6. Hij is trainer en zij is speelster (6)
7. Vliegende leverancier van shuttle-onderdelen (4)
11. De S is dichterbij (5)
14. Volgroeide ijskortjes (3)
16. Verlichting van de Topliga (2)

De oplossing staat elders in dit clubblad.
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UW BONDSKAART – DEEL 2
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 en de districtskampioenschappen.

In principe moet de kaart worden gecompleteerd met een pasfoto en een stempel van
OSM. De NBB beseft echter dat u er niet op zit te wachten om elk jaar een nieuwe pasfoto
te leveren. Daarom is afgesproken dat een bondskaart met pasfoto en stempel 55  jjaaaarr
geldig is als legitimatie. U moet wel daarnaast altijd een bondskaart van het lopende
kalenderjaar bij u hebben, om te bewijzen dat u ook dit jaar bondslid bent.

In de praktijk wordt bij de competitiewedstrijden zelden uw bondskaart gecontroleerd
en is een kaart zonder pasfoto afdoende, maar op de districtskampioenschappen en
andere grote toernooien wordt wel een complete kaart verwacht.
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. Als u een stempel nodig heeft, dan moet u met uw kaart, voorzien
van uw pasfoto, even bij hem thuis langs. 

Als u uw bondskaart kwijt bent, kunt u bij de secretaris een duplicaat aanvragen.

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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LIJST VAN BESTUURS- EN COMMISSIELEDEN

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

BBEESSTTUUUURR
Niels Eijkelkamp J.W. Friststraat 20, 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


