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nummer 2

DESPORTZAAK 211
UW RACKETSPECIALIST

Amsterdamsestraatweg 211
3551 CB UTRECHT
Tel.: 030 - 246 70 41

TENNIS SQUASH BADMINTON

12 uur bespanservice

Babolat bespanmachine met chipkaart
(het geheugen van uw racket)

Snaren van

babolat

ashaway

Carlton Wilson
Yonex

Openingstijden
Maandag 13:00 - 18:00
di-wo-do-vr 9:00 - 18:00
zaterdag 9:00 - 17:00

Als u uw racket voor 12:00 brengt
kunt u het ʻs middags na 16:00 ophalen

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

Nassaustraat 2
3601 BG Maarssen
Tel. 0346-550392

Voor al uw 
bloemwerk

* Bezorgservice tot 22.00 uur

* Wij bezorgen voor slechts €2,-   
desgewenst alle menu’s bij u 
thuis

* Bestellingen vanaf €15,- worden 
gratis bij u thuis bezorgd

* Bij bestellingen vanaf €25,- krijgt 
u een fles wijn gratis

* Openingstijden:
 Zondag t/m Donderdag:
  12.00 tot 01.00 uur
 Vrijdag en Zaterdag:
  12.00 tot 02.00 uur

Bisonspoor 1150
Maarssenbroek

Tel. (0346) 57 59 18
Fax (0346) 55 60 21
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 Badminton ...,  meer dan een slag in de lucht !!!

 Jaargang 27  (november 2004), nr. 2

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

REDACTIONEEL

Nu de najaarscompetitie voor competitiespelers volop bezig is, dienen de toernooien 
voor de recreanten zich alweer aan. Triplex, SMIT, champagne, oliebollen, het staat 
allemaal te gebeuren, of u er leest in deze editie een verslag over. Natuurlijk extra 
aandacht voor de inschrijving van de clubkampioenschappen, het belangrijkste toernooi 
van onze vereniging.

Behalve badmintonnen, vinden er veel andere activiteiten binnen OSM plaats, die het 
badminton op een of andere manier ondersteunen. Hiervan wordt verslag gedaan en 
verantwoording afgelegd in de aanstaande Algemene Ledenvergadering. Als u vindt dat 
dingen beter kunnen, is de ALV de uitgelezen mogelijkheid om er iets aan te doen. In het 
clubblad vindt u alle relevante informatie.

Veel leesplezier,
De redactie

LIJST VAN BESTUURS- EN COMMISSIELEDEN
NAAM: ADRES: TEL: FUNCTIE:
  0346- 

BESTUUR
Martin van Gorkom Boomstede 122 576079 Penningmeester
Arthur van der Heijden Zwanenkamp 795 572129 Voorzitter JC
Ronald Koenis 1) Reigerskamp 320 569973 Secretaris, Voorz. RC
Alexander van Leijenhorst Zwanenkamp 82 283647 Voorzitter
Marida Löwik Fazantenkamp 670 569210 Voorzitter TC

TECHNISCHE COMMISSIE
Pim de Graaf Valkenkamp 427 551468
Marida Löwik Fazantenkamp 670 569210 Voorzitter, Sr. comp.
Sandor Musto Vechtoever 7, Utr. 030-2468717

VOORJAARSCOMPETITIE
Piet Elsendoorn Zwanenkamp 373 569616

JEUGD-COMMISSIE
Arthur van der Heijden Zwanenkamp 795 572129 Voorzitter
Sietske Lammers Straatweg 128b 572151
Rob Smeets Boomstede 199 550761 Jeugdcompetitie
André van der Valk Bloemstede 553 555467 

REDACTIE-COMMISSIE
Ingrid Janssen Boomstede 199 550761 
Ronald Koenis Reigerskamp 320 569973 Voorzitter

KASCONTROLE-COMMISSIE
Ton Schut Harmonieplein 73 562831
Eelco Weenink Boomstede 505 571083

TRAINERS
Piet Elsendoorn Zwanenkamp 373 569616
Geert Jan Fluitman Dr. Plesmanlaan 108 567104
Rowin Niewerth Reigerskamp 352 572232
John van Rooijen Bloemstede 271 571393
Uun Santosa Valkenkamp 671 554348
Rob Smeets Boomstede 199 550761

Als je belt, vraag je dan even af, of het op een tijd is waarvan je
verwacht dat degene die je belt, die tijd ook redelijk vindt.

1) Gastlabels
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OPROEP!
In augustus hebben enkele leden een handje geholpen bij het rondbrengen van de flyers 
voor de open avonden. We hebben in september een enorme opkomst gehad tijdens 
deze avonden (mede dankzij Mia Audina en de Olympische Spelen natuurlijk). Bovendien 
hebben we toen een hoop verspreidingskosten weten te besparen, wat uiteraard de hele 
vereniging weer ten goede komt. We willen deze leden nogmaals bedanken voor hun 
inzet!

In december moet er opnieuw gefolderd worden voor de open avonden in januari 2005. 
Het bestuur hoopt dat er opnieuw leden zijn die een halve wijk voor hun rekening willen 
nemen. Dus als iemand een halve wijk (bijvoorbeeld de halve wijk Reigerskamp of een 
straat in Maarssen-Dorp) voor zijn of haar rekening wil nemen dan hoef je alleen maar 
even je voor en achternaam door te geven. Gebruik hiervoor de intekenlijsten op de 
informatieborden in de OVVO-hal of de Bisonhal. Of stuur een e-mail naar TC-voorzitter 
Marida: marida@planet.nl Sommigen van jullie hebben zich al opgegeven, super! In 
december zal er contact worden opgenomen met de mensen die zich hebben opgegeven.

Bij voorbaat dank!

Het bestuur.

Er valt altijd wel iets nieuws te lezen op www.osmbadminton.nl

OPLOSSING CRYPTOGRAM 
0405-02
Horizontaal
1. Sport
4. Sist
6. WC
7. Hijger
8. Roos
9. Korpsgeest
10. Bij
11. Kort van stof
12. Voetenwerk
15. Ra

Verticaal
1. Schoolfoto’s
2. Ongepast
3. Terugslaan
4. Serveerster
5. Sportbroek
13. TC
14. Ra

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2005 IN EEN NIEUW JASJE

Velen van jullie hadden het vast al opgemerkt op de jaarkalender, de 
clubkampioenschappen in één weekend! Na veel rondvragen bij de leden bleek dat velen 
er moeite mee hebben om een aantal avonden plus een deel van het weekend vrij te 
houden voor de jaarlijkse clubkampioenschappen. Daarom proberen we dit jaar eens hoe 
het bevalt om de clubkampioenschappen in één weekend te houden. Dit betekent dat 
je slechts 2 dagen vrij hoeft te houden in je agenda, 23 en 24 april 2005! Dit geldt voor 
jeugd en senioren!

LET OP: inleveren kan tot en met 1 februari 2005.

Jeugd
Badmintonnen kun je het beste leren door veel wedstrijden te spelen. 
Clubkampioenschappen zijn hiervoor zeer geschikt. Daarom hopen we ook dat zoveel 
mogelijk kinderen zich inschrijven, dit geldt ook voor kinderen die nog niet zo lang 
spelen. De clubkampioenschappen worden gespeeld in verschillende groepen. De 
indeling van deze groepen is afhankelijk van de combinatie leeftijd en speelsterkte. 
Hierdoor ontstaan groepen van ongeveer gelijke sterkte. Door deze indeling is het ook 
voor beginnende spelers en speelsters leuk om mee te doen

Senioren
Iedereen mag zich uiteraard voor alledrie de onderdelen, enkel, dubbel en mix 
inschrijven. Besef echter wel dat het dan een zwaar programma zal worden! Vooral op de 
zaterdag, wanneer de poulewedstrijden gehouden zullen worden. De zondag zal vooral 
gebruikt worden voor kwart- en halve finales en uiteraard de finales. Het spreekt voor 
zich dat je je ook voor één onderdeel of twee onderdelen in mag schrijven.

We willen ook dit jaar weer voor alle onderdelen twee kampioenschappen voor 
senioren houden. Een kampioenschap voor beginners (we hebben er de afgelopen 
twee jaar immers flink veel nieuwe leden bij gekregen!) en een kampioenschap voor de 
gevorderden. Mits we voldoende inschrijvingen krijgen uiteraard. We zullen in ieder 
geval ons uiterste best doen de beginners en de wat meer ervaren spelers niet tegen 
elkaar uit te laten komen. Dit omdat wij het belangrijk vinden dat ook onze nieuwe leden 
een leuk kampioenschap hebben en misschien zelfs een kansje maken om clubkampioen 
te worden! Dit lukt alleen als ook de beginners zich massaal inschrijven. Dat de wat meer 
gevorderde spelers zich ook dit jaar weer in zullen schrijven daar twijfelen we niet aan. 
Iedereen weet immers dat de clubkampioenschappen altijd gezellig zijn en dat er veel 
gelegenheid tot spelen is!
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INSCHRIJFFORMULIER CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2005

Naam ........................................................................................................

Telefoon ....................................................................................................

Geeft zich op in de categorie

O Gevorderden O Jeugd

O Beginners

Voor de volgende onderdelen

O Heren enkel

O Dames enkel

O Heren dubbel, partner……………...............................................................

O Dames dubbel, partner………….................................................................

O Gemengd dubbel, partner…………………....................................................

Mocht de vereniging besluiten voor een lunch te zorgen op beide dagen, zou je dan een 
deel van de kosten op je willen nemen (ongeveer 5 euro voor 2 lunches)? 

O Ja

O Nee

Inleveren uiterlijk 1 februari 2005 bij één van de JC-leden (Arthur, Sietske, Rob of André) 
of één van de TC-leden (Marida, Pim of Sandor). E-mailen mag ook, zorg er dan wel 
voor dat je alle vereiste informatie opgeeft. Jeugd: rob_smeets@mac.com. Senioren: 
marida@planet.nl.

Om misverstanden te voorkomen wordt er van de dubbels/mix verwacht dat beide 
spelers het inschrijfformulier inleveren!

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

Mocht achteraf blijken dat je niet deel kunt nemen op één van de speeldagen, geef dit 
dan tijdig door aan de JC of TC of zorg zelf voor een vervanger/ster. Wanneer je een 
vervanger hebt gevonden geef dan ook dit tijdig door aan één van de JC- of TC-leden.

✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂

Hoe zit het dan bij topsporters. Kunnen zij beter de zuurstof uit de lucht halen? Nee! 
Door training vergroot je alleen je longinhoud. Zo kan een prof fietser wel 7 liter per keer 
ademen. Wat ze verder kunnen doen is op hoogtestage gaan. Hierdoor zorg je ervoor 
dat je meer rode bloedcellen krijgt. Deze cellen zorgen voor het vervoer van zuurstof 
naar de spieren. Dit doen zij met behulp van het stofje hemoglobine. Dit stofje houdt de 
zuurstof vast tot het bij de spieren is en laat het daar los. Door hoogtetraining krijg je 
ook relatief meer hemoglobine in je rode bloedcellen. Dit alles heeft dan het netto effect 
dat je per liter bloed meer zuurstof kunt opnemen. Het bloed hoeft dus minder vaak 
rondgepompt te worden. Ademen kost ook best wel wat energie. Tijdens het sporten 
wordt je ademhaling helaas wel minder efficiënt. Van de energie die je gebruikt voor 
het ademen tijdens een wedstrijd kun je een fietslampje wel 20 minuten laten branden. 
Vogels hebben het veel beter gedaan. Zij zijn wel 10x efficiënter met hun ademhaling. 
Hoe doen ze dat dan? Vogels kunnen als het waren inademen terwijl ze uitademen. Dit 
kunnen ze doordat ze een longzak hebben. Hadden wij maar een longzak dan vlogen we 
over de baan!

Met een diepe zucht kom ik tot het einde van dit verhaal. Het was me weer een waar 
genoegen. Hopelijk was deze informatie over de long adembenemend. 
Volgende keer een sterk verhaal over onze spieren.

De interessante feiten over de long op een rij
- weegt 800-1200 gram, maar de helft komt door het bloed.
- is ongeveer 25-30 cm lang.
- normaal adem je 9000 liter per dag, overeenkomend met 1500 ballonnen per dag en 40 

hete luchtballonnen in een leven.
- op een woensdagtraining blaas je zo’n 800 ballonnen extra vol.
- maximale ademfrequentie is 80x per minuut; over een hijger gesproken.
- Het oppervlak van het binnenste van je long is zo groot dat je er een badmintonveld op 

kan leggen.
- van de energie die je je hele leven lang gebruikt om te ademen kun je een gloeilamp 4 

weken laten branden.
- als je niest komt de lucht met wel 160 km per uur je mond uit.
- je bloed bevat zelf nog zoveel zuurstof dat je nog 3 minuten kan blijven leven. Dus zeg 

nou niet dat je niet 1 minuut je adem in kan houden…
- als we de longen van een vogel hadden dan vlogen we over de baan.
- mannen nemen 15-30% beter zuurstof op. Heel verstandig want dat beetje extra kun je 

goed gebruiken als je een adembenemende vrouw tegen komt.
- 30% van de lucht die in je longen kan, kun je niet gebruiken.
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SPORT EN LICHAAM (door Niels Eijkelkamp)

Deel 2: De adembenemende longen
Bij menige wedstrijd zul je alles op alles moeten zetten om de wedstrijd te winnen. Je 
voelt de hete adem van je tegenstander in je nek. Maar je weet; JIJ zult de langste adem 
hebben (heet of niet). Een tegenstandster die langs de kant zit ziet er adembenemend 
uit. Nog een reden om te winnen! Zo haar aandacht trekken om daarna met ingehouden 
adem naar haar verhalen te luisteren. Maar eerst winnen dus! Als een gek ren je over de 
baan. En zoals jullie nu allemaal weten begint het hartje hard te kloppen (maar waar 
zal dat nu door komen, de sport of die…..). Je loopt je longen uit je lijf, maar je wint!

Deze keer zal het gaan over het orgaan wat voor de spreekwoordelijke en echte adem 
zorgt. De long! Zonder longen, ja meervoud want we hebben er twee, zouden we niet 
kunnen praten en bewegen, kortom de long is onontbeerlijk. De long heeft als doel om 
zuurstof op te nemen uit de lucht en om een afvalproduct, koolstofdioxide (dit ontstaat 
door de verbranding van voedingstoffen met zuurstof), af te geven. Je longen zitten in 
je borstkas. Door je borstkast groter te maken worden je longen als het ware meegezogen 
met je borstkast. Hierdoor ontstaat een onderdruk in je longen en stroomt de lucht naar 
binnen. Maar waar gaat die lucht nu allemaal naar toe? Zo gauw de lucht door je mond/
neus is gegaan, gaat die door je luchtpijp (trachea) die zich opsplitst in 2 bronchiën. 
Aan deze bronchiën zitten je longen vast. In de long zijn er weer allemaal vertakkingen 
van die bronchiën die steeds smaller worden (bronchiolen) tot kleiner dan een honderste 
van een millimeter. Aan deze eindbuisjes zitten alveoli. Hier vindt de uitwisseling van 
zuurstof en koolstofdioxide plaats. Dat kan omdat deze alveoli kleine rond ruimtes zijn 
waar de lucht heel dicht bij de bloedvaatjes komt. De afstand van de lucht tot het bloed 
is maar .1 mM (een duizendste van een haardikte). Je kunt je dus goed voorstellen dat als 
er troep in je longen komt door bijvoorbeeld roken dit de uitwisseling erg verstoort. In 
totaal heb je wel 300 tot 600 miljoen alveoli die samen een oppervlakte hebben van wel 
50x keer je huid oftewel één en een kwart badmintonveld. Je totale long inhoud is 6 liter, 
maar je kunt nooit alle lucht uit je longen blazen. Blaas je zo ver mogelijk uit dan blijft er 
toch nog bijna 1 cola fles (1,5 L) aan volume over. Als je normaal uitademt blijven er zelf 2 
flessen cola achter. Gewoonlijk adem je maar zo’n halve liter lucht in per keer en dat zo’n 
12 keer per minuut. Dus je ademt zo’n 6 liter per minuut (4 cola flessen vol). Op één dag 
adem je wel 9000 liter lucht in. Deze hoeveelheid komt overeen met 1500 ballonnen. Daar 
moet wel een feestje mee te bouwen zijn.

Tijdens het badmintonnen heb je natuurlijk veel meer zuurstof en dus lucht nodig. 
Gelukkig kan dat ook. Je kunt maximaal wel 160 liter lucht per minuut verstouwen (4L/
adem; 40 ademhalingen/min). De ademfrequentie neemt bij meer inspanning geleidelijk 
toe. Echter als je zo hard beweegt dat je verzuurt dan schiet je ademfrequentie echt 
omhoog. Bij badminton zul je misschien gemiddeld zo’n 60 liter L/min verbruiken, met 
af en toe, na een flinke rally, uitschieters naar boven vanwege de verzuring. Dit komt er 
op neer dat je tijdens een wedstrijd net zoveel lucht hapt als je normaal in 6 uur doet. 
Gesproken over adembenemend!

VAN DE VOORZITTER

Op dinsdag 14 december wordt de Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden in de 
bestuurskamer van de OVVO-hal. De stukken hiervoor staan in dit boekje. Als je die 
bestudeert zul je zien dat OSM vorig seizoen een verlies heeft gelden. Voor het eerst sinds 
ik bij de club ben.

Daar zijn een aantal oorzaken voor aan te wijzen. Zo zijn de rente-opbrengsten wegens 
de dalende rente fors onder begrootte opbrengsten. Daarnaast investeren wij in 
opleidingen voor onze trainers. Het steeds hogere niveau waarop wij gaan spelen, vergt 
vele kwaliteitstrainingen. Aan de inkomstenkant is er nog een tegenvaller en dat zijn de 
sponsor- en advertentie-inkomsten.

De begroting voor dit en volgend seizoen laat eenzelfde beeld zien. Zij het dat dit seizoen 
een lager verlies wordt geprognosticeerd in verband met de enorme toename aan 
leden. Het Bestuur verwacht dat het Mia Audina effect volgend seizoen enigszins zal zijn 
uitgewerkt waardoor het aantal leden en daarmee de inkomsten dalen.

Al met al een niet zo florissant beeld. Over dit soort zaken kun je als lid meepraten op de 
komende ALV. Ik hoop jullie op 14 december in de OVVO-hal te mogen begroeten en wens 
jullie alvast fijne feestdagen.

Alexander van Leijenhorst
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ALGEMENE LEDENVERGADERING DINSDAG 14 DECEMBER 2004
UITNODIGING VOOR DE ALV VAN OSM BADMINTON

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

AGENDA

1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen vorige ALV (zie onder)
4. Jaarverslag van het bestuur (zie onder)
5. Jaarverslagen commissies (zie onder)
6. Verslag kascontrole-commissie
7. Financieel verslag 2003/2004 (zie onder)
8. Benoeming nieuwe bestuursleden (voor de post van voorzitter, secretaris en 

eventuele overige kandidaten)
9. Begroting 2004/2005 en 2005/2006 (zie onder)
10. Voorstellen vanuit het bestuur (zie onder)
11. Rondvraag
12. Sluiting

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 16 DECEMBER 2003
Gehouden op dinsdag 16 december 2003 in de OVVO-hal te Maarssen.

1. Opening
Iedereen wordt welkom geheten. Er zijn 10 leden aanwezig. 

2. Ingekomen stukken
Geen.

3. Notulen vorige ALV
De notulen worden goedgekeurd met dank aan de secretaris.

4. Jaarverslag van het bestuur
Het verslag wordt goedgekeurd.

5. Jaarverslagen commissies
De verslagen worden goedgekeurd met dank aan de schrijvers.

VARIA

CRYPTOGRAM 0405-2

Horizontaal
1. Is badminton een traptrede? (5)
4. Een slang doet het, een lekke band 

ook. (4)
6. World cup op de pot. (2)
7. Uitgeputte badmintonner wil je niet 

aan de telefoon. (5)
8. Doelbloem. (4)
9. Het spook van de politiemacht zorgt 

voor een bepaalde cultuur. (10)
10. Naast de zoemer. (2)
11. Bondig gepraat geeft weinig weefsel. 

(4,3,4)
12. Arbeid voor de onderste onderdanen 

bepaalt de loopsnelheid/moet in orde 
zijn voor badminton. (10)

15. Dit bootstammetje vormt met 14 een 
raadsel... (2)

1 2 3 4 5

6

7 8

9

10

11

12 13 14

15 ©RK

Verticaal
1. Plaatjes van het gebouw of van zijn 

leergierige bewoners? (12)
2. Misplaatst zonder de kleren te 

proberen. (8)
3. Achteruitmeppen moet bij 

badminton? (10)
4. Deze badminton-vrouw brengt de 

koffie rond? (11)
5. Beginnende speler hangt om je 

middel. (10)
13. Dit OSM-onderdeel dient toch niet Ter 

Controle? (2)
14. Dit bootstammetje vormt met 15 een 

raadsel... (2)

De oplossing vindt u elders in dit blad.
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NAJAARSCOMPETITIE 2004/2005
Inmiddels zijn er alweer 5 wedstrijden gespeeld in de najaarscompetitie. Op het moment 
van schrijven was alleen de stand na 4 wedstrijden bekend.
Team 1 (Niels Eijkelkamp, Ton Schut, Mirjam Biezepol, Cindy Galesloot), spelende in de 2e 
klasse, heeft de eerste 4 wedstrijden gewonnen. Daarmee staan zij eerste in hun poule. 
De vijfde wedstrijd werd echter thuis verloren. Of zij daarna nog steeds eerste staan in de 
poule is twijfelachtig.
Team 2 (Ronald Kieft, Martijn van Geelen, Sietske Lammers, Emy Eijkelkamp), ook 
spelende in de 2e klasse, heeft 3 wedstrijden gewonnen en eentje verloren. Daarmee staan 
zij keurig tweede in de poule. Ook nog alle kans om te promoveren naar de 1e klasse.
Team 3 (Erik Pelgrim, Mark Eijgenstein, Mariska Tersteeg, Ellen Lemmens), spelende in de 
4e klasse, doet het geweldig. Zij hebben nog alle wedstrijden gewonnen en staan daarbij 
ruim op kop in hun poule. Het seizoen is nog lang maar een promotie naar de derde 
klasse zit er absoluut in!
Team 4 (Jeffrey Schijven, Rowin Niewerth, Joyce van Rooijen, Marida Löwik), spelend in 
de 4e klasse, doet het heel aardig voor een beginnend team. Twee wedstrijden eindigden 
in gelijk spel, twee werden verloren en eentje gewonnen. Die gewonnen wedstrijd is 
echter nog niet meegeteld in de stand, ze staan nu dan ook nog 5e. 
Team 5 (Martin van Gorkom, Geert-Jan Fluitman, Laura Eefting, Marian van Huussen), 
ook spelend in de 4e klasse, doet het redelijk. Na 4 wedstrijden stonden zij zesde in de 
poule. Er werd een wedstrijd gewonnen, eentje gelijkgespeeld en de rest verloren.
Team 6 (Edwin van Velzen, Jesper van Breugel, Frits Linden, Bart Lammers), spelende in 
de Heren 1e klasse, doet het redelijk. Na vier wedstrijden staan zij vierde in een poule van 
6 teams. Een wedstrijd werd gelijk gespeeld en de rest verloren. 

Wie het leuk vindt om alle wedstrijdverslagen te lezen van de competitieteams moet 
even een bezoekje brengen aan www.osmbadminton.nl. De standen van de teams kun je 
vinden op http://utopia.knoware.nl/users/dvs/uitslagen. Op zondagen van 10 uur tot 
14.00 uur wordt er thuisgespeeld in de Bisonhal. Wie er precies wanneer speelt kun je ook 
zien op onze website. Publiek is altijd welkom! Als er banen over zijn (vaak pas na 13.00 
uur) is er voor leden ook de mogelijkheid om nog even een shuttletje te slaan.

6. Verslag kascontrole-commissie
De verklaring van goedkeuring is nog niet ontvangen. Een onafhankelijk lid geeft 
namens de kascommissie akkoord.
Met dank aan de kascommissie.

7. Financieel verslag 2000/2001
De penningmeester geeft een toelichting, waarna het verslag wordt goedgekeurd, met 
dank aan de penningmeester.

Vraag: Waar zijn de trainersbijdragen opgenomen?
Antwoord: Voor senioren zijn deze verwerkt in de zaalhuur. De jeugdtrainer is 
opgenomen bij de kosten JC.

8. Benoeming nieuwe bestuursleden
De kandidaat voor de post van penningmeester (Martins termijn eindigt) is Martin van 
Gorkom.
De kandidaten voor de kascommissie Ton Schut en Eelco Weenink.
Alle kandidaten worden met unanieme instemming benoemd.

9. Begroting 2001/2002 en 2002/2003
De voorzitter geeft een toelichting en de begroting wordt conform het voorstel 
vastgesteld.

10. Voorstellen vanuit het bestuur
- Contributie-aanpassing: 
Het bestuur stelt een contributie voor het volgend seizoen (2004/2005) voor van €142,00 
voor senioren (was €138,00) en €97,00 voor jeugd (was €94,00). 
Het voorstel wordt door de ALV aangenomen.

11. Rondvraag
Vraag: Er is een bondsenquête met een voorstel om met ingang van seizoen 2005 de 
senior-competitie later te beginnen en wel in november. Hoe denkt de vereniging 
daarover?
Antwoord: De algemene opinie is dat november wel erg laat is. Alle vragen van de 
enquête worden algemeen besproken en bij meerderheid beantwoord. De jeugdcompetit
iebegeleider koppelt e.e.a. terug naar de bond.

Opmerking: De jeugdcommissie zoekt nog een lid. Wil iedereen nagaan of hij/zij iemand 
weet?

Vraag: Kan het bedrag van de gastlabels omlaag naar 2 euro?
Antwoord: Ja, dat kan.
Vraag: Kan de TC (in de persoon van Sandor) de gastlabels onder zijn beheer nemen 
i.v.m. de aanwezigheid in de zaal?
Antwoord: Ja, dat kan.
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Vraag: Waarom komt de Badminton Revue niet meer?
Antwoord: Bond heeft deze wegbezuinigd en ter vervanging is er het badminton 
bulletin, alleen voor bestuursleden en een trainer per vereniging.
Vraag: Kan iemand die doorgeven aan John?
Antwoord: Ja, de secretaris en voorzitter zullen dat doen.

Vraag: Kan ik (John van Rooijen) de ledenlijst krijgen?
Antwoord: Ja, de ledenlijst kan (ontdaan van betalingsindicatie) worden verstuurd naar 
commissieleden en trainers. 

Vraag: Kan op maandag een tweede kleedzaal open of kunnen er meer haken in de 
kleedzaal komen i.v.m. het enorme tekort aan kleedhaken?
Antwoord: Het bestuur zal het vragen aan de exploitant.

Vraag: Kan voortaan op acceptgiro’s niet meer de bedragen per gezin worden opgeteld, 
maar aparte acceptgiro’s worden uitgeschreven? Dit i.v.m. het grote bedrag in één keer 
te betalen.
Antwoord: De gezamenlijke acceptgiro is afkomstig van de trainingen. Er zullen voortaan 
aparte acceptgiro’s worden uitgereikt.

Vraag: Kan de zaal zondag later worden gehuurd?
Antwoord: De gemeente is daar niet blij mee i.v.m. verhuur van de rest van de dag. 
De meningen over vroeger beginnen is niet eensluidend. Het voorstel wordt niet 
aangenomen.

Vraag: Kan er in de herfstvakantie worden doorgetraind (ten koste van de laatste 
trainingsdag in mei)?
Antwoord: Geen bezwaar vanuit de ALV of het bestuur. Het bestuur zal het voorleggen 
aan de hoofdtrainer. 

12. Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

JAARVERSLAG BESTUUR OSM BADMINTON SEIZOEN 2003/2004
Algemeen
Dit jaarverslag gaat over het seizoen van juli 2003 tot en met juni 2004.

Samenstelling bestuur
Het bestuur bestond dit seizoen uit:
Voorzitter Alexander van Leijenhorst
Penningmeester Martin van Gorkom
Secretaris Ronald Koenis (en voorzitter RC)

SENIOREN

OSM BADMINTON AGENDA DECEMBER 2004 – MAART 2005
Speeltijden
maandag  20:00 - 23:00 vrij spelen (OVVO-hal)
woensdag  20:00 - 22:00 competitietraining (Fazantenkamp)
donderdag  20:30 - 23:00 vrij spelen (Bisonhal)
vrijdag 20:00 - 21:30 training competitie en gevorderden (Bisonhal)

Bijzonderheden
Di 14 december Algemene Leden Vergadering
Ma 27 december Wel clubavond
Wo 29 december Wel training
Vr 24 december kerstvakantie
tot en met
Vr 7 januari

Ma 3 januari Champagne-evenement
Do 6 januari Clubavond/Open avond
Ma 10 januari Clubavond/Open avond

Ma 7 februari Wel clubavond
Wo 9 februari Krokusvakantie
Do 10 februari Wel clubavond
Vr 11 februari Krokusvakantie
Zo 20 februari Kopijdatum

Vr 25 maart Goede vrijdag (geen training)
Zo 27 maart Pasen
Ma 28 maart Pasen

CHAMPAGNE TOERNOOI 
Het Champagne toernooi zal plaatsvinden op maandag 3 januari 2005 in de OVVO-hal. 
In december zal de TC dit toernooi nader aankondigen d.m.v. posters tijdens de vrije 
speelavonden. Men hoeft zich niet in te schrijven voor dit toernooi en er zijn geen kosten 
aan verbonden. 
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KEN JE NOORTJE BARTELS AL?
Hoe heet je, hoe oud ben je, waar woon je, waar 
zit je op school en in welke klas zit je?
Ik heet Noortje Bartels, ik ben 12 jaar, en ik woon 
in Boomstede (Maarssenbroek). Ik zit op het 
Broeckland College in Breukelen. Het is een hele 
leuke school en ze hebben daar heel veel dieren.

Waarom ben je op badminton gegaan?
Ik ben op badminton gegaan, omdat ik het een 
hele leuke sport vind. Ik heb eerst op andere 
sporten gezeten, zoals bijvoorbeeld gym en bij 
softbal heb ik een paar keer meegetraind, maar 
badminton kreeg de voorkeur.

Hoe lang ben je al lid van OSM en waarom ben je juist op deze vereniging gegaan?
Ik ben nu 1 jaar lid van OSM, en ik ben bij deze vereniging gegaan  omdat ik hoorde dat 
er leden geplaatst konden worden, en het is lekker dichtbij.

Speel je competitie of doe je mee aan toernooien?
Zo ja, met wie speel je in het competitieteam?
Ik speel nog geen competitie, maar dat komt later misschien nog wel. Wanneer er een 

toernooi is doe ik altijd mee! Het is leuk, maar het 
is vooral leuk om te winnen!

Wat speel je het liefst, de single, de mix of de 
dubbel? Waarom?
Ik vind het het leukste om single te spelen. Je moet 
dan zelf keihard knokken om te winnen, en je 
bespeelt het hele veld.

Wat vind jij het leukste dat je dit seizoen hebt 
meegemaakt?
Het leukste zijn toch wel de toernooien. En ook dat 
ik naar poule 3 mocht binnen een jaar.

Heb je ook andere hobby’s?
Ik hou van dieren, ik verzamel Diddle spulletjes en 
ik hou van handarbeid.

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

Noortje geeft de pen door aan Louise Alberg.

Algemeen lid Marida Löwik (voorzitter TC)
Algemeen lid Arthur van der Heijden (voorzitter JC)

Financiering
De hoogte van de bedragen waren:
 Senioren-contributie €138,00
 Jeugd-contributie €94,00
 Inschrijfgeld senioren €11,50
 Inschrijfgeld jeugd €7,00
 Gastlabels  €2,50, vanaf 1/1/2004: €2,00

Ledenbestand
De ledensamenstelling van de afgelopen 5 seizoenen:

Leden\Seizoen 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000
Senioren 141 147 145 140 126
Jeugd 97 106 91 75 72
Ereleden 5 5 5 5 5
Totaal 243 258 241 220 220

Afmeldingen in het afgelopen seizoen: 61
Aanmeldingen in het afgelopen seizoen:  66

NB: De daling in 2003/2004 is het gevolg van het grote aantal afmeldingen in het seizoen 
ervoor.

Vergaderingen
Het bestuur is vijf keer bij elkaar gekomen en heeft één maal een Algemene Leden 
Vergadering uitgeroepen. Bijzondere aandacht is besteed aan:
- De opleiding van de jeugdtrainers Geert Jan Fluitman (dit seizoen begonnen bij de 

jeugd) en Rob Smeets. Zij volgden een aantal trainersmodulen bij de NBB.
- De perikelen rond de bezuinigingen die de bond heeft doorgevoerd op de TSSP- & RTC- 

trainingen. Het bestuur, met name Arthur, heeft geholpen bij het regelen van extra 
trainingen voor kinderen die door deze herziening buiten de boot dreigden te vallen.

- Op het gebied van ledenwerving heeft het bestuur zowel in september en januari 
een intensieve flyer-actie gehouden. Daarnaast zal voor het volgend seizoen een 
aanmeldpremie komen voor leden die nieuwe leden werven.

- De maandagavond is in het voorjaar te vol door de combinatie van VJK en de senioren-
trainingen. Het bestuur heeft besloten om de seniorentraining op de maandagavond 
in de periode van januari t/m april te stoppen. De jeugdtraining en de senioren-
trainingen in het najaar blijven.

Desgewenst kunnen deze onderwerpen bij de ALV worden toegelicht.
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Slot
Graag wil ik namens het bestuur iedereen in onze vereniging bedanken voor hun inzet 
het afgelopen seizoen: de leden voor het lid zijn, de sponsoren voor de sponsoring en 
bovenal de vrijwilligers voor hun verdiensten!

Maarssen, 13 oktober 2004
Ronald Koenis, secretaris

JAARVERSLAG JC SEIZOEN 2003/2004
De jeugd speelt een steeds grotere rol binnen OSM. Afgelopen seizoen steeg het aantal 
jeugdleden tot boven de honderd. Voor de JC is het een uitdaging om alle kinderen te 
kunnen laten trainen en spelen op hun eigen niveau. Om dit uit te kunnen voeren, is, op 
initiatief van Uun, in Amersfoort een wekelijkse training opgezet in samenwerking met 
enige andere clubs; de VRT (Victor Regio Training; uiteraard gesponsord door Victor / 
BTTS). Deze training was bedoeld als voorloper van de RTC (Regionaal Trainingscentrum 
van de bond). Helaas kwam deze laatste training door bezuinigingen bij de bond aardig 
in de knel te zitten. Na enige noodgrepen van de JC en in overleg met BC Houten is acuut 
een andere training opgezet, ter vervanging van de RTC en na een slopend overleg 
met de bond, is ook deze training uiteindelijk weer gesubsidieerd door de bond en 
gerehabiliteerd tot RTC (met alle voordelen van dien).

Bij de jeugd deed afgelopen seizoen weliswaar één team minder mee aan de jeugd-
competitie, maar dit werd mede veroorzaakt doordat er nu ook jeugdteams mee 
deden bij de senioren competitie. Daarnaast hadden we te kampen met nieuwe 
leeftijdsgroepen, waardoor de teams, in overleg, opnieuw samengesteld moesten 
worden. Dit leidde uiteindelijk tot 1 team minder, maar de 6 overgebleven teams 
bestonden wel uit meer leden. Hierdoor was het totaal aantal jeugdleden dat meedeed 
aan de competitie op een gelijk niveau gebleven. Met al deze trainingen presteerden de 
spelers uitstekend. Met 2 teams op de eerste plaats, 2 op de tweede en nog een derde en 
vierde plaats kunnen wij stellen dat OSM goed gepresteerd heeft. Ook de jeugdleden in 
de seniorenteams deden het niet slecht. De teams die eerste zijn geworden deden (voor 
het 4e achtereenvolgende jaar) weer mee aan de districtskampioenschappen. Resultaat: 1 
keer districtskampioen en 1 keer net niet.

Door het grote aantal jeugdleden wordt het ook steeds complexer om toernooien 
te organiseren. Voor de clubkampioenschappen heeft de vereniging voor het eerst 
computers ingezet tijdens de kampioenschappen. Dit maakt de organisatie tijdens het 
toernooi wat eenvoudiger, maar het blijft een hele klus.

De laatste jaren had de JC problemen met het vinden van een trainer voor de zaterdag 
en de maandagavond. Wij hebben Geert-Jan Fluitman bereid gevonden om deze taak 

OSM BADMINTONJEUGD IN DE PRIJZEN OP NATIONAAL NIVEAU

Op 23 en 24 oktober werd voor dit seizoen het eerste jeugd badmintontoernooi 
gespeeld in het Junior Master circuit bij de gerenommeerde club Duinwijck in Haarlem. 
De toernooien in dit circuit zijn bepalend voor de nationale ranglijsten in de diverse 
leeftijdscategorieën zodat de top van de Nederlandse badmintonjeugd met hoog niveau 
badminton hier te aanschouwen is. Esmee de Graaf en Yannic Smeets deden mee in de 
categorie t/m 13 jaar en Kirsten van der Valk in de categorie t/m 11 jaar.

Esmee de Graaf wist in haar zware poule één van de twee damesenkels te winnen. Een 
fantastische partij maar helaas niet genoeg voor de volgende ronde. In de dames- en 
mixdubbel bleken de tegenstanders in de eerste ronde te sterk.

Kirsten van der Valk eindigde zowel in het damesenkel als in het mixdubbel op een 
eerste plaats. Dit ging redelijk eenvoudig door uitval wegens ziekte en blessures van een 
tweetal tegenstandsters waardoor de finale damesenkel niet gespeeld kon worden. Een 
finalepartij waar zij gebrand was op revanche door een verloren partij in de poule tegen 
de zelfde uitgevallen finaliste. Hierdoor werd zij automatisch eerste in het damesenkel. 
Daarnaast werd zij, ook mede door uitvallende spelers, op eenvoudige wijze eerste in de 
mixdubbel. Voor het damesdubbel deed zij mee in de categorie t/m 13 jaar en strandde 
met een zeer spannende 3-setter in de eerste ronde.

Yannic Smeets won eenvoudig de enkelspel partijen in zijn poule. De herendubbel en 
mixdubbel werden helaas, door wat concentratieverlies, in de eerste ronde al verloren. 
Gelukkig herstelde Yannic zich de volgende dag uitstekend door in het enkelspel 3 
partijen op rij te winnen. Vooral de finale was een spannende en slopende strijd in 3 
games die tot vlak voor het einde gelijk op ging. Yannic wist de laatste game met 2 
punten verschil op zijn 
naam te schrijven en werd 
daarmee eerste in het 
herenenkel t/m 13 jaar.

Zowel Yannic Smeets 
als Kirsten van der Valk 
voeren tot het volgende 
(internationale) Junior 
Master toernooi eind 
december in Hoensbroek 
de Nederlandse ranglijsten 
in hun leeftijdscategorie 
aan.
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Team 3 (Emilie, Joke, Dominique, Cherelle en Nadine) bestaat uit 2 speelsters die al een 
aantal jaren competitie spelen en speelsters die nu voor het eerst competitie spelen. Dat 
is voor iedereen lastig. De eerste twee wedstrijden konden ze net niet winnen. Daarna 
ging het steeds beter en werd alles gewonnen, ook de wedstrijd tegen de koploper. 
Omdat dit een wedstrijd van speelweek 9 is, is de uitslag nog niet opgenomen in de 
tussenstand. Dit team is dus de virtuele leider. Op naar het kampioenschap...?

Team 4 (Kim, Kirsten, Martijn en Serastiano) begon prima met vier overwinningen op 
rij. De laatste wedstrijd tegen Irene ging op het nippertje verloren. Ze staan samen met 
Veenendaal en Irene aan kop, met ieder 2 verliespunten. Dit team speelt dit jaar voor 
het eerst in deze klasse. Het is dus knap dat ze zo goed meedraaien en ze maken een 
goede kans op het kampioenschap. De tweede helft van de competitie belooft nog veel 
spannende wedstrijden.

Team 5 (Pim, Jeroen, Jelte en Marley) speelt een dubbele competitie omdat er in deze 
poule slechts 4 teams spelen. Ze staan op dit moment op een hele mooie eerste plaats 
met 4 overwinningen, maar het is een vertekend beeld. Het team van de Meulewiek heeft 
minder verliespunten. Een tweede plaats zit er zeker in en dat is ook een prima prestatie. 
Maar daarvoor moet er nog wel gewerkt worden, want ze krijgen het niet cadeau.

Team 6 (Shirley, Emma, Erik, Feye, Tim en Tim) speelt voor het eerst competitie. De 
eerste wedstrijd was meteen tegen het team van Hoevelaken dat al voor het derde jaar 
in deze klasse speelt. Ondanks het verlies speelt dit team met veel plezier en inzet. In de 
wedstrijd tegen Castellum bleek hoe goed ze het allemaal doen. De spannende wedstrijd 
eindigde in 4-4: een prima prestatie. Ook in de andere wedstrijden gaven ze goed partij, 
maar waren de tegenstanders net iets sterker. Als dit team zo doorgaat, kunnen ze zeker 
nog een paar plaatsen stijgen.

De uitslagen en wedstrijdverslagen staan op onze website: www.osmbadminton.nl

Rob Smeets, Jeugdcompetitieleider

op zich te nemen. Wel hebben we moeten investeren in opleidingen. Er hebben zich 
twee leden aangemeld die bij de bond een opleiding voor badmintontrainer zijn gaan 
volgen. Beiden op een verschillend niveau. Uiteraard blijft Uun hoofdtrainer, echter 
wij hopen hiermee het gehele niveau van de jeugd te verbeteren. Wij zien dan ook de 
belangstelling voor extra trainingen en de competitie toenemen (nog voor het Audina-
effect). Bij de jeugd recreanten (de zaterdag spelers) zijn veel vrijwilligers geworven om 
de trainingen op zaterdag soepel te laten verlopen. Ook bij de toernooien hebben wij 
dankbaar gebruik kunnen maken van de inzet van deze extra vrijwilligers. Mede door de 
strakke aanpak bij de organisatie en de inzet van de vrijwilligers zijn deze toernooien een 
succes geweest. De JC zal proberen om deze lijn aan te houden.

Tenslotte wil ik vermelden dat het weer gelukt is om een vrijwilliger te vinden die het JC 
team komt versterken. Zij is dit jaar al zeer actief bezig binnen de JC (zo actief zelfs dat 
de zittende JC-ers zich afvragen waar zij de tijd vandaan haalt die ze er in stopt). De JC 
is hiermee weer op sterkte, echter ik wil namens de club een dringend beroep doen op 
vrijwilligers voor de overige commissies. Met name de redactie commissie is erg onthand. 
Echter wil je wel wat doen, maar niet direct in een commissie plaatsnemen, dan kan dat 
altijd. Neem dan contact op met een bestuurslid of een van de commissie leden. Wij van 
de JC kunnen in ieder geval terugkijken op een geslaagd seizoen en bedanken iedereen 
die dit mogelijk heeft gemaakt.

Namens de JC, Arthur van der Heijden

JAARVERSLAG TC SEIZOEN 2003/2004
De TC met Marida Löwik als voorzitter en Sandor Musto en Pim de Graaf als actieve leden 
hebben een prima seizoen achter de rug. Het Senioren Mix Invitatie Toernooi (SMIT) en 
het champagnetoernooi waren enorm succesvol met veel leden die deelnamen. Ook de 
beginnerstoernooien, ter afsluiting van de beginnerstrainingen van John van Rooijen 
en Piet Elsendoorn, werden goed bezocht en waren voor de nieuwste leden van OSM 
badminton niet alleen leerzaam maar ook bijzonder gezellig. 

De najaarscompetitie werd in het afgelopen seizoen geleid door Marida Löwik. De 
voorjaarscompetitie werd opnieuw geleid door Piet Elsendoorn. Beide competities 
verliepen weer prima en leverden zelfs enkele kersverse kampioenen op.

Als afsluiter van het seizoen waren er de clubkampioenschappen in april. Het waren 
enkele gezellige avonden en dagen waarop uiteraard ook fanatiek gestreden werd om de 
verschillende kampioenschappen. Het afgelopen jaar waren er zoveel inschrijvingen voor 
de heren singles dat de TC een indeling kon maken in een categorie voor de (najaars)com
petitiespelers en één voor de overige leden. Hopelijk kunnen we dit voor komend seizoen 



- 20 - OSM Badminton

- 13 -

voor alle onderdelen doen want op die manier heeft iedereen een kans om kampioen te 
worden in zijn categorie, wel zo leuk! Massaal inschrijven dus! Clubkampioene werd Emy 
Eijkelkamp, Clubkampioen categorie A werd Ronald Kieft, Gerben van den Bosch werd 
clubkampioen in categorie B.

In 2005 zullen de clubkampioenschappen in één weekend gehouden worden. Hou 23 en 
24 april dus allemaal alvast vrij in jullie agenda!

JAARVERSLAG REDACTIECOMMISSIE SEIZOEN 2003-2004
De Redactiecommissie bestond dit seizoen uit Fardau Breshamer, Ingrid Janssen en 
ondergetekende. Bijgestaan door redigeerwerk van Saskia van Rouveroy. We hebben het 
clubblad 4x uitgebracht: in oktober, november, maart en juni. De aangeleverde kopij 
was van goede kwaliteit en kwam redelijk op tijd, dat bespaarde ons veel tijd.

De bezorging werd gecoördineerd door Thea Prins en uitgevoerd door een team 
bestaande uit Anne Jet Bennink, Nel Coenders, Cindy Galesloot, Els Verhagen, Annette 
Willemsens, Hans Bosma, Gijs Eijgenstein, Gerard Kieft, Alexander van Leijenhorst, Eelco 
Weenink, Cor Zagers en hun kinderen. Dit bespaarde ons veel verzendkosten.

Halverwege het seizoen moest Fardau, door ziekte geveld, afscheid nemen van OSM en 
van de redactie. Hierbij wil ik haar nogmaals bedanken voor haar inzet en enthousiasme. 
Pogingen om haar plaats op te vullen zijn nog niet gelukt, waardoor met name de 
interviews zijn weggevallen uit het clubblad. Mocht u geïnteresseerd zijn om deel te 
nemen aan de redactie, aarzel niet om contact op te nemen.

Met dank voor al uw hulp en ondersteuning.

Ronald Koenis
Voorzitter RC

VOORSTELLEN VAN HET BESTUUR

CONTRIBUTIE-AANPASSINGEN

Alhoewel de inflatie laag is, is het bestuur genoodzaakt voor te stellen de contributie te 
verhogen met ongeveer 3% vanwege de verhoging van de bondsbijdrage per lid (voor 
senioren € 21,00 en voor junioren € 15,60). De contributie voor het seizoen 2005-2006 
bedraagt dan respectievelijk € 147,00 (was 142,00) en € 100,00 (was 97,00).

JEUGDCOMPETITIE – SEIZOEN 2004/2005
Eind september is de competitie begonnen en er zijn al weer 5 speelweken verstreken. 
De meeste teams hebben 4 of 5 wedstrijden gespeeld. OSM heeft dit seizoen 6 teams 
die strijden om het kampioenschap. De ervaring van de spelers is heel verschillend 
en varieert van 6 jaar competitie tot 5 wedstrijden en van alles daartussen in. Als je 
kijkt naar enthousiasme en inzet, zijn de verschillen veel kleiner. Iedereen vecht iedere 
wedstrijd weer om een goed resultaat te behalen. Een goed resultaat is er ook als je alles 
hebt gegeven maar toch hebt verloren omdat de tegenstander beter is.

Team 1 (Whitley, Esmee, Tymen, Tjardy en Yannic) draait weer goed mee in de top. Het 
lijkt er op dat zij samen met DVS en Houten strijden om het kampioenschap, DVS staat er 
nu het beste voor. Deze onderlinge wedstrijden leveren veel spannende 3-setters op. De 
laatst gespeelde wedstrijd tegen DVS ging zelfs verloren. Dat was het eerste verlies in 2 
seizoenen voor dit team. De tweede helft belooft heel spannend te worden.

Team 2 (Esther, Cynthia, Michael, Nick en Vincent) heeft het niet gemakkelijk. Ze spelen 
dit jaar in een hogere klasse dan vorig jaar. De eerste wedstrijd was meteen tegen het 
heel sterke team van Amersfoort. Daarna volgden twee keer een gelijk spel en er werd 
ook een keer gewonnen. Ze draaien goed mee in de middenmoot.  Als ze zo doorgaan 
kan dit team zeker nog een paar plaatsen stijgen.

GOED RESULTAAT OPROEP ZATERDAGBEGELEIDING

Eind september is via de clubkrant, website en prikborden in de zaal een oproep 
gedaan voor hulp bij de begeleiding van de jeugdtrainingen op de zaterdagochtend. 
Wij zaten wat krap in het aantal mensen ten opzichte van het vorige seizoen waardoor 
er steeds een beroep moest worden gedaan op dezelfde mensen. Om dat te voorkomen 
en toch verzekerd te zijn van een voldoende aantal aanwezige begeleiders zijn wij met 
deze oproep op zoek gegaan naar nieuwe vrijwilligers. Dit heeft een goed resultaat 
opgeleverd, want er zijn 3 mensen bereid gevonden hier bij toerbeurt bij te helpen.
Een “zaterdagbegeleidingsteam” bestaat uit de trainers Geert-Jan Fluitman en Rowin 
Niewerth, die er overigens elke zaterdag zijn, met daarnaast altijd één JC-lid (Arthur 
van der Heijden, Sietske Lammers of André van der Valk) en een van de vrijwilligers. 
Naast Frits Linden en Pim de Graaf, die al geruime tijd veelvuldig aanwezig zijn, zijn 
nu ook Sandra van Rooijen, Yme Nauta en Johan Kon bereid gevonden vanaf oktober 
bij toerbeurt bij deze zaterdagbegeleiding mee te helpen. Hiermee is een degelijke 
begeleiding op de zaterdagmorgen weer geborgd. De JC is dan ook heel blij met deze 
aanvulling.

André van der Valk, JC
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TRIPLEXTOERNOOI

Op zaterdag 9 oktober werd het eerste toernooi van het seizoen gespeeld. Voordat 
de wedstrijden konden beginnen, moest iedereen zich eerst bij de wedstrijdtafel 
aanmelden. Bij het triplextoernooi is het de bedoeling dat er 3 poules gemaakt worden 
waarin kinderen van zowel groep 1 als groep 2 met elkaar samen spelen. Iedere wedstrijd 
is dus anders, omdat je zowel met als tegen verschillende kinderen speelt. Per groep 
waren er twee begeleiders die hielpen met het bijhouden en noteren van de scores. Na de 
groepsindeling kon er eindelijk begonnen worden met de wedstrijden.

In poule A werden een hoop spannende wedstrijden gespeeld. De dubbels waren 
aan elkaar gewaagd waardoor er vaak aan het einde pas duidelijk werd wie de partij 
winnend zou gaan afsluiten. Toch waren er drie kinderen die net wat meer punten 
gehaald hadden. Jadine Smit, Elmar de Bos en Michiel Lantinga waren de gelukkigen die 
er met een prijs vandoor gingen.

Net als in poule A, waren de koppels uit poule B aan elkaar gewaagd. Nergens werd er 
zo veel gelijk gespeeld. Tot de laatste speelronde was het nog niet duidelijk wie de drie 
winnaars zouden worden. Toch wisten Florian Groenendijk, Jos de Boer en Lars de Graaf 
net iets meer punten te maken in de wedstrijden, waardoor ze als winnaars uit de bus 
kwamen.

Poule C werd gedomineerd door drie kinderen die al hun wedstrijden wisten te winnen. 
Een hele goede prestatie werd geleverd door Arthur van Aarssen die in twee wedstrijden 
21 en 25 punten wist te maken! Maar ook Lotte Bargerbos en Sophia van der Tol wonnen 
al hun partijen ruim en mogen zich ook winnaar van poule C noemen.

Al met al een geslaagde dag waar goed en fanatiek badminton werd gespeeld. Hopelijk 
wordt het Sinterklaastoernooi net zo gezellig!

Sietske Lammers, JC

FINANCIEEL JAARVERSLAG

Winst- en verliesrekening lopende van 1 juli 2003 t/m 30 juni 2004

Kosten begroot 2003/2004 2002/2003 2001/2002

Administratie 500,00  297,01  535,57  510,50 
Bondscontributie 3.756,00  3.720,59  4.356,25  3.627,01 
Kosten clubkrant 588,00  496,00  484,00  479,84 
Kosten jeugd 862,00  1.000,20  1.356,06  1.236,43 
Kosten TC 750,00  210,86  823,01  432,59 
Representatie 600,00  1.839,15  519,32  577,98 
Shuttles 1.398,00  1.937,00  1.417,30  1.281,34 
Vergadering 100,00  26,00  20,25  72,60 
Evenementen 500,00  688,97  251,83  597,51 
Zaalhuur 22.146,00  21.157,87  18.972,49  18.420,12 
Winst/(verlies) (2.141,00) (2.225,71) 484,15  436,34 

 29.059,00  29.147,94  29.220,23  27.672,26 
    
    
Opbrengsten begroot 2003/2004 2002/2003 2001/2002

Sponsors/advertenties 349,00  412,50  414,50  819,07 
Contributie 26.865,00  27.083,10  26.393,25  24.281,67 
Inschrijfgeld 220,00  275,20  427,50  798,82 
Interest 1.000,00  557,91  1.398,13  1.083,29 
Gastlabels 13,00  32,50  8,00  62,92 
Jeugdsubsidie 612,00  786,73  578,85  558,42 

 29.059,00  29.147,94  29.220,23  27.672,26 

Toelichting op de huidige winst- en verliesrekening
Representatie hoger wegens dubbele uitgebreide ledenwerfactie en opleidingskosten 
trainers. Shuttle verbruik gestegen door meer trainingen en teams.  Dit jaar 
overgeschakeld op andere manier van rente berekening. Voorjaar extra hoog wegens 
uitgestelde betaling gemeentelijke sporthallen.
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BALANS

van de afgelopen 3 jaren per 30 juni van ieder jaar

AKTIVA 2004 2003 2002
 

Voorraad shuttles 400,00  650,00 675,00 
Vooruitbetaalde en/of nog te ontvangen  248,00  93,32 1.492,11 
Kas 451,46  95,25 87,96 
Banken 19.374,88  18962,54 17.412,51 
Postbankbetaalrekening 320,26  17998,60 11,83 
Postbankspaar-rekening 3.479,53  1740,28 6.365,66
 

Totaal 24.274,13  39.539,99  26.045,07 

PASSIVA 2004 2003 2002
 

Eigen vermogen 15.557,13  17782,84 17.298,69 
Voorzieningen 0,00  0,00 0,00 
Vooruitontvangen en/of nog te betalen 8.717,00  21757,15 8.746,38
 

Totaal 24.274,13  39539,99 26.045,07 

Eigenvermogen per 1 juli 2003 17.782,84 
Saldo winst/verlies (2.225,71)
Eigenvermogen per 30 juni 2004 15.557,13 

Vooruitontvangen en/of nog te betalen
Teweinig betaald clubblad nr 04 100,00 
Training GeertJan 260,00 
Training VRT 220,00 
Zaalhuur gemeente eerste helft 2004 8137,00
 8717,00

Vooruitbetaalde en/of nog te ontvangen 
achterstallige contributie 248,00
 248,00

JEUGD

OSM BADMINTON AGENDA DECEMBER 2004 – MAART 2005
Speeltijden
Jeugd A (selectie) Woensdag 18:00-20:00 (Fazantenkamp)
 Vrijdag 18:30-20:00 (Bisonhal)
Jeugd B  Maandag 19:00-20:00 (OVVO-hal)
 Vrijdag 18:30-20:00 (Bisonhal)
Jeugd C Maandag 19:00-20:00 (OVVO-hal)
 Zaterdag 08:30-11:00 (Bisonhal)
Jeugd D Zaterdag 08:30-11:00 (Bisonhal)

Op zaterdag speelt groep 1 van 08:30 tot 09:45 en groep 2 van 09:45 tot 11:00.

Bijzonderheden
Za 4 december Sinterklaastoernooi (groep 1 en 2 van 8:30 tot 11:00)

Wo 29 december Wel training
Za 24 december Kerstvakantie

tot en met
Vr 7 januari

Za 8 januari Oliebollentoernooi

Za 5 februari Krokusvakantie
Ma 7 februari Krokusvakantie
Wo 9 februari Krokusvakantie
Vr 11 februari Krokusvakantie

Vr 25 maart Goede vrijdag (geen training)
Zo 27 maart Pasen
Ma 28 maart Pasen
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BEGROTING OSM BADMINTON SEIZOEN 2004/2005 EN 2005/2006
Hier volgt de begroting zoals opgesteld door het bestuur. Zoals in de voorgaande jaren 
hebben wij eerst een gewijzigde begroting gemaakt voor het reeds begonnen seizoen, 
om mede op basis daarvan tot de begroting voor het daarop volgende seizoen te komen.

 SEIZOEN SEIZOEN SEIZOEN
 2005/2006 2004/2005 2004/2005
  (GEWIJZ.) 
BATEN

Contributies 29.770  30.925  26.865 
Inschrijfgeld  79  79  220 
Opbrengst gastlabels 20  20  13 
Jeugdsubsidie  578  578  612 
Sponsors 353  348  349 
Interest  500  500  1.000 

Totaal baten  31.299  32.450  29.059 
   
LASTEN

Zaalhuur 21.042  21.531  22.146 
Shuttles  1.739  1.688  1.398 
Bond/distriktsbijdrage 4.527  4.710  3.756 
Trainingstekorten 200  200  400 
Kosten jeugd 752  752  862 
Kosten Rekr./Comp. 750  750  750 
Kosten evenementen 700  700  500 
Kosten vergaderen  50  50  100 
Kosten administratie 500  500  500 
Kosten clubkrant  629  614  588 
Kosten representatie 1.800  1.800  600 

Totaal lasten  32.688  33.294  31.599 

Begrotingsoverschot/(tekort) -1.388  -845  -2.540 

Toelichting opbrengsten
  aantal  contrib. totaal
Contributies  Rekreanten/Comp.sp. 135  147,00  19.845
 Jeugd    100  100,00  10.000
 Gezinskortingen   -100

    29.745

Inschrijfgeld senioren  5  11,50  58
Inschrijfgeld jeugd   3  7,00  21

    79

Jeugdsubsidie gem. Maarssen  85  6,80  578

Toelichting kosten
  aantal bijdrage totaal
Bijdrage bond/distrikt jeugd senioren 135  21,63  2.920
 jeugd 100  16,07  1.607
 distriktsbijdrage 235  0,00  0

    4.527

Kosten rekr./comp. administratie   75
 bloemen kampioenen   75
 champagnetoernooi   150
 clubkampioenschappen   450

    750

Kosten jeugd administratie en prijzen   182
 trainer   570

    752

Clubkrant   administratie   25
 drukker (4 keer)   511
 bezorgkosten   78

    614

Representatie Opleidingstrainers   630
 Flyers open avonden   600
 Divers   570

    1.800

Het Bestuur OSM Badminton, 1 november 2004.


