
B
A

D
M

I N
T

O
N

M
A

A
R

S
S

E
N

2005/2006
nummer 2



- 2 - OSM Badminton

Kim en Martijn van jeugdteam 2 in hun op het nippertje gewonnen gemengd dubbel 
tegen BECA 3

Jeffrey en Fineke van team 5 in hun gewonnen gemengd dubbel tegen De Kantjils 5
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 Badminton ...,  meer dan een slag in de lucht !!!

 Jaargang 28  (november 2005), nr. 2

Redactieadres: Reigerskamp 320, 3607 HS  Maarssen.
E-mail: osm@badminton.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

ALV 13 december

komt allen
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2006, DAAR MOET JE BIJ ZIJN!
Na het succes in 2005 worden dit seizoen opnieuw de clubkampioenschappen in het 
weekend gehouden. Onze senioren zullen hun poulewedstrijden spelen op zondag 26 
maart en onze jeugd op zaterdag 1 april (nee, dat is zeker geen grapje!). Alle wedstrijden 
zullen deze keer gespeeld worden in de Bisonhal. Dit betekent dat er steeds met dezelfde 
shuttles gespeeld kan worden en wel met de yonex mavis slow shuttles (de witte dus). 
Onze altijd gezellige en bijzonder spannende finaledag zal in 2006 plaatsvinden op 
zondag 2 april. Op die dag spelen de jeugd en de senioren dus in dezelfde sporthal.

Speeldata
Jeugd: zaterdag 1 april en zondag 2 april.
Senioren: zondag 26 maart en zondag 2 april.

LET OP: inleveren kan tot en met 1 februari 2006!

Ook dit seizoen mag iedereen zich weer inschrijven voor het onderdeel of onderdelen van 
zijn of haar keuze. Besef echter wel dat het bijzonder zwaar zal worden als je je besluit 
in te schrijven voor alledrie de onderdelen (single, dubbel én mix). De TC kan er alleen 
voor zorgen dat je niet twee wedstrijden tegelijkertijd hoeft te spelen. Het kan echter wel 
voorkomen (vooral tijdens de poulewedstrijden) dat je twee of meer wedstrijden achter 
elkaar moet spelen.

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
Op veler verzoek willen we ook dit jaar weer proberen om aparte kampioenschappen 
te houden voor competitiespelende en niet-competitiespelende leden. Dit lukt echter 
alleen als we voldoende inschrijvingen binnenkrijgen. Hopelijk schrijven jullie je ook 
dit jaar weer massaal in! Ook leden die nog maar net lid zijn, zijn van harte welkom. 
De kampioenschappen zijn altijd gezellig, een leuke manier om je clubgenoten te leren 
kennen en je speelt eens tegen iemand anders dan waar je tijdens het vrij spelen of de 
trainingen tegen speelt.

Dit jaar willen we een lunchpakket aan gaan bieden aan onze leden. Dit waren we vorig 
jaar al van plan maar dat is toen helaas niet gelukt. Dit jaar willen we eens kijken of het 
wel lukt en of het een succes zal zijn. Houd onze website in de gaten voor meer info! 
www.osmbadminton.nl. 

http://www.osmbadminton.nl
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INSCHRIJFFORMULIER CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2005

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

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

Geeft zich op in de categorie

O Senioren competitie O Jeugd

O Senioren niet-competitie

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 2006 bij één van de JC-leden (Arthur, Sietske of Rob) of één 
van de TC-leden (Marida, Pim of Sandor). E-mailen heeft onze voorkeur, 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.

mailto:rob_smeets@mac.com
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VAN DE VOORZITTER

Het seizoen is goed op weg. Tijdens de speelavonden is het gezellig druk en 
onze competitieteams draaien op volle toeren om ook dit jaar OSM bovenaan de 
uitslagenlijsten te krijgen.

Het betekent ook dat de ALV in aantocht is. Noteer in je agenda: dinsdag 13 december 
om 20.30 uur in de bestuurskamer in de OVVO-hal. Op de ALV kun je je stem als lid 
laten horen. Hier legt het bestuur verantwoording af over het afgelopen seizoen en de 
ALV neemt beslissingen en luistert naar je ideeën. Zo leer je de ‘achterkant’ van de club 
kennen. Bovendien is het leuk voor de bestuur- en commissieleden als de leden interesse 
hebben in het reilen en zeilen van de club en daarover mee willen praten.

Ik was er even bang voor dat er weer een grote contributiestijging zat aan te komen 
voor het volgend seizoen. Tijdens de vorige ALV bleek dat de gemeente haar zaalhuur 
met 12,5% liet stijgen. Dat hebben we toen nog in de contributie kunnen verwerken. Een 
aantal dagen nadat de ALV de contributie had goedgekeurd, kreeg ik de mededeling van 
OVVO dat ook zij de huur met zo’n 12% gingen verhogen. Dat was een domper. Het enige 
wat je dan als bestuur kunt doen is ledenwerfacties intensiveren en strak op de kosten 
sturen. En dat is goed gelukt. Uit de Winst & Verliesrekening verderop in het boekje blijkt 
dat er ondanks de fors hogere zaalhuur een klein overschot bereikt is. De belangrijkste 
oorzaak is de inzet van vele vrijwilligers die belangeloos flyers rondgebracht 
hebben, waardoor ons ledenaantal nu ongeveer 250 (100 jeugd en 150 senioren) is. 
Volgend seizoen verwachten we een nagenoeg gelijk ledenaantal. Gezien de geringe 
kostenstijging hoeft de contributie maar met  1,9% omhoog. Meer toelichting volgt in de 
ALV. Ik hoop jullie daar te mogen begroeten.

Alexander van Leijenhorst
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ALGEMENE LEDENVERGADERING DINSDAG 13 DECEMBER 2005
UITNODIGING VOOR DE ALV VAN OSM BADMINTON

De ALV zal worden gehouden in de bestuurskamer van 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
4. Jaarverslag van het bestuur
5. Jaarverslagen commissies
6. Verslag kascontrole-commissie
7. Financieel verslag 2004/2005
8. Benoeming bestuursleden
9. Benoeming kascontrolecommissie
10. Begroting 2005/2006 en 2006/2007
11. Voorstellen vanuit het bestuur
12. Rondvraag
13. Sluiting 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING OSM BADMINTON, DINSDAG 12 
DECEMBER 2004
1. Opening
De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Er zijn 12 leden aanwezig

2. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken

3. Notulen vorige ALV
Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan de secretaris.

4. Jaarverslag van het bestuur
Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan de secretaris.

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

6. Verslag kascontrole commissie
De verklaring van goedkeuring is ontvangen met dank aan de kascommissie.
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7. Financieel verslag 2004/2005
Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan de penningmeester.

8. Benoeming nieuwe bestuursleden
De posten van voorzitter en secretaris eindigen.Beiden stellen zich opnieuw verkiesbaar. 
Beide kandidaten worden met unanieme instemming benoemd. 
Volgend jaar moet er een nieuw lid van de kascontrole komen, Eelco stelt zich dan niet 
opnieuw verkiesbaar.

9. Begroting 2004/2005 en 2005/2006
Vraag: Wat zijn de exacte bedragen van de bondsbijdrage voor dit en vorig jaar?
Antwoord: Alexander zal dit uitzoeken. 

10. Voorstellen vanuit het bestuur
Contributieverhoging: 
Vraag: Is het wettelijk toegestaan om de zaalhuur met 12,5% te verhogen in één jaar. 
Antwoord: waarschijnlijk wel, omdat het in het geval van een vereniging eigenlijk 
een vermindering van subsidie is. Toch is het misschien interessant eens met andere 
verenigingen te spreken om een soort van protest te beginnen. Alexander gaat op zoek 
naar het contract met de gemeente betreffende zaalhuur. Ook gaat hij contact leggen 
met andere verenigingen. 
Het bestuur gaat proberen om onder de verhoging uit te komen. Maar vooralsnog wordt 
het voorstel van de verhoging contributies van 8,8% goedgekeurd. Trainingen worden 
dan verhoogd met een extra 5,8%.

11. Rondvraag
Voorstel: kan OSM mee doen aan de grote clubactie?
Antwoord: Het is een goed idee, het opgehaalde geld zou dan gebruikt moeten worden 
voor iets extra’s voor de jeugd en niet om het begrotingstekort te dichten. Het bestuur 
zal wat inlichtingen gaan inwinnen hierover en het verder overleggen met de JC.

Vraag: Is er een sponsorcommissie? 
Antwoord: Momenteel niet meer. Het bestuur is van mening dat de kansen om een 
sponsor te vinden groter zijn mochten er teams promoveren naar de 1e klasse senioren.
Dat zijn dan specifieke sponsoren voor teams. 
Uiteraard zijn er wel sponsoren in de vorm van advertenties in het clubblad. 
Er wordt gevraagd of mensen zich beschikbaar willen stellen voor deze commissie. Bij 
de aanwezige leden is er geen interesse. Er zal onder de overige leden geworven worden 
middels website en prikborden. Er zal aandacht aan besteed worden in het clubblad. De 
TC zal dit op zich nemen.

Vraag: stel dat een of twee teams de eerste klasse halen, hoe zit het dan met de veren 
shuttles? 
Antwoord: Op zich mag er in de 1e klasse nog met nylon shuttles gespeeld blijven 



- 9 -

worden. Men is het er echter over eens dat het de voorkeur verdient met veren shuttles te 
gaan spelen. Bij andere verenigingen worden de kosten gesplitst, 50% voor het team en 
50% voor de vereniging. Het bestuur zal de aandacht hierop gevestigd houden. Optie is 
om eens contact op te nemen met sportzaak 211.

Opmerking: Er zijn bezwaren tegen het spelen van de clubkampioenschappen in de 
OVVO-hal. Ook de JC heeft hier bezwaren tegen. Voorstel is om om de senioren op 
zaterdag de 16e april plus zondag de 24e in de Bisonhal te laten spelen en de jeugd op 23 
en 24 april. Alexander gaat vragen of de Bisonhal op de 16e nog beschikbaar is. De TC zal 
daarna de leden op de hoogte brengen van de andere data.

Vraag: Waardoor zijn de leden vorig jaar teruggelopen? 
Antwoord: Ronald Koenis houdt dit in de gaten en er is geen eenduidige reden voor aan 
te wijzen. 

Vraag: Kan er dispensatie aangevraagd worden voor teams komende van de junioren en 
die gelijk door willen naar de derde klasse? 
Antwoord: Dit zal worden voorgelegd aan de competitieleider.

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

JAARVERSLAG BESTUUR OSM BADMINTON SEIZOEN 2004/2005
Algemeen
Dit jaarverslag gaat over het seizoen van juli 2004 tot en met juni 2005.

Samenstelling bestuur
Het bestuur bestond dit seizoen uit:
Voorzitter Alexander van Leijenhorst
Penningmeester Martin van Gorkom
Secretaris Ronald Koenis (en voorzitter RC)
Algemeen lid Marida Löwik (voorzitter TC)
Algemeen lid Arthur van der Heijden (voorzitter JC)

Financiering
De hoogte van de bedragen waren:
 Senioren-contributie €142,00
 Jeugd-contributie €97,00
 Inschrijfgeld senioren €11,50
 Inschrijfgeld jeugd €7,00
 Gastlabels €2,00
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Ledenbestand
De ledensamenstelling van de afgelopen seizoenen:

Leden \Seizoen 2004/2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000
Senioren 155 141 147 145 140 126
Jeugd 108 97 106 91 75 72
Ereleden 5 5 5 5 5 5
Totaal 269 243 258 241 220 220

Aanmeldingen in dit seizoen:  89
Afmeldingen in dit seizoen: 66
(NB: het aantal afmeldingen in dit seizoen, heeft gevolgen voor het volgende seizoen en 
kan daarom niet in relatie worden gebracht met het verschil in ledenaantallen tussen dit 
seizoen en het seizoen daarvoor.)

Het grote aantal aanmeldingen laat zich verklaren door de goede resultaten van de 
Nederlandse badminton-selectie op de Olympische Spelen (het zgn. Mia-Audina-effect). 

Vergaderingen
Het bestuur is vijf keer bij elkaar gekomen en heeft één maal een Algemene Leden 
Vergadering uitgeroepen. Bijzondere aandacht is besteed aan:
• De uitstekende prestaties van zowel de competitieteams als individuele spelers. 

Bij de senioren zijn uiteindelijk de eerste twee teams gepromoveerd naar de eerste 
regioklasse. Dit heeft een geheel nieuw punt op de agenda gezet: de kostverdeling van 
de veren shuttles. 
Bij de junioren zijn er opvallende overwinningen op de districtskampioenschappen en 
op de junior masters toernooien.

• De verhoging van de zaalhuren. In het kielzog van de 12%-verhoging op de zalen van 
de gemeente, heeft de OVVO-hal haar huur ook met 12% verhoogd. Inspanningen om 
dit tegen te gaan zijn tevergeefs gebleken.

• De deelname aan de ledenwerfactie van het district. Dit heeft uiteindelijk €210,- 
opgeleverd.

• Het voorstel van de gemeente om de huurvoorwaarden ingrijpend aan te passen. 
Belangrijkste wijziging is dat er in de Bisonhal geen beheerder meer zal zijn en de 
vereniging dan verantwoordelijk is voor alles wat er gebeurd in de hal. Het is nog niet 
duidelijk of dit voorstel ook echt wordt doorgezet. 

• Desgewenst kunnen deze onderwerpen bij de ALV worden toegelicht.

Slot
Graag wil ik namens het bestuur iedereen in onze vereniging bedanken voor hun inzet 
het afgelopen seizoen: de leden voor het lid zijn, de sponsoren voor de sponsoring en 
bovenal de vrijwilligers voor hun verdiensten. In het bijzonder Ronald Kieft: hij verzorgt 
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de website voor OSM. Het ziet er allemaal zeer goed uit en is up to date. Al verschillende 
keren is de site van OSM gecomplimenteerd door tegenspelers in de competitie. Daarbij 
komt dat het handig is voor ons als bestuur dat we op een snelle manier tips/klachten en 
andere feed-back kunnen krijgen van de leden door het forum. Mooi werk!

Maarssen, 31 oktober 2005
Ronald Koenis, secretaris

JAARVERSLAG JC SEIZOEN 2004-2005
Anders dan bij de senioren is het aantal jeugdleden gelimiteerd. Dit komt doordat alle 
jeugdspelers, competitie en niet competitie, onder begeleiding staan van een trainer. 
Alle jeugdleden zijn dus ingedeeld in een trainingsschema, waarbij het aantal banen 
de limiet per training bepaalt. Hierdoor is het maximum aantal jeugdleden 90. Nu 
valt er gelukkig wat te schuiven, waardoor we iets over de 90 heen kunnen, maar de 
speelruimte is daar erg beperkt. De JC spant zich in om de bezetting overal zo optimaal 
mogelijk houden en de wachtlijst zo klein en kort mogelijk. Afgelopen seizoen is dit weer 
prima gelukt. Vanaf het begin tot en met het einde van het seizoen was de bezetting bij 
alle trainingen optimaal, terwijl niemand langer dan een maand op de wachtlijst heeft 
gestaan.

Door een strakke organisatie van begeleiders op de zaterdagen, kon de jeugd op 
zaterdag nagenoeg altijd rekenen op 2 trainers en minimaal 2 begeleiders. De trainingen 
en toernooien op de zaterdagen waren dan ook altijd zeer aangenaam; met name voor 
de begeleiders, die op deze manier de trainingen konden intensiveren.

De JC is ook blij met de komst van Rowin Nieuwerth, die zich heeft gemeld om iedere 
zaterdag en maandag ook training te gaan geven. Op verzoek van de JC is ook hij 
begonnen aan de trainerscursus, die hij, naar verwachting, aankomend jaar denkt af te 
kunnen sluiten. De bedoeling hiervan is dat OSM op dat moment de beschikking heeft 
over 3 nieuwe gecertificeerde trainers.

Uun blijft uiteraard de rol van hoofdtrainer vervullen. Hij houdt zich nadrukkelijk bezig 
met het trainen van de competitiespelers op de woensdag en de vrijdag. Op de vrijdag 
werd hij bijgestaan door Rob Smeets. De zaterdagtrainingen werden gegeven door 
Geert-Jan Fluitman en vanaf het afgelopen seizoen ook door Rowin Nieuwerth. Beiden 
werden op de achtergrond door Uun gecoacht.

Naast de clubkampioenschappen en de competitie heeft de JC nog een drietal toernooien 
georganiseerd. Mede door het opstellen van zeer gedetailleerde actielijsten, liep de 
organisatie van de toernooien op rolletjes. Uiteraard reflecteert een goede organisatie 
van een toernooi zich direct op het toernooi zelf. Hierdoor kunnen we terugkijken op een 
geslaagd jaar.
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Met de competitie lijkt het minder te gaan, echter voor een gedeelte is dit schijn. Dit 
wordt mede veroorzaakt doordat jeugdteams meedoen in de seniorencompetitie. Toch 
heeft de JC een teruggang in de animo voor de competitie geconstateerd en hebben zij 
zich voorgenomen daar wat meer aan te gaan doen.

Helaas heeft de JC afscheid moeten nemen van André van der Valk. Door de begeleiding 
van de topprestaties van dochter Kirsten, in combinatie met de JC-activiteiten was André 
te veel tijd met badminton bezig. Hij heeft in zijn tijd bij de JC veel tot stand gebracht. 
Met name in de voorbereidingen op diverse activiteiten heeft André veel veranderingen 
doorgevoerd. De procedures die hij heeft opgesteld voor diverse activiteiten zullen de 
aankomende jaren nog veelvuldig gebruikt gaan worden. André, bedankt voor je inzet 
en bijdragen aan de JC.

Namens de JC, Arthur van der Heijden

JAARVERSLAG TC SEIZOEN 2004/2005
De Technische Commissie had een ongewijzigde bezetting: met Sandor Musto, die voor 
de TC de zaken waarneemt tijdens de vrij-spelen-avonden: hij zorgt onder andere 
voor speelbare shuttles en voor gastlabels; met Pim de Graaf en Marida Löwik, die 
samen zorgdragen voor de toernooien binnen de vereniging (SMIT, Beginnerstoernooi, 
Champagne Toernooi en Clubkampioenschappen). Marida leidt daarnaast ook de 
najaarscompetitie voor OSM badminton. Piet Elsendoorn was opnieuw verantwoordelijk 
voor de voorjaarscompetitie het afgelopen seizoen.

Veel van onze competitie-spelende senioren werden ook het afgelopen seizoen weer 
uitstekend getraind door toptrainer Uun Santosa. Uun is in zijn jongere jaren meervoudig 
Nederlands Kampioen in het mannen enkelspel geweest en traint naast de OSM’ers 
ook het topteam van badmintonvereniging Amersfoort. Mede met de hulp van Uun 
hebben we er dit jaar weer een aantal kampioenen bijgekregen en konden onze teams 
promoveren naar hogere klassen.

Naast deze mensen is ook John van Rooijen iemand die ervoor zorgt dat het bij de 
senioren allemaal leuk en goed verloopt. Hij verzorgde ook het afgelopen seizoen weer 
3x de beginnerstrainingen voor nieuwe leden en 3x de gevorderdentrainingen voor onze 
nieuwe leden. Dit naar volle tevredenheid van alle partijen.

De TC is bijzonder tevreden over het verloop van de toernooien. Het afgelopen jaar 
hebben we voor het eerst een aantal keer gebruik gemaakt van toernooi-software die 
beschikbaar was gesteld door de Nederlandse badmintonbond. Dit was eerst even 
uitproberen, maar het heeft ons werk absoluut vergemakkelijkt. En aan de prima 
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finales te zien, waren de poules van de clubkampioenschappen ook zeker niet verkeerd 
ingedeeld door dit programma. Een goede zaak dus! Maar feit blijft dat toernooien 
leuk gemaakt worden door de leden zelf en daar zijn onze leden gelukkig erg goed in, 
chapeau!

Namens de TC, Marida Löwik

JAARVERSLAG REDACTIECOMMISSIE SEIZOEN 2004-2005
De Redactiecommissie bestond dit seizoen uit 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 meestal op tijd, dat bespaarde ons veel tijd.

De bezorging werd gecoördineerd door Thea Prins en uitgevoerd door een team 
bestaande uit Nel Coenders, Cindy Galesloot, Saskia van Rouveroy, Annette Willemsens, 
Willem Bosch, Hans Bosma, Gijs Eijgenstein, Gerard Kieft, Alexander van Leijenhorst, Eelco 
Weenink, Cor Zagers en hun kinderen.

Door het ontbreken van een derde redactielid is het senioren-interview definitief uit het 
blad weggevallen. Gelukkig hebben we in de vorm van de prachtige stukken van Niels 
Eijkelkamp ook weer iets nieuws aan het blad kunnen toevoegen. Niels, ga zo door!

Met dank voor alle hulp en ondersteuning.

Ronald Koenis, voorzitter RC

BENOEMING BESTUURSLEDEN & KASCONTROLECOMMISSIE

Bestuursfuncties
Er zijn drie gekozen bestuursfuncties: voorzitter, penningmeester en secretaris. Voor deze 
functies geldt een termijn van drie jaar.
• Voorzitter: Alexander is gekozen t/m december 2007 en blijft aan.
• Penningmeester: Martin is gekozen t/m december 2006 en blijft aan.
• Secretaris: Ronald is gekozen t/m december 2007 en blijft aan.
Je kan je dit jaar dus geen kandidaat stellen voor een gekozen bestuursfunctie.

Algemeen bestuurslid
Elk lid kan als algemeen bestuurslid meebeslissen over alle badmintonzaken in 
het bestuur. Dit kost je 5 dinsdagavonden per seizoen en daarnaast zijn er ad hoc 
activiteiten, zoals het begeleiden van potentiële leden. Als je als algemeen lid wilt 
deelnemen in het bestuur, kan je je verkiesbaar stellen op de ALV. 
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VOORSTELLEN VANUIT HET BESTUUR

Contributie
Dit seizoen zijn de contributies fors verhoogd vanwege de stijging van de zaalhuur 
met 12% die de gemeente Maarssen ons oplegde. Helaas bleek na het vaststellen van de 
contributie in de ALV van 2004 dat ook OVVO de zaalhuur met ongeveer 12% verhoogde. 
Dat was nog niet berekend in contributie 2005/2006 en zou dus dit jaar ingehaald 
moeten worden. Echter vanwege de inzet van vrijwillige bezorgers en de toename 
van het aantal leden dankzij ledenwerfacties, houdt het bestuur rekening met een 
contributieverhoging van slechts 1,9%. Dit is lager dan de geldende inflatie. Het voorstel 
is om voor het seizoen 2006/2007 de volgende contributies te hanteren:
 Senior: €162,00 (was €159,00)
 Junior: €110,00 (was €108,00)

Huldigingbeleid
Het bestuur is trots op de gestage opmars van onze teams in de competitie en de 
vele kampioenen. Zij wenst deze goede prestaties graag naar buiten te brengen om 
zodoende meer leden te trekken. Immers meer leden zorgen voor een financieel gezonde 
basis waardoor de club zich verder kan ontwikkelen, meer faciliteiten kan bieden en 
contributiestijgingen binnen de perken blijven. Dergelijke PR-uitingen kunnen alleen 
met hulp van de leden gedaan worden. Het bestuur stelt daarom het volgende voor.
Alle competitieteams dienen na afloop van hun wedstrijd een wedstrijdverslag in te 
leveren bij de door het bestuur aangewezen functionaris. Deze zal er een publicabel 
verslag van maken en voor publicatie zorgdragen. Huldiging bij kampioenschap zal 
alleen dan plaatshebben wanneer het betreffende team aan haar verslagverplichting 
heeft voldaan.

Benoeming kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie bestaat uit twee leden en controleert de financiële handelingen 
van OSM Badminton. Om tegenstrijdige belangen te voorkomen, kunnen alleen leden 
die niet in een commissie zitten, deelnemen in de kascontrolecommissie. Het kost je 
normaliter één avond per seizoen. De kascontrolecommissie wordt eens in de twee jaar 
gekozen.
Leden: 
• Ton Schut. Aftredend, stelt zich kandidaat.
• Eelco Weenink. Aftredend.
We zoeken dus tenminste één kandidaat. Je kan je verkiesbaar stellen op de ALV.
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FINANCIEEL JAARVERSLAG

Winst- en verliesrekening lopende van 1 juli 2004 t/m 30 juni 2005

Kosten begroot 2004/2005 2003/2004 2002/2003

Administratie 500,00 338,55 297,01 535,57
Bondscontributie 4.710,00 4.610,80 3.720,59 4.356,25
Kosten clubkrant 614,00 604,50 496,00 484,00
Kosten jeugd 752,00 680,76 1.000,20 1.356,06
Kosten TC 750,00 291,65 210,86 823,01
Representatie 1.800,00 668,10 1.839,15 519,32
Shuttles 1.688,00 1.700,00 1.937,00 1.417,30
Vergadering 50,00 32,70 26,00 20,25
Evenementen 700,00 418,02 688,97 251,83
Trainingsubsidie 200,00 200,00 0,00 0,00
Zaalhuur 21.531,00 21.705,97 21.157,87 18.972,49
Winst/(verlies) (845,00) 1.099,59 (2.225,71) 484,15

 32.450,00 32.350,64 29.147,94 29.220,23

Opbrengsten begroot 2004/2005 2003/2004 2002/2003

Sponsors/advertenties 348,00 354,50 412,50 414,50
Contributie 30.925,00 30.169,00 27.083,10 26.393,25
Inschrijfgeld 79,00 218,00 275,20 427,50
Interest 500,00 721,24 557,91 1.398,13
Gastlabels 20,00 30,00 32,50 8,00
Subsidies 578,00 857,90 786,73 578,85

 32.450,00 32.350,64 29.147,94 29.220,23

Toelichting op de huidige winst- en verliesrekening
Dit jaar voor de verandering weer eens een positief saldo. Dit is mede te danken aan de 
extra aanwinst van nieuwe leden, als ook een goede kostenbeheersing. Vooral de TC 
steekt hier in positieve zin gunstig af. Chapeau.
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BALANS

van de afgelopen 3 jaren per 30 juni van ieder jaar

AKTIVA 2005 2004 2003

Voorraad shuttles 1.500,00 400,00 650,00
Vooruitbetaalde en/of nog te ontvangen 291,00 248,00 93,32
Kas 67,09 451,46 95,25
Banken 14.775,78 19.374,88 18.962,54
Postbankbetaalrekening 169,85 320,26 17.998,60
Postbankspaar-rekening 0,00 3.479,53 1.740,28

Totaal 16.803,72 24.274,13 39.539,99

PASSIVA 2005 2004 2003

Eigen vermogen 16.656,72 15.557,13 17.782,84
Voorzieningen 0,00 0,00 0,00
Vooruitontvangen en/of nog te betalen 147,00 8.717,00 21.757,15

Totaal 16.803,72 24.274,13 39.539,99

Eigenvermogen per 1 juli 2004 15.557,13
Saldo winst/verlies 1.099,59

Eigenvermogen per 30 juni 2005 16.656,72

Vooruitontvangen en/of nog te betalen
1x contributie senior (2005-2006) 147,00

Vooruitbetaalde en/of nog te ontvangen
Driemaal jeugd contributie 291,00
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BEGROTING OSM BADMINTON SEIZOEN 2005/2006 EN 2006/2007
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 2005/2006 2005/2006
BATEN  (GEWIJZ.)

Contributies 33.865 33.933 29.770
Inschrijfgeld 200 233 79
Opbrengst gastlabels 20 20 20
Jeugdsubsidie 544 558 578
Sponsors 354 351 353
Interest 600 500 500
 --------- --------- ---------
Totaal baten 35.583 35.594 31.299

LASTEN

Zaalhuur 23.686 23.046 21.042
Shuttles 2.462 2.608 1.739
Bond/distriktsbijdrage 4.636 4.595 4.527
Trainingensubsidie 0 0 200
Kosten jeugd 1.292 1.292 752
Kosten Rekr./Comp. 750 750 750
Kosten evenementen 500 500 700
Kosten vergaderen 50 50 50
Kosten administratie 500 500 500
Kosten clubkrant 696 679 629
Kosten representatie 1.500 1.500 1.800
 --------- --------- ---------
Totaal lasten 36.072 35.519 32.688

Begrotingsoverschot/(tekort) -489 75 -1.388
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TOELICHTING BEGROTING OSM BADMINTON SEIZOEN 2006/2007
De begrotingen vertonen een klein tekort. Dit wordt veroorzaakt door de verwachte 
prijsstijging van de zaalhuur in 2007. De inkomsten zijn hoger dan begroot in 2005/2006 
vanwege de groei in het aantal leden. Het bestuur denkt dit aantal te kunnen handhaven 
met extra inspanningen middels ledenwerfacties. Wij gaan uit van een door de ALV 
goedgekeurde contributieverhoging.

Toelichting opbrengsten
  aantal contrib. totaal
Contributies rekreanten/comp.sp. 145 162,00 23.490
 jeugd 95 110,00 10.450
 gezinskortingen   -100
 donaties   25
    -------
    33.865

Inschrijfgeld senioren  5 10,00 50
Inschrijfgeld jeugd  15 10,00 150
    -------
    200

Jeugdsubsidie gem. Maarssen  80 6,80 544

Toelichting kosten
  aantal bijdrage totaal
Bijdrage bond/distrikt jeugd senioren 145 21,63 3.136
 jeugd 95 15,79 1.500
    -------
    4.636

Kosten rekr./comp. administratie   75
 bloemen kampioenen   75
 champagnetoernooi   150
 clubkampioenschappen   450
    -------
    750

Kosten jeugd administratie en prijzen   182
 trainers   1.110
    -------
    1.292
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Clubkrant administratie   25
 drukker (4 keer)   593
 bezorgkosten   78
    -------
    696

Representatie
 opleidingstrainers   500
 flyers open avonden   600
 divers   400
    -------
    1.500

Het Bestuur OSM Badminton, 1 november 2005.

Emy en Sietske van team 2 in hun gewonnen dames dubbel tegen DVS 1
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JEUGD

OSM BADMINTON AGENDA DECEMBER 2005 - MAART 2006
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)
 groep 1 Zaterdag 08:30-09:45 (Bisonhal)
 groep 2  09:45-11:00 (Bisonhal)
Jeugd D groep 1 Zaterdag 08:30-11:00 (Bisonhal)
 groep 2  09:45-11:00 (Bisonhal)

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

Za 7 januari Oliebollentoernooi (groep 1 en 2 van 8:30 – 11:00)

Za 18 februari Krokusvakantie
Ma 20 februari Krokusvakantie
Wo 22 februari Krokusvakantie
Vr 24 februari Krokusvakantie

Za 1 april, zo 2 april Clubkampioenschappen

Kirsten en invaller Arthur van 
jeugdteam 2 in hun helaas 

net verloren gemengd dubbel 
tegen BECA 3
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VERSLAG TRIPLEXTOERNOOI

Zaterdag 29 oktober werd bij de jeugd het Triplextoernooi gespeeld. Voor de vele nieuwe 
kinderen in de eerste en tweede groep een spannend moment. Het was namelijk hun 
eerste echte toernooi. Nadat iedereen goed had geholpen met de opbouw van de velden, 
kon de presentielijst worden getekend. Al gauw was het dringen rond de wedstrijdtafel. 
Gelukkig bleef Arthur rustig zitten en hadden we snel een beeld van de aanwezige 
kinderen.

Bij het triplextoernooi is het de bedoeling dat er drie poules gemaakt worden. Deze 
bestaan uit zowel kinderen van de eerste als tweede groep. De oudere kinderen zorgen 
vaak voor de kracht achterin, terwijl de jongere kinderen de korte ballen voor hun 
rekening nemen. Een prima combinatie dus. Nadat de indeling was gemaakt en iedereen 
wist in welke poule hij zat, kon er eindelijk begonnen worden. 

In poule A was het na vijf gespeelde wedstrijden wel duidelijk. Hier waren twee kinderen 
die heel het toernooi fantastisch hebben gespeeld. Debby Lancee en Geovanni Nijkamp 
hadden de meeste punten en werden de winnaars van poule A. Beide zitten nog niet zo 
lang op badminton, dus dat belooft nog wat.

In poule B waren de verschillen wat kleiner. Een hoop partijen werden pas aan het einde 
beslist of eindigden in een gelijkspel. Bij het bepalen van de uiteindelijke winnaars 
moest er even gerekend worden, omdat de puntenaantallen heel dicht bij elkaar lagen. 
Uiteindelijk bleken er toch twee kinderen net iets beter gescoord te hebben. De zusjes 
Lotte en Amber Bargerbos hadden de meeste punten weten te behalen in de wedstrijden 
en werden de terechte winnaars.

In poule C wist Carmen Popescu al haar partijen ruim te winnen. Aan het einde was 
het dus wel duidelijk wie eerste zou worden. Maar bij het bepalen van de nummer 
twee waren er twee kinderen die evenveel partijen hadden gewonnen en verloren. Ben 
Balkende had uiteindelijk een net iets beter doelsaldo, waardoor hij tweede werd in 
plaats van Amy van Dijk.

Het eerste toernooi van het jaar zit er dus weer op. Altijd leuk om te zien dat de jeugd 
met zo veel enthousiasme en inzet aan het spelen is. Ook de ouders die aanwezig waren, 
zorgden voor een prettige sfeer. Het is immers stukken leuker om voor publiek te spelen, 
toch? Hopelijk is het bij het aankomende Sinterklaas- en Oliebollentoernooi net zo 
gezellig, maar volgens mij gaat dat helemaal goed komen!

Sietske Lammers, 
JC
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JEUGDCOMPETITIE SEIZOEN 2005/2006
Eind september is de competitie begonnen en er zijn al weer 4 speelweken verstreken. 
OSM heeft dit seizoen 4 jeugdteams die strijden om het kampioenschap. De ervaring 
van de spelers is heel verschillend en varieert van een aantal jaren competitie tot 3 
wedstrijden en alles wat daar tussen in zit. 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 (Cynthia, Joke, Thomas en Vincent) is ingedeeld in een hele zware poule. Dankzij 
de inzet van de spelers tijdens de wedstrijden, zijn er toch een aantal partijen gewonnen. 
Als ze flink blijven doortrainen, moet het zeker mogelijk zijn om ook hele wedstrijden te 
winnen. 

Team 2 (Kim, Kirsten, Martijn, Elmar en Serastiano) heeft dit jaar veel pech. Serastiano 
is aan het eind van het vorige seizoen geblesseerd geraakt en is nog steeds niet helemaal 
hersteld. Vol goede moed had het team een invaller geregeld, maar ook die raakte, nog 
voordat de eerste wedstrijd begon, geblesseerd. Nu valt Elmar de Bos in. Hopelijk raakt 
hij niet geblesseerd. De poule is zeker voor de jongens heel zwaar. Beide komen ze iedere 
keer met rood hoofd van de inspanning van het veld, er wordt dus zeker strijd geleverd. 
Tot nu toe hebben ze één wedstrijd gewonnen, één gelijkgespeeld en één verloren. Ze 
staan nu in de middenmoot en er is nog van alles mogelijk. 

Team 3 (Kristel, Sheralyn, Edwin, Jeroen en Michael) bestaat uit 2 spelers die al een 
aantal jaren competitie spelen en 3 spelers die nu voor het eerst competitie spelen. Zij 
zitten in een zware poule met teams die veel ervaring hebben. Het gaat wel steeds beter, 
na een heel moeilijk begin is er iedere wedstrijd wel een partij gewonnen. Als een aantal 
spelers zich tijdens de trainingen iets meer gaan concentreren, moet het mogelijk zijn 
een aantal wedstrijden te winnen. 

Team 4 (Emma, Feye, Tim, Tim en Lars) zijn uitstekend begonnen met drie 
overwinningen op rij. Ze staan helemaal alleen aan kop. Het is duidelijk te zien dat 
de meeste spelers al ervaring hebben met het spelen van competitiewedstrijden. 
Wel moeten ze opletten dat ze geconcentreerd blijven, ook als ze ver voor staan. De 
tegenstanders kunnen anders weer snel de achterstand inhalen. 
Het is duidelijk dat dit team ver kan komen dit seizoen. Als zij zich zo blijven inzetten 
tijdens de wedstrijden en de trainingen, heb ik er alle vertrouwen in.

Uitslagen, wedstrijdverslagen en foto’s staan op onze website: www.osmbadminton.nl 
en elders in dit clubblad.

Rob Smeets
Jeugdcompetitieleider
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KEN JE MICHELLE JONGERIUS AL?
Hoe heet je, hoe oud ben je, waar woon je, 
waar zit je op school en in welke klas zit je?
Ik heet Michelle Jongerius, ben 12 jaar, woon 
in Duivenkamp en ik zit op het Niftarlake in 
klas b1f.

Waarom ben je op badminton gegaan?
Ik wilde iets sportiefs gaan doen, dus 
badminton, en het is gewoon leuk!!!

Hoe lang ben je al lid van OSM en waarom 
ben je juist op deze vereniging gegaan?
Ik ben twee jaar lid, omdat het lekker dichtbij 
is!

Hoe vind je de einde dag competitie? Waarom?
Goed en leuk, omdat je dan kan kijken of je beter bent geworden!

Hoe vind je de competitie(training)? Waarom?
Weet ik niet, omdat ik geen competitie speel. Het 
lijkt me zwaar.

Speel je competitie of doe je mee aan toernooien?
Ik speel toernooien en ik weet zeker dat ik 
volgend jaar mee ga doen aan de competitie.

Wat speel je het liefst, de single, de mix of de 
dubbel? Waarom?
Single, dan ben je afhankelijk van jezelf.

Wat vind jij het leukste dat je dit seizoen hebt 
meegemaakt?
Het hele seizoen is leuk. Dat ik 2 poules hoger ben 
gegaan, was het leukste.

Heb je ook andere hobby’s?
Computeren, tv kijken en lezen.

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

Michelle geeft de pen door aan Kim de Graaf.
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SENIOREN

OSM BADMINTON AGENDA DECEMBER 2005 - MAART 2006
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 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, wel clubavond

Ma 20 februari Wel clubavond en VJK
Wo 22 februari Krokusvakantie
Do 23 februari Wel clubavond
Vr 24 februari Krokusvakantie
Zo 26 februari Kopijdatum

Do 16 maart Beginnerstoernooi
Zo 26 maart Clubkampioenschappen

Zo 2 april Clubkampioenschappen

CHAMPAGNE TOERNOOI 
Het Champagne toernooi zal plaatsvinden op maandag 2 januari 2006 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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NAJAARSCOMPETITIE 2005/2006
Maar liefst 7 senioren teams dit seizoen, 6 mixteams en 1 herenteam! 
Op het moment van schrijven waren helaas nog maar 3 van de 14 wedstrijden gespeeld 
dus echte conclusies kunnen nog niet getrokken worden uit de uitslagen die nu vermeld 
staan op www.osmbadminton.nl. Ik zal toch even een kort verslag geven voor de leden 
die nog niet zo vaak onze site bezoeken. Zoals jullie vast al weten hebben we dit jaar 2 
teams die in de 1e klasse spelen. Ook wel de “oh jee, nu moeten we met die dure veren 
shuttles spelen” klasse genoemd. Het is erg leuk om naar te kijken, dus kom allemaal 
eens gezellig langs op zondagochtend in de Bisonhal, zodat we met zijn allen onze 
competitieteams aan kunnen moedigen!

OSM 1 (Mirjam Biezepol, Cindy Galesloot, Jeroen Bouma en Niels Eijkelkamp) heeft 
momenteel 3 wedstrijden gespeeld waarvan 2 gewonnen en 1 verloren. In de poule staan 
ze op de 2e plaats.

OSM 2 (Sietske Lammers, Emy Eijkelkamp, Ronald Kieft en Martijn van Geelen) heeft 
momenteel 3 wedstrijden gespeeld waarvan 2 gewonnen en 1 verloren. In de poule staan 
ze op de 4e plaats.

OSM 3 (Mariska Tersteeg, Ellen Lemmens, Erik Pelgrim en Mark Eijgenstein) heeft 
momenteel 2 wedstrijden gespeeld waarvan 1 gewonnen en 1 gelijk gespeeld. In de poule 
staan ze op de 4e plaats.

OSM 4 (Nadine Hagenbeek, Marida Löwik, Tjardy Esmeijer en Yannic Smeets) heeft 
momenteel 3 wedstrijden gespeeld waarvan 3 gewonnen. In de poule staan ze op de 1e 

plaats.

OSM 5 (Fineke en Cherelle Selles, Jeffrey Schijven en Rowin Niewerth) heeft momenteel 3 
wedstrijden gespeeld waarvan 3 gewonnen. In de poule staan ze op de 1e plaats.

OSM 6 (Marian van Huussen, Laura Eeftin, Martin van Gorkom en Edwin van Velzen) 
heeft momenteel 2 wedstrijden gespeeld waarvan 2 gewonnen. In de poule staan ze op 
een gedeelde 1e plaats.

OSM 7 (Winfred van Tienen, Geert-Jan Fluitman, Bart Lammers en Jesper van Breugel) 
heeft momenteel 2 wedstrijden gespeeld waarvan 2 verloren. In de poule staan ze op de 
6e plaats.

De teams leveren na hun wedstrijd altijd een verslag in voor de VAR en voor onze 
website. Een voorbeeld staat op bladzijde 26. Het is erg leuk de verslagen na te lezen op 
www.osmbadminton.nl. Ook foto’s zijn te vinden op website en elders in dit clubblad.

Marida Löwik, TC

http://www.osmbadminton.nl
http://www.osmbadminton.nl
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WEDSTRIJDVERSLAG IRENE 3 – OSM BADMINTON 3
Een wedstrijd waar door OSM 3 al enige tijd naar werd uitgekeken, vond plaats in 
Bilthoven waar we het tegen het derde team van Irene op moesten nemen. Aangezien de 
Irenes (waarvan er maar 1 echt Irene heette) tot nu toe alledrie hun westrijden gewonnen 
hadden, verwachtten wij een pittige avond. Deze verwachting bleek zeker te kloppen. 
Mark en Erik begonnen met hun enkelspel, dit werden twee driesetters. Mark verloor 
weliswaar zijn eerste set maar daarna steeg hij steeds meer boven zijn tegenstander uit, 
waardoor hij alsnog won. Bij Erik liep het spel totaal niet lekker, hij was overgefrustreerd 
en trilde daardoor met zijn hele lichaam. Dit had tot het gevolg dat vooral het serveren 
totaal niet lukte, gelukkig voor hem ging het bij de tegenstander ook niet lekker en 
kwam hij voor met 14-5. Vanaf dat moment leek het bij de tegenstander wel beter te 
lopen en begon die aan een puntenreeks. Erik hoopte dat daar ergens tussen nog een 
puntje voor hem zou vallen. Dat gebeurde ook, op 14-12. De tweede set ging heel slecht 
en verloren. Na 5 minuten kompleet stil gezeten te hebben werd Erik veel rustiger en won 
hij uiteindelijk de derde set overtuigend. 

Hierna was Ellen aan de beurt. Ze begon prima door met 11-0 te winnen. De tweede set 
won ze ook, dit werd echter 11-9. Mariska zorgde voor de derde driesetter. Ze won de 
eerste set overtuigend maar de tweede set verloor ze met 11-0. De derde set ging helaas 
ook verloren, gelukkig niet met 11-0 maar met 11-9.

Ondanks al het bloed zweet en tranen stond ons team wel met 3-1 voor. Stilletjes 
begonnen we op een overwinning te hopen, daarvoor moesten we twee dubbelpartijen 
winnen. Meteen na de eerste sets van de heren en damesdubbel, bleek dit een zeer 
moeilijke taak. De heren verloren in rap tempo met 15-2 en de dames met 15-7. De dames 
wisten de tweede set nog wel 17-16 te maken, maar als de tegenstander de 17 punten 
heeft, heb je toch verloren. De tweede set van de heren eindigde wonder boven wonder 
(of moet ik zeggen door de goede kant van het veld) in 15-10 winst. De derde set werd 
ongemeen spannend, de tegenstanders stonden 13-11 voor toen maar liefst 6 keer achter 
de service over ging. Na 3 volledige servicebeurten dus geen punten te hebben gemaakt 
haalden we er ineens 4 binnen (15-13 voor ons!). Hoera, 4-2! Al minstens een gelijkspel 
binnen.

Het werd zelfs nog mooier voor OSM 3, beide mixen werden ook nog gewonnen. Mark 
en Mariska deden dit in 2 sets en Ellen en Erik in 3. Door deze 6-2 eindstand stijgen wij 
van de 2e naar de 1e plaats in de poule. We stonden 1 punt achter Irene en door deze 
overwinning staan we nu 1 punt op ze voor.

Erik Pelgrim
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VARIA

Horizontaal
1 Stof jij die driekoppige bewaker uit 

Harry Potter? (7)
6. Vrouwensingle met koffie? (2)
8. Als we zo een stuk helen, blijft het 

stuk. (10)
9. Voordat en geweten. (3)
10. Olympisch en Grieks. (6)
12. Openbaar vervoer gaat heen en weer 

met pluimpjes? (10)
14. Groeien door het nagerecht te 

pakken. (8)
15. Hij betaalt, de viezerik! (8)
17. Nootje in de kast? (2)
18. Brandstof waar je blij van wordt? (7)

1 2  3  4

5    6 7

8

9 10 11

12 13

14

15 16

17

18 19

© RK

Verticaal
1. Kruidig geld? Wat een snoepje! (9)
2. Auto-onderdeel is de beginslag van een 

hondendienst? (14)
3. Deze Politieke groepering deelt een rake 

klap uit. (13)
4. Als je onder deze plaats staat, mag je 

niet liegen. (3)
5. Aankomend vruchtje voor landbouw? (6)
7. Ouderwets plus verwarde Europeaan. (4)
11. Op dit moment klinkt het eng! (3)
13. Deze Japanse titel is snel van mevrouw 

Van Rooijen? (6)
15. Ezelpraat van hout. (4)
16. Zij is een boom. (3)
19. De alfa en omega van de voetballerij. (2)

CRYPTOGRAM 0506-2

De oplossing vindt u 
elders in dit clubblad
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ALLES OVER LAGE RUGKLACHTEN!
Sporten is leuk en gezond! Meestal....want een blessure kan veel ellende 
veroorzaken. Gelukkig kunnen eenvoudige maatregelen veel blessures voorkomen. 
Daarom is in het kader van het landelijke programma SPORTBLESSUREVRIJ, een 
initiatief van NOC*NSFen de stichting Consument en Veiligheid, een serie artikelen 
geschreven over blessurepreventie. Dit artikel gaat over lage rugklachten.

Lage rugklachten?
Het kan ook u overkomen! We hopen het niet voor u....maar ook u kunt ooit last van uw 
rug krijgen. Steeds meer sporters hebben regelmatig last van lage rugklachten. Gelukkig 
kunt u zelf verschillende dingen doen om deze klachten te voorkomen en herstel te 
bevorderen.

Hoe ontstaan lage rugklachten?
De rug bestaat uit vele wervels. De wervels zijn aan elkaar geschakeld door gewrichtjes en 
een tussenwervelschijf. De tussenwervelschijf heeft de functie van schokdemper die in een 
gezonde situatie vele krachten kan verwerken. Alle wervels worden bijeengehouden door 
banden en spieren. Door diverse oorzaken (zoals vertillen of een slechte houding) kan 
de beweeglijkheid van één of meer van bovengenoemde schakels verminderen. Dit kan 
leiden tot lage rugpijn.

Voorkomen is beter dan genezen!
U kunt gelukkig veel doen om de kans op lage rugklachten te verkleinen. Wat?... dat 
leest u hier. Een goede lichaamshouding is erg belangrijk. Houd uw rug recht; ook 
bij tillen, bukken en dragen! Voordat u gaat sporten is het verstandig om een goede 
warming-up te doen, zodat de spieren en gewrichten van uw romp warm en soepel 
worden. Vergeet vooral de rekoefeningen van romp en (boven)benen niet. Begin na 
de warming-up met rustig sporten en voer de intensiteit geleidelijk op. Hoe beter uw 
techniek, hoe kleiner de kans op lage rugklachten en andere blessures en hoe beter uw 
prestaties. Het nemen van les en trainen onder begeleiding is dè manier om uw techniek 
te verbeteren.Bovendien is het ook gezellig! Het is erg belangrijkom uw rug-, buik en 
bovenbeenspieren te versterken en uw lage rug en bekken soepel te houden. Hieronder 
staat een aantal oefeningen die u thuis kunt doen om lage rugklachten te voorkomen.

Rekken grote lende spier
• maak een flinke pas naar voren
• buig het voorste been
• zorg dat de hiel van uw achterste been de grond niet raakt
• buig zover mogelijk door het voorste been, de knie mag 

niet voorbij de enkel komen
• houd uw rug rechtop
• herhaal deze oefening 2-3 keer aan beide kanten
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Rekken gehele rug
• leg uw handen op een hek of boarding
• uw voeten staan in een kleine spreidstand
• uw voeten staan geheel op de vloer
• laat uw romp naar achteren zakken
• duw uw neus tussen uw knieën
• herhaal deze oefening 2-3 keer met korte pauzes

Losmaken lage rug
• ga op uw rug liggen met gebogen benen
• uw voeten staan op de grond
• leg uw armen opzij met de handpalmen naar het plafond
• beweeg beide knieën tegelijk naar links en vervolgens naar 

rechts
• houd de voeten op de grond en de knieën bij elkaar

Versterken rechte buikspieren
• ga op uw rug liggen met gebogen benen
• kantel uw bekken door uw rug tegen de ondergrond 

aan te duwen
• zet de voeten op de grond
• houd uw armen gekruist voor de borst
• kom met hoofd en bovenlichaam zover van de grond los dat de schouders de grond net 

niet meer raken
• laat u langzaam weer zakken en kom, net voordat u met uw schouders de vloer raakt, 

weer omhoog
• blijf gedurende de oefening naar het plafond kijken

Revalidatie is een must!
Wat kunt u doen om zo snel en verantwoord mogelijkte herstellen van lage rugklachten? 
Als de klachten langer aanhouden, neem dan het zekere voor het onzekere! Een arts/
fysiotherapeut kan onderzoeken of u last heeft van een hernia, scheefstand van bekken 
of wervels, spierscheuring, etc. Warmte ontspant uw spieren! Ga regelmatig onder 
een warme douche staan of in een warm bad liggen. Blijf in beweging! Bedrust en niet 
sporten kunnen uw lage rugklachten verergeren. Het is verstandig om eerder genoemde 
oefeningen dagelijks uit te voeren. Ook sporten is een prima manier om alle schakeltjes 
in uw rug soepel te houden en uw rompspieren te versterken. Natuurlijk mag het 
bewegen niet pijnlijk zijn.

U ziet het; met een beetje extra moeite kunt u zich een hoop ellende besparen.

Wilt u meer weten over blessurepreventie of specifieke informatie over oefeningen om 
rugklachten te voorkomen? Kijk op www.sport.nl, mail naar sportblessurevrij@noc-nsf.nl of bel 
met NOC*NSF, Sport Blessure Vrij (026-4834661). Sport Blessure Vrij wordt ondersteund door het 
Minsterie van VWS, De Lotto en ZorgOnderzoek Nederland.
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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
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

www.tweeelf.nl

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-vr 9:00 - 18:00
donderdag 9:00 - 21:00
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.


