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REDACTIONEEL

En weer is een badmintonseizoen begonnen. Hoewel niet zoveel mensen de open 
avonden hebben bezocht, kan ik iedereen die er was - op één na - verwelkomen op deze 
pagina: welkom bij de club! De open ochtend was een groot succes: ik stond gisteren 
voor een groep van 16 nieuwe kinderen, die met ontembaar enthousiasme begonnen aan 
hun badminton-carrière.

Het begin van die carrière is voor iedereen gelijk: leren hoe je je racket moet vasthouden. 
Maar daarna komen de verschillen: sommigen gaan voor het recreatieve spel: daar waar 
plek is voor een geintje en een praatje, anderen gaan voor de competitie: dit jaar 11 
teams die strijden om het kampioenschap. OSM J4 in de jongste jeugdklasse, OSM 1 en 
OSM 2 in de hoogste regio-klasse.

Dat een carrière nog verder kan gaan, blijkt uit de toernooi-overwinningen van onze 
OSMers; de nationale successen in de Junior Masters en - voor het eerst voor zover ik 
kan nagaan - de deelname van “onze” Yannic aan de nationale selectie. Maar voor het 
zover is, zullen de nieuwkomers toch eerst onder de knie moeten krijgen hoe je een racket 
moeten vasthouden en dan na heel veel trainen èn heel veel spelen èn heel wat geluk …

Ik wens jullie allen veel succes met je badminton-carrière!

Ronald Koenis
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VAN DE VOORZITTER

Het seizoen is bewogen begonnen. Na de blessures van een aantal jeugdtoppers vorige 
jaar, bereikte ons, net voor aanvang van het seizoen, het nieuws dat ook Esmee de Graaf 
weer last gekregen had van een oude blessure. Dit blijkt zo ernstig dat zij minimaal 
een half jaar niet kan spelen, waardoor ze haar deelname aan de competitie en TTC-
trainingen misloopt. Ik wens Esmee en onze andere geblesseerden veel sterkte en een 
voorspoedig herstel.

Ander minder goed nieuws is dat de zaalhuren fors omhoog gegaan zijn en dat dit een 
hogere contributie betekent. Wellicht dat de opgestane sponsorcommissie daar wat 
verlichting kan gaan bieden.

Verder bleek dat onze open avonden door maar 16 potentiële leden zijn bezocht. Dit 
ondanks het verspreiden van 5.000 folders door een groot aantal vrijwilligers (waarvoor 
nog dank!). Gelukkig was de open ochtend voor de jeugd beter bezocht.

Maar zo begint een seizoen niet goed. Laten we hopen op een goede afloop en dat wij 
de – in sportief opzicht – stijgende lijn van de afgelopen jaren kunnen voortzetten: 
onze jeugd heeft zich gevoegd bij de nationale én internationale top, de twee senioren 
topteams hebben hun weg naar de eerste klasse bevochten en OSM levert ieder seizoen 
een groot aantal kampioenen in de najaars- en voorjaarscompetitie. Als we dat kunnen 
doorzetten, komt het toch wel goed met dit seizoen.

Een sportief, blessurevrij en kampioenrijk seizoen toegewenst.

Alexander van Leijenhorst
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JEUGD

OSM BADMINTON AGENDA OKTOBER - DECEMBER 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)
Jeugd C groep 1 Zaterdag 08:30-09:45 (Bisonhal)
Jeugd C groep 2  09:45-11:00 (Bisonhal)
Jeugd D groep 1 Zaterdag 08:30-09:45 (Bisonhal)
Jeugd D groep 2  09:45-11:00 (Bisonhal)

Bijzonderheden
15-21 oktober Herfstvakantie, geen training
22 oktober Wel training op zaterdag
29 oktober Triplextoernooi

3 december Sinterklaastoernooi (groep 1 en 2 van 8:30 – 11:00)
24 december Kerstvakantie, geen training
   t/m vr 6 januari
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HOI ALLEMAAL

De vakanties zijn weer voorbij en de scholen allang begonnen. Voor velen was het een vakantie met 
veel regen, maar na regen komt badminton. Dat maakt gelukkig weer een hoop goed. Lekker in de 
zaal een beetje meppen tegen een shuttletje, alhoewel, de eerste paar weken was het wel erg warm 
in de zaal. De open dag was voor de jeugd zeer geslaagd. Met name in de eerste groep is de animo 
groot. Dit betekent dat we grensverleggend bezig moeten gaan om de wachtlijst zo klein mogelijk 
te houden. De grens die we verleggen is die van de overgang naar de tweede groep.

Natuurlijk was het afgelopen seizoen een seizoen waar we met veel genoegen op terug kunnen 
kijken. Het aantal jeugdleden was het gehele jaar op peil, wat belangrijk is voor het bestuur. Wat 
de JC prettig vindt is dat iedereen met zoveel plezier is komen badmintonnen. Daarnaast vinden 
wij het een prima prestatie dat de competitieteams het zo goed hebben gedaan. Het dames 
mixteam behaalde het hoogst haalbare; de eerste prijs in Nijmegen. Wat is nu een dames mixteam? 
Dat is een team met voor de helft ervaren spelers en voor de helft nieuwe competitie spelers. Een 
mooie prestatie.

Helaas heeft de jeugdcommissie afscheid moeten nemen van André van der Valk, de organisator 
binnen de JC. Helaas voor OSM had André naast zijn werk en badminton ook nog andere 
verplichtingen. Bij deze bedanken we André voor zijn inzet de afgelopen jaren. Hij laat binnen de 
JC een hele reeks procedures achter die het werk enorm vereenvoudigen. 

Naast Geert-Jan en Rob Smeets is ook Rowin Niewerth bezig om gediplomeerd bondstrainer te 
worden. Wij hopen dat zij alle drie dit jaar hun diploma uitgereikt zullen krijgen.

Het aankomend jaar gaan we uiteraard veel leuke dingen doen. De JC had voorgesteld om wat 
te vieren, maar we hebben nog niet gevonden wat. Gelukkig blijven er voldoende leuke dingen 
over. Voor de jeugd op zaterdag hebben we weer de EDC (of wel Einde Dag Competitie). Hoewel de 
naam nog steeds niet leuk is, is de competitie zelf wel leuk. Wie een leuke naam verzint, kan dit 
aanmelden via de website www.osmbadminton.nl (op het forum bij badminton). Ook zullen de 
gebruikelijke toernooien passeren. Sietske gaat ook dit jaar over de prijzen, dus het zal wel weer 
veel snoepen worden. Zeker nu Sietske zelf minder wil snoepen, blijft er voor de rest des te meer 
over. De nieuwe opzet van de clubkampioenschappen hebben wij als geslaagd ervaren. Wij (van 
de JC) hebben hierover geen negatieve geluiden gehoord, wel positieve. Ook voor de organisatie 
is dit een stuk prettiger. We gaan dus door met deze nieuwe opzet van de competitie, alhoewel het 
bij de senioren toch weer gespreid gaat worden.

Uiteraard hebben we ook weer veel competitiespelers. Gezien het grote gezelschap dat op de 
vrijdagavonden traint, heeft iedereen er veel zin in. Door externe trainingen en door blessures is 
er toch nog wel wat plaats op de vrijdagavond, alhoewel, dat kan in de tijd tussen het schrijven 
van dit stukje en het lezen door geïnteresseerden zomaar veranderd zijn. Uiteraard wenst de JC alle 
teams een sportieve en leuke competitie toe. Het bestuur maakt zich al op om weer naar Nijmegen 
te gaan, maar daar moeten jullie nog wel wat voor doen.

Wij hebben weer veel plannen en hopen dat het een aangenaam badminton jaar zal gaan worden.

Namens de JC, Arthur van der Heijden
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AANKONDIGING TOERNOOIEN ZATERDAGOCHTENDJEUGD

Net als ieder jaar, worden er ook dit seizoen weer leuke toernooien georganiseerd voor de 
jeugd. Wil je laten zien dat het trainen zijn vruchten heeft afgeworpen? Doe dan mee en 
vergeet de volgende data niet te noteren!

Triplex Toernooi
29 oktober

Bij dit toernooi worden er koppels gevormd van spelers uit de eerste en tweede groep. 
Het toernooi duurt van half negen tot elf uur, wat inhoudt dat de jongere kinderen 
langer doorgaan dan normaal en de oudere jeugd eerder uit bed moet komen.

Sinterklaastoernooi
3 december

Dat pieten kunnen klimmen en klauteren weet iedereen, maar kunnen ze ook 
badmintonnen? Misschien heb je deze dag wel de kans om er een te treffen…

Oliebollentoernooi
7 januari

Wat is leuker dan het nieuwe jaar te beginnen met een toernooi waarbij afsluitend 
oliebollen gegeten worden? Verdere uitleg volgt nog.
Hopelijk zien we jullie allemaal op deze toernooien!

Sietske Lammers (JC)

OSM BADMINTONNER IN NATIONALE JEUGDSELECTIE

De 13-jarige Yannic Smeets is begin augustus uitgenodigd voor de nationale jeugdselectie 
badminton t/m 15 jaar. Na enkele weken flink trainen ging de hele selectie eind augustus naar een 
jeugdtoernooi in Langenfeld in Duitsland waar deelnemers uit heel Europa te vinden zijn. Yannic 
was vanwege teveel inschrijvingen uitgeloot voor het enkelspel maar kon wel meedoen met het 
gemengd dubbel en heren dubbel. Het was de eerste keer dat hij deelnam aan een buitenlands 
toernooi en het doel was dan ook het opdoen van ervaring. In het gemengd dubbel speelde Yannic 
samen met de ervaren Selena van 14 jaar en dit bleek een goede combinatie. Ze wonnen twee 
wedstrijden van grotere en sterkere tegenstanders uit Tsjechië en Duitsland door ze slim uit te 
spelen. De derde  wedstrijd was tegen de nummer één geplaatsten en deze verloren ze kansloos. 
De heren dubbels werden pas op de tweede dag, vroeg in de avond gespeeld en er moest daarom 
de hele dag gewacht worden. Dat is wennen en het heeft mogelijk invloed gehad op de prestatie 
want Yannic en zijn vaste dubbelpartner Stefan konden er in hun eerste wedstrijd nog een derde 
game uitslepen maar moesten de overwinning aan hun Duitse tegenstanders laten. Dit toernooi 
was een leuke, nuttige ervaring, voor herhaling vatbaar en een goede voorbereiding op het 
badmintonseizoen in Nederland dat bijna gaat beginnen.

Ingrid Janssen
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JEUGDCOMPETITIE SEIZOEN 2005/2006
Zondag 25 september begint de competitie. OSM Badminton heeft dit jaar 4 jeugdteams. 

Team 1, Klasse 2A Team 2, Klasse 3A Team 3, Klasse 4A
Poule 3 (t/m 19 jaar) Poule 1 (t/m 16 jaar) Poule 5 (t/m 16 jaar)
Vincent de Waard Serastiano Metekohy Michael Scharenberg
Thomas van Aarssen Martijn Koenis Edwin van Tienen
Joke Klaasen Kirsten van der Valk Kristel van der Blom
Cynthia de Graaf Kim de Graaf Sheralyn Kers
 Jeroen Eijgenstein * Jeroen Eijgenstein *

Team 4, Klasse 7D Reservespelers 
Poule 1 (t/m 11 jaar) t/m 19 jaar t/m 16 jaar
Emma Rademaker Marjolein de Winter Arthur van Aarssen
Lars de Graaf Dominique de Vet Erik de Beurs
Feye Hoekstra  Elmar de Bos
Tim Koenis  Lotte Bargerbos
Tim Timmer 

Jeroen zal de eerste weken invallen in team 2 omdat Serastiano geblesseerd is. 

Een aantal spelers gaat dit jaar voor het eerst competitie spelen. Dat zal niet altijd 
makkelijk zijn, want ook de tegenstanders trainen hard en doen hun uiterste best. Ook 
voor de spelers die al vaker competitie hebben gespeeld zal het niet gemakkelijk worden 
omdat ze naar een hogere klasse zijn gegaan.

Het is heel leuk als andere jeugdleden de competitiespelers tijdens de thuiswedstrijden 
komen aanmoedigen. Dat is een steun in de rug voor de spelers in de verschillende 
teams maar het is ook leerzaam om eens te zien hoe de competitiewedstrijden verlopen. 
Alle thuiswedstrijden worden op zondagochtend gespeeld in de sporthal Bisonsport en 
beginnen om 10 uur. Het schema op bladzijde 11 geeft aan wanneer je welke teams kunt 
zien spelen.

De uitslagen, standen en de wedstrijdverslagen staan op de www.osmbadminton.nl.

Voor de begeleiding van de teams en het vervoer naar de uitwedstrijden reken ik weer 
op de aktieve medewerking van de ouders. Dat zal geen probleem zijn, gezien de altijd 
goed gevulde bank en de trouwe aanmoedigingen van de ouders bij de wedstrijden van 
de jeugdteams in de voorgaande seizoenen. Ik wens de teams heel veel succes en een 
sportieve en fijne competitie toe.

Rob Smeets
Jeugdcompetitieleider
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BADMINTON-CLINIC BIJ BASISSCHOOL DE TWEESPRONG

Vorig seizoen hebben leerlingen van de groepen 6 en 7 van de basisschool De 
Tweesprong deelgenomen aan een speciaal project. Meester Hans van Breugel 
(inderdaad de vader van...) had een sportproject georganiseerd voor de leerlingen van 
deze groepen. Aanleiding hiertoe waren de Europese Jeugdkampioenschappen voetbal 
waarvan de finale in Utrecht werd gespeeld.

Doel van het project was om de kinderen tijdens de gymlessen met veel verschillende 
sporten in aanraking te laten komen. Hans heeft het allemaal georganiseerd en vroeg 
aan verschillende sportverenigingen uit Maarssen om een clinic te geven.  De kinderen 
hebben tijdens dat project kennis gemaakt met oa korfbal, handbal, hockey en 
badminton. OSM Badminton was ook uitgenodigd en zo heb ik aan het eind van het 
seizoen 2 clinics gegeven. Tijdens het eerste uur kreeg ik hulp van Erik de Beurs. Hij 
had afgelopen seizoen competitie gespeeld en zo kon hij de andere kinderen prima 
aangeven, zodat er wat meer rallies gespeeld konden worden.Tijdens de clinic filmde 
juf Nel alle verrichtingen van de leerlingen. Misschien worden die beelden wel eens 
vertoond op een schoolfeest.

Na een inleidend praatje begonnen de kinderen met een tikspelletje. De tikker gooit 
de shuttle naar de kinderen en als ze geraakt zijn krijgen ze ook een shuttle. Zo’n 
spelletje kunnen ze vrij lang volhouden. Daarna legden de kinderen een parcours af 
met een shuttle op het racket. Ze moeten zo hard mogelijk lopen zonder dat de shuttle 
valt. Daarna gingen ze echt badmintonnen. Bij het overspelen van de shuttle kun je al 
snel zien welke kinderen tennisles hebben. Zij kunnen al vlug leuke rallies spelen. Als 
afsluiting deden we een spel dat ik op de bad-miniton-cursus heb geleerd. De bedoeling 
is om de kinderen weer een beetje rustig te krijgen. Het heet ‘Dodenmasker’. De kinderen 
staan in een kring en kijken naar de grond. Na een fluitsignaal moeten ze naar links of 
rechts kijken. Kinderen die elkaar aankijken mogen dan even heel hard schreeuwen en 
daarna ‘dood’ neervallen en moeten daarna stil zijn. Na een paar ronden is iedereen 
af en is het rustig. De kinderen vonden het heel leuk. Of ze er echt veel rustiger op 
geworden zijn weet ik niet.

De kinderen waren enthousiast en deden goed mee. Één van deze kinderen zag ik 
afgelopen week op de open dag. Zo leverde het initiatief van Hans voor de leerlingen 
leuke lessen op en voor de verenigingen nieuwe leden.

Rob Smeets



- 10 - OSM Badminton

KEN JE EVELINE KOOISTRA AL?
Hoe heet je, hoe oud ben je, waar woon je, waar 
zit je op school en in welke klas zit je?
Ik heet Eveline Kooistra, ik ben 12 jaar, ik woon in 
Maarssen en ik zit op de Rientjes Mavo in klas 1.

Waarom ben je op badminton gegaan?
Ik deed het altijd in de vakanties en ik vind het 
leuk om te doen.

Hoe lang ben je al lid van OSM en waarom ben je 
juist op deze vereniging gegaan?
1 jaar en omdat het dicht bij huis is.

Hoe vind je de einde dag competitie? Waarom?
Leuk want zo kan je weten of je al beter bent 
geworden.

Hoe vind je de (competitie)training? Waarom?
Leuk en je leert goed badmintonnen.

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

Wat speel je het liefst, de single, de mix of de 
dubbel? Waarom?
De single omdat je dan het beste kunt zien of je 
beter geworden bent.

Wat vind jij het leukste dat je dit seizoen hebt 
meegemaakt?
De toernooien.

Heb je ook andere hobby’s?
Ja, schaatsen.

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

Eveline geeft de pen door aan Michelle Jongerius.
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JEUGD ÉN SENIOREN

THUISWEDSTRIJDEN OSM BADMINTON SEIZOEN 2005-2006
Tot februari 2006 wordt er op de zondagen weer competitie gespeeld in de Bisonhal. 
Publiek is altijd welkom! Niet alleen leuk voor de spelers (jeugd- en seniorenteams) maar 
ook leuk voor het publiek zelf want er zijn vaak prachtige partijen te aanschouwen. De 
speeltijden zijn van 10:00 ‘s ochtends tot 14:00 ‘s middags. Er wordt meestal begonnen 
met de enkelspelen, wie deze niet wil missen zal uiterlijk om 10:15 op de tribune moeten 
plaatsnemen. Dit jaar hebben we voor het eerst in jaren weer 2 teams die in de 1e klasse 
uitkomen (team 1 en 2 van de senioren), deze teams zullen met veren shuttles spelen 
i.p.v. met nylon shuttles. Voor de thuisspeeldagen van deze en alle andere teams kun 
je kijken op onderstaand schema. Voor meer informatie over onze teams raden wij een 
bezoekje aan www.osmbadminton.nl aan. Hier zullen iedere week de nieuwste uitslagen, 
standen en wedstrijdverslagen komen te staan. Hopelijk tot ziens in de Bisonhal!

Speelweek Speeldatum Seniorenteams Jeugdteams Aantal
1 25-09-2005 1, 4, 6 1, 3 5
2 02-10-2005 1, 3, 6, 7 - 4
3 09-10-2005 2, 4, 5 2, 3 5
4 30-10-2005 1, 3, 6, 7 1, 3 6
5 06-11-2005 2, 5 2 3
6 13-11-2005 2, 4, 5, 7 4 5
7 27-11-2005 3, 6 1, 2, 3 5
8 04-12-2005 2, 5, 7 4 4
9 11-12-2005 2, 4, 5 2, 3, 4 6
10 18-12-2005 1, 3, 6 1 4
11 08-01-2006 2, 4, 5 2, 4 5
12 15-01-2006 1, 3, 6 2, 3 5
13 22-01-2006 2, 4, 5, 7 4 5
14 29-01-2006 1, 3, 6, 7 1, 3 6
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INDELING COMPETITIE-TRAININGEN UUN SANTOSA, SEIZOEN 2005 - 2006
Woensdag, 18:00 – 20:00
Bart Lammers Kim de Graaf Rowin Niewerth
Cynthia de Graaf Lars de Graaf Thomas van Aarssen
Jeffrey Schijven Marida Löwik Tjardy Esmeijer
Jeroen Eijgenstein Martijn Koenis Vincent de Waard
Jesper van Breugel Nadine Hagenbeek 

Woensdag, 20:00 - 22:00
Cindy Galesloot Mark Eijgenstein Geert-Jan Fluitman
Emy Eijkelkamp Martijn van Geelen Ronald Kieft
Erik Pelgrim Melissa Santosa Sandra van Rooijen
Gill ten Hoor Mirjam Biezepol Sietske Lammers
Jeroen Bouma Niels Eijkelkamp Ton Schut
Mariska Tersteeg 

Vrijdag, 18:30 - 20:00
Arthur van Aarssen Jeroen Eijgenstein Michael Scharenberg
Cynthia de Graaf Joke Klaasen Serastiano Metekohy
Dominique de Veth Kim de Graaf Sheralyn Kers
Edwin van Tienen Kirsten van der Valk Thomas van Aarssen
Emma Rademaker Kristel van der Blom Tim Koenis
Erik de Beurs Lars de Graaf Tim Timmer
Feye Hoekstra Marjolein de Winter Vincent de Waard
Martijn Koenis 

Vrijdag, 20:00 – 21:30
Bart Lammers Marian van Huusen Edwin van Velzen
Cherelle Selles Marida Löwik Ronald Kieft
Cindy Galesloot Mariska Tersteeg Sandra van Rooijen
Ellen Lemmens Mark Eijgenstein Sietske Lammers
Emy Eijkelkamp Martijn van Geelen Tjardy Esmeijer
Erik Pelgrim Melissa Santosa Tymen Reinders
Fineke Selles Mirjam Biezepol Winfred van Tienen
Gill ten Hoor Nadine Hagenbeek Yannic Smeets
Jeffrey Schijven Niels Eijkelkamp Rowin Niewerth
Jeroen Bouma Norman van de Brug
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SENIOREN

OSM BADMINTON AGENDA OKTOBER - DECEMBER 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
17, 20 oktober Herfstvakantie, wel clubavond en beginnerstraining
19, 21 oktober Herfstvakantie, geen competitietraining

Ma 7 november Beginnerstoernooi
Do 17 november SMIT toernooi

Di 13 december Algemene Leden Vergadering (ALV)
Ma 26 december Kerstvakantie (geen clubavond, geen training)
   tot en met
   vr 30 dec.
Ma 2 januari Champagne-evenement (geen training)
4, 6 januari Geen competitietraining
Do 5 januari Geen training

BEGINNERSTOERNOOI 2005
Op maandag 7 november 2005 staat het beginnerstoernooi in de OVVO-hal op de 
kalender. Het is voor alle nieuwe leden, die dan kunnen laten zien dat ze de net geleerde 
slagen en technieken van de beginnerstraining onder de knie hebben. Schrik niet van het 
woord “toernooi”, de nadruk ligt op gezelligheid en lekker spelen!

Inschrijven is niet nodig. Wel vragen we u om 20:10 aanwezig te zijn, zodat we een aantal 
leuke poules kunnen samenstellen. Rond 20:30 willen we beginnen met de wedstrijden, 
in de tussentijd kunt u vast warmspelen.
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VOORJAARSCOMPETITIE 2006
De VJK is met name voor beginners een uitstekende gelegenheid om wat uitgebreider 
met badminton kennis te maken. Door eens tegen andere verenigingen te spelen doe je 
enorm veel ervaring op. Uiteraard verwachten wij ook weer de inschrijvingen van onze 
oudgedienden.

In totaal worden er 8 wedstrijden gespeeld in de periode van half januari – half mei, 
vier uit en vier thuis. De thuiswedstrijden worden op maandagavond in de OVVO-hal 
gespeeld van 20:00 tot 24:00. Een wedstrijd bestaat uit 8 partijen, twee maal een heren 
enkel, twee maal een dames enkel, een herendubbel en een damesdubbel en twee maal 
een gemengd dubbel. Een team bestaat uit minimaal 2 heren en 2 dames. Opgave per 
team is mogelijk, evenals individueel. Met het oog op de indeling, die door de bond 
wordt geregeld, is het van belang dat een team uit gelijkwaardige spelers bestaat Het is 
namelijk voor de bond onmogelijk om in te schatten, waar een “gemengd” team moet 
worden ingedeeld, als men de spelers niet kent. Het moet niet zo zijn dat men iedere 
wedstrijd van de baan wordt geveegd of dat men dat met de tegenstander kan doen. 
Daar heb je geen plezier in en je leert er niets van. Ga dus op zoek naar spelers van je 
eigen niveau om een team samen te stellen. Verder is het ook mogelijk om je als reserve 
aan te melden voor “nood” gevallen. 
Voor meer inlichtingen 
kun je terecht bij Piet 
Elsendoorn.

Uiterste inschrijfdatum 
is 25 november 2005. 
Kosten voor deelname 
(bondsbijdrage) zijn 
ongeveer €20,00 per 
team, direct te voldoen 
bij inschrijving.
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INSCHRIJFFORMULIER VOORJAARSCOMPETITIE 2006 (VJK)
Inleveren voor 25 november 2005 bij:

Piet Elsendoorn
Zwanenkamp 373

Heren

1e…………………………………………………………………………….

2e…………………………………………………………………………….

3e…………………………………………………………………………….

Dames 

1e……………………………………………………………………………

2e……………………………………………………………………………

3e……………………………………………………………………………

Teamcaptain……………………………………………………………….

Ik meld mij aan als reservespeler:

……………………………………………………………………………..

LET OP: De sterkste heer en dame zijn 1e heer en 1e dame.
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SMIT-TOERNOOI 2005
Op donderdag 18 november 2005 wordt het jaarlijkse SMIT-toernooi (Senioren Mix 
Invitatie Toernooi) gespeeld. Er is slecht één regel: als lid van OSM nodig je een niet-lid 
(en belangrijk: ook niet-badmintonspeler/speelster) uit, die met jou wil spelen tegen 
andere gelegenheidskoppels. Iedereen is welkom, mits aan bovenstaande regel wordt 
voldaan. Probeer er wel voor te zorgen dat je partner over een racket kan beschikken.

Aan de hand van de inschrijvingen zullen we proberen de poules zo in te delen dat er een 
avondje leuk gespeeld kan worden.

Inschrijven kan uiterlijk voor 10 november via e-mail aan: pim@graaf-de.demon.nl of 
marida@planet.nl

SENIOREN COMPETITIETEAMS SEIZOEN 2005-2006
Team 1 Team 2 Team 3
Klasse 1, poule 3 Klasse 1, poule 2 Klasse 3, poule 4
Niels Eijkelkamp Ronald Kieft Erik Pelgrim *
Jeroen Bouma Martijn van Geelen Mark Eijgenstein
Mirjam Biezepol * Sietske Lammers * Mariska Tersteeg 
Cindy Galesloot Emy Eijkelkamp Ellen Lemmens

Team 4 Team 5 Team 6
Klasse 3, poule 6 Klasse 4, poule 7 Klasse 4, poule 9
Tjardy Esmeijer Jeffrey Schijven Edwin van Velzen 
Yannic Smeets Rowin Niewerth Martin van Gorkum *
Marida Löwik * Cherelle Selles Laura Eefting 
Nadine Hagenbeek Fineke Selles * Marian van Huussen

Team 7
Herenklasse 1, poule 4
Geert Jan Fluitman 
Jesper van Breugel 
Bart Lammers 
Winfred van Tienen *

* teamcaptain
wees voorzichtig...

mailto:pim@graaf-de.demon.nl
mailto:marida@planet.nl
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VARIA

Horizontaal
1. Dat deze vis tot gort is geprakt, geeft weinig. (7)
5. Puf voor het echte pensioen? (3)
7. Dit paard maakt je wakker als het donker wordt! (11)
8. De dans van de vieze sterke drank. (5)
9. Stomp daar op brood. (5)
10. De rekening van de klok is heel voornaam. (7)
12. Hulp uit Engeland voor de geheime dienst? (3)
13. Heel kort op televisie, maar toch gelijken? (11)

Verticaal
1. Het omgekeerde van uithalen laat, als je het op leden toepast, OSM groeien. (10)
2. Gek patroon voor een trein! (10)
3. Nietsziend als je niet loop(t)! (5)
4. Spraakmakend papiertje bij de verkiezingen. (10)
5. Koningskou. (5)
6. Nasporten om bij de club te komen. (9)
11. De uitroepen van schapen en geiten geven een lekker ding in Engeland (4)
12. Wat doet de bovenbeen van deze man in het klooster? (4)

1 2 3 4 5 6

7

8 9

10 11 12

13

© RK

De oplossing 
vindt u elders 
in dit clubblad

CRYPTOGRAM 0506-1
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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 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 1) 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

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



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



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 ‘s middags na 16:00 ophalen

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


