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Feye en Tim van jeugdteam 4 in aktie in de competitie. Lees meer op bladzijde 10

Zwarte Pieten op bezoek bij het Sinterklaastoernooi. Lees meer op bladzijde 7.
Foto: Jan Nijkamp, zie www.staaterop.nl.
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REDACTIONEEL

Het blad staat weer bol van de kampioenen nu de najaarscompetitie is afgelopen. U 
kunt ze terugvinden bij zowel de jeugd als de senioren. Speciale felicitaties voor de 
senioren teams 1 en 2, die beide een promotie naar de overgangsklasse (!) hebben 
afgedwongen. Het is lang geleden dat OSM zo hoog heeft gespeeld. Ook van de 
voorjaarscompetitieteams hoor ik positieve geluiden, dat gaat ook “goud” opleveren.

U kunt zich in dit blad inschrijven voor de najaarscompetitie voor het volgend 
seizoen. Met name jeugdleden raad ik dit ten zeerste aan: naast de altijd speciale 
competitietrainingen zijn de wedstrijden zelf erg leuk én leerzaam, lees er Kim’s 
interview maar op na! Voor de senioren is er volgend jaar een speciale “instap”-klasse, 
gericht op recreanten en beginners, misschien iets voor u?

Ook vindt u de aankondigingen van de clubkampioenschappen. Dé kans om zelf eens 
kampioen te worden. Omdat er veel categorieën zijn, zijn er veel kansen … als u zich 
heeft ingeschreven natuurlijk.

Wat hebben Sinterklaas, oliebollen & champagne met elkaar te maken? Het lijkt wel een 
cryptogram, maar het antwoord op deze vraag vindt u in de toernooiverslagen. 

Op de ALV en bij de redactie leeft het idee om het clubblad op internet te publiceren. Dat 
daar nadelen aan kleven is evident, maar als u internet heeft, kunt u eens kijken hoe de 
badmintonbond het doet, nu zij het Badminton Bulletin online gezet hebben op 
www.badminton.nl.

Vooralsnog veel bladerplezier toegewenst.

Ronald Koenis
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VAN DE VOORZITTER

Net als vorig jaar zijn er weer drie teams kampioen geworden: het jeugdteam 4 en de 
seniorenteams 2 en 3. Emma, Feye, Lars, Tim, Tim, Emy, Sietske, Martijn, Ronald, Ellen, 
Mariska, Erik en Mark hartelijk gefeliciteerd. Ook felicitaties voor OSM 1. Omdat dit 
team tweede werd, promoveren zij ook, zodat we nu twee teams in de overgangsklasse 
hebben. De VJK-teams hebben een goede start gemaakt. Hun vorderingen kun je 
natuurlijk volgen op onze website.

Op dinsdag 13 december was de Algemene Leden Vergadering (ALV). Zoals ieder jaar 
was de opkomst, buiten bestuurs- en commissieleden, weer gering. Er zijn wel goede 
discussies gevoerd over het wel en wee en richting van de club. Jammer dat niet meer 
leden mee willen praten. Zo kun je jouw ideeën naar voren brengen en bespreken. Maar 
gelukkig is er dit jaar in december weer een nieuwe kans.

Het Champagnetoernooi op 2 januari was weer ouderwets gezellig. Er werd flink 
gestreden om de inmiddels beroemde appeltaart. Traditiegetrouw sluiten we het 
toernooi af met een glaasje champagne en een toast op het nieuwe jaar. De vlaaien 
worden daarbij door de winnaars broederlijk gedeeld met alle deelnemers. TC bedankt 
voor het organiseren. En als je het gemist heb, moet je helaas een jaar wachten!

De VJK is in volle gang, de wintersport is weer voorbij en langzaam gaan wij ons 
weer richten op de clubkampioenschappen. Die zijn ook leuk voor beginnende 
badmintonners. Je wordt op niveau ingedeeld en het is mooie manier om eens een 
wedstrijdgevoel te krijgen. Heb je je niet ingeschreven? Kom dan gewoon langs om te 
kijken, vooral de finales zijn leuk om te zien.

Alexander van Leijenhorst
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JEUGD

OSM BADMINTON AGENDA MAART - JUNI 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
Vr 24 maart Laatste training op vrijdag
Ma 27 maart Vanaf maandag 27 maart vrij spelen op maandag van 19:00 - 20:00 

i.p.v. de training op vrijdag

Za 1 april Clubkampioenschappen
Zo 2 april Clubkampioenschappen
Za 15 april Wel training
Ma 17 april Tweede paasdag, geen training
Za 29 april Meivakantie, geen training

Ma 1 mei Meivakantie, geen training, wel vrij spelen
Wo 3 mei Meivakantie, geen training
Za 6 mei Wel training
Ma 15 mei Laatste training op maandag
Wo 17 mei Laatste training op woensdag

Za 3 juni Wel training
Ma 5 juni Pinksteren, niet vrij spelen
Za 24 juni Laatste training op zaterdag
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JEUGDCLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2006
We zijn nog bezig met het vaststellen van het speelschema voor de 
clubkampioenschappen. Zodra dit klaar is wordt dat bekend gemaakt op onze website.

Het is altijd vervelend als de kinderen tijdens een wedstrijd ook nog eens zelf de stand 
moeten bijhouden. Daarom hebben we ook dit jaar de regel: de verliezer(s) van een 
wedstrijd moeten direkt daarna gaan tellen bij een andere wedstrijd. De wedstrijdleider 
bepaalt bij welke wedstrijd geteld moet worden.

De JC is heel blij dat een aantal ouders zich hebben opgegeven om te helpen tijdens 
de wedstrijden. Wij zijn er daarom van overtuigd dat de kinderen met veel plezier hun 
kampioenschap zullen spelen.

De speeldagen zijn:
Zaterdag 1 april in de Bisonhal
Zondag 2 april in de Bisonhal

De prijsuitreiking is op zondag 2 april na afloop van de finales.
De JC

Foto’s blz 6 en 7: Jan Nijkamp, zie www.staaterop.nl
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SINTERKLAASTOERNOOI

De jeugdcommissie van OSM Badminton had 
Sinterklaas gemaild,
Dat op 3 december het jaarlijkse Sinterklaas 
toernooi zou worden gespeeld.

Sinterklaas kon helaas niet komen tot zijn grote 
spijt,
Maar de twee sportiefste pieten hadden gelukkig 
wel genoeg tijd.

Rond half tien stonden de pieten eindelijk in de 
zaal,
Waar ze verwelkomd werden met een hoop kabaal.

Een hoop gelach, gepraat en geschater is wat zij 
hoorden,
En dat is zeker niet iets waaraan zij zich stoorden.

Op sommige velden was het niveauverschil soms te groot,
Waardoor zo nu en dan een piet wel eens te hulp schoot.

Op alle banen waren de kinderen fanatiek aan het spelen,
Waardoor je je als toeschouwer geen moment hoefde te vervelen.

Uiteindelijk kunnen er maar een paar kinderen 
de beste zijn,
Ook al waren de verschillen in de poules soms 
erg klein.

De pieten hadden als prijs een paar poppen van 
speculaas,
Speciaal laten maken op het verzoek van 
Sinterklaas.

Hiermee was het sinterklaastoernooi alweer 
klaar,
Beste OSM Badmintonjeugd, tot volgend jaar!

Sint en zijn pieten
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OLIEBOLLENTOERNOOI 1
Na het Sinterklaastoernooi volgt ieder jaar het Oliebollentoernooi. Bij dit toernooi is 
het de bedoeling dat een jeugdlid één van zijn of haar ouders strikt om lekker een 
potje te gaan dubbelen. Ook dit jaar waren er een hoop kinderen die samen met een 
ouder op de baan stonden. Nadat er een poule-indeling was gemaakt waarbij rekening 
was gehouden met het speelniveau van de kinderen, kon er rond een uurtje of negen 
begonnen worden met de partijen. Op alle zeven speelvelden was het leuk om te zien 
dat de kinderen het badmintonspelletje steeds beter door beginnen te krijgen. De 
jeugdleden waren vaak de ‘baas’ op het veld en gaven tips aan de ouders.

Dat vooraf de juiste poule-indeling is gemaakt, bleek wel uit het feit dat er op alle 
speelvelden spannende partijen werden gespeeld. Het was zowel voor de kinderen als 
voor de ouders vechten voor ieder punt. Het viel sommige ouders nog flink tegen hoeveel 
afstand je als speler af moet leggen in een wedstrijd. Dan blijkt toch maar weer dat 
badminton meer is dan alleen een campingsport.

Nadat alle speelronden gespeeld waren, kon het tellen beginnen. Na een hoop 
hoofdrekenen kwamen er uiteindelijk zeven winnaars uit de bus: Geovanni Nijkamp, 
Elano Nijkamp, Carmen Popescu, Tom Valk, Jeroen Ellerman, Michelle Timmer en 
Jillian Stokman. Dit zevental had net iets meer punten gemaakt dan de rest en mocht 
traditiegetrouw de eerste oliebol eten en uitdelen. Wederom een geslaagd toernooi van 
de zaterdagochtend jeugd. Op naar de clubkampioenschappen!

Sietske Lammers, JC

OLIEBOLLENTOERNOOI 2
Mijn zoon had mij voor zaterdag 8 januari gestrikt om deel te nemen aan een 
badmintontoernooi. Een toernooi bij OSM voor badmintondubbels. Elk jeugdlid 
mocht iemand uitnodigen om samen met haar/hem op die ochtend uit te komen in 
het “Oliebollentoernooi”. De opkomst van vaders of moeders was bijzonder groot. Erg 
sportief hoor. Gestreden werd in diverse poules van koppels jeugdleden met hun ouder 
of introducé. 
Ik vond het een sportieve en vooral gezellige ochtend, daarvoor hulde aan de 
toernooileiding en aan de deelnemers aan dit Oliebollentoernooi. De oliebollen werden 
later door de winnaars in de kantine aan de overige deelnemers uitgedeeld. 
En ik had al die avond de nodige spierpijn. J

Jan Nijkamp
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KEN JE KIM DE GRAAF AL?
Hoe heet je, hoe oud ben je, waar woon je, waar zit je 
op school en in welke klas zit je?
Ik heet Kim de Graaf, ben 12 jaar, woon in Maarssen en 
zit in de brugkas van het Niftarlake.

Waarom ben je op badminton gegaan?
Ik was een keer wezen kijken en het leek me wel een 
leuke sport.

Hoe lang ben je al lid van OSM en waarom ben je 
juist op deze vereniging gegaan?
Ik ben 5 jaar lid en ik ben op deze vereniging gegaan omdat het dichtbij is.

Hoe vind je de (competitietraining)? Waarom?
Leuk, want je leert er veel.

Speel je competitie of doe je mee aan toernooien?
Zo ja, met wie speel je in het competitieteam?
Ik speel competitie en af en toe een toernooi. Ik zit in het competitieteam met Kirsten van 
der Valk, Martijn Koenis en Elmar de Bos.

Wat speel je het liefst, de single, de mix of de dubbel? Waarom?
De mix en de dubbel want je kan elkaar steunen en het is gezelliger.

Wat vind jij het leukste dat je dit seizoen hebt meegemaakt?
De laatste competitie wedstrijd want daarmee werd beslist of we 2e of 3e werden. En we 
waren toen 2e geworden.

Heb je ook andere hobby’s?
Computeren, TV kijken en 
tekenen.

Is er nog iets wat je graag 
wilt vertellen, wat leuk is 
als het in het boekje komt 
te staan?
Hopelijk wordt het 
volgende seizoen net zo 
leuk als het afgelopen 
seizoen.

Kim geeft de pen door aan 
Vincent de Waard.
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EINDVERSLAG VAN DE JEUGDCOMPETITIE

Nu de competitie is afgelopen zien we dat er veel goede resultaten zijn behaald. Team 4 
is kampioen geworden en gaat naar Nijmegen toe voor de Slotwedstrijden. Alle spelers 
wil ik graag een compliment geven voor hun geweldige inzet tijdens de wedstrijden.

Alle uitslagen zijn te vinden op internet:
www.osmbadminton.nl (hier staan ook de wedstrijdverslagen)
www.badmintonuitslagen.nl (hier staan alle uitslagen)

Team 1 (Joke, Cynthia, Vincent, Thomas) heeft het in de eerste helft van de competitie 
heel zwaar gehad. Na 6 speelronden stonden ze voorlaatste met 1 gelijk spel. Maar 
daarna begon het echt goed te lopen. Ze gaven slechts 3 punten weg en ze wonnen zelfs 
van de latere kampioen. Langzaam maar zeker stegen ze op de ranglijst om uiteindelijk 
precies in het midden te eindigen, een heel mooi resultaat.

Team 2 (Kirsten, Kim, Martijn en Elmar) heeft dit jaar in een andere samenstelling 
gespeeld dan ze hadden verwacht vanwege de blessure van Serastiano. Gelukkig was 
Elmar bereid om in te vallen. Voor beide jongens was dit een zwaar seizoen, maar ze 
hebben prima gespeeld. De meiden hadden het wat gemakkelijker. Zij overrompelden 
regelmatig hun tegenstandsters. De strijd om de tweede plaats werd pas in de laatste 
wedstrijd beslist door de directe concurrent te verslaan. 

Team 3 (Sheralyn, Kristel, Edwin, Michael en Jeroen) had dit jaar veel last van blessures. 
Sheralyn, Jeroen en Michael waren eigenlijk het hele seizoen niet top-fit. Voor 3 spelers 
was dit de eerste keer dat ze competitie speelden. Dat allemaal bij elkaar zorgde er voor 
dat de resultaten misschien een beetje tegenvielen. De spelers hebben allemaal hun 
uiterste best gedaan. Als ze zo doorgaan met vechten en met plezier spelen, komen de 
resultaten vanzelf.

Team 4 (Emma, Tim, Tim, Lars en Feye) is met ruime voorsprong kampioen geworden. 
Nadat ze vorig jaar veel hadden verloren begonnen ze vol goede moed aan het nieuwe 
seizoen. Vanaf de eerste wedstrijd ging de beuk er in. Ze lieten duidelijk merken dat 
zij het beste team waren, slechts 4 partijen gingen verloren en ze hadden maar liefst 
72 winstpartijen. Begin maart speelt dit team bij de slotwedstrijden in Nijmegen. Wij 
wensen hen heel veel succes.

Tot slot wil ik ook weer alle ouders heel hartelijk bedanken voor hun inzet bij het 
vervoeren, begeleiden en aanmoedigen van de teams tijdens de thuis- en uitwedstrijden. 
Zonder deze inzet van de ouders zou er geen competitie gespeeld kunnen worden. 
Nogmaals heel hartelijk bedankt! De trainers Uun, Geert-Jan en Rowin wil ik hierbij 
bedanken voor hun inzet en toewijding. Het resultaat is af te lezen aan de eindstanden, 
maar ook aan het enthousiasme waarmee de kinderen spelen.

Misschien zijn er nog meer jeugdspelers enthousiast geworden om het volgend seizoen 
competitie te spelen. Kijk in dat geval naar het aanmeldingsformulier op bladzijde 13.

http://www.osmbadminton.nl
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De eindstanden
Klasse 2A, poule 3   Klasse 3A, poule 1
Castellum BC 1 12-22 73-23 Culemborg BC 2 12-24 90-06
Amersfoort 4 12-18 67-29 OSM Badminton 2 12-17 52-44
Apollo ijsselst 1 12-16 63-33 BECA 2000 3 12-15 51-45
OSM Badminton 1 12-12 50-46 Ellaar BC 3 12-10 46-50
Houten BV 3 12-10 45-51 Hoevelaken BC 3 12-10 40-56
Krommerijnstreek 1 12-06  28-68 BC Selby 2 12-06 32-64
Vianen BC 1 12-00  10-86 Leusder BC 4 12-02 25-71

Klasse 4A, poule 5   Klasse 7D, poule 1
Apollo ijsselst 3 14-28 93-19 OSM Badminton 4 10-20 76-04
Gein T BC 1 14-19 72-40 Amersfoort 18 10-16 58-22
Amersfoort 11 14-19 67-45 Inside 82 7 10-11 45-35
Hoogland SV 4 14-18 71-41 Zender de BV 2 10-08 25-55
Irene 6 14-13 60-52 Geldermalsen 5 10-05 27-53
Houten BV 6 14-09 48-64 Hoogland SV 7 10-00 09-71
OSM Badminton 3 14-06 36-76
Vianen BC 2 14-00 1-111

Rob Smeets
Jeugdcompetitieleider

De poulewinaars 
van team 4: 

Lars, Tim, Tim, 
Feye en Emma 

(die haar 
prijs later ook 

gekregen heeft)
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GEEF JE OP VOOR DE JEUGDCOMPETITIE 2006/2007 !!!
Vanaf eind september gaat de jeugdcompetitie van het seizoen 2006/2007 van start. 
Daarvoor moet half april bij de Badmintonbond een opgave van de teams ingeleverd 
worden. Meespelen met de competitie is leuk, want je speelt extra wedstrijden tegen 
andere verenigingen. Als je mee wilt spelen, moet je je nu opgeven door de bijgaande 
antwoordcoupon in te leveren. Het beste is om van te voren met andere spelers van 
jouw leeftijd af te spreken om een team te vormen en dan als team in te schrijven. Iedere 
speler moet zelf een antwoordcoupon inleveren, maar wel eerst laten ondertekenen 
door één van je ouders. Je kunt je ook alleen aanmelden, maar dan is het onzeker of 
er voldoende andere aanmeldingen zijn van spelers van jouw leeftijd om een team te 
vormen. Mocht dit zo zijn, dan kun je nog reserve speler worden die kan invallen als een 
speler van een team een keer niet kan meespelen.

De competitie loopt van eind september 2006 tot en met januari 2007. De 
competitieteams worden ingedeeld naar de leeftijd op 31 december 2007 van de oudste 
speler van het team. Er zijn vier groepen, nl:

- t/m 11 jaar, geboren in 1996 of later 
- t/m 13 jaar, geboren in 1994 of later 
- t/m 16 jaar, geboren in 1991 of later 
- t/m 19 jaar, geboren in 1988 of later

In de groepen t/m 16 en t/m 19 jaar wordt onderscheid gemaakt tussen beginners en 
gevorderden. Voor het nieuwe seizoen staat precies omschreven wanneer een team bij de 
beginners mag spelen. Dit zal inhouden dat sommige teams niet meer bij de beginners 
mogen spelen.

Een badmintonteam bestaat minimaal uit 2 jongens en 2 meisjes. In de 3 oudste groepen 
zijn ook teams (van minimaal 4 spelers) met alleen jongens of alleen meisjes mogelijk. 
In de jongste groep wordt gemengd gespeeld, d.w.z. jongens en meisjes willekeurig 
door elkaar heen. Er wordt gespeeld in poules van ten hoogste 8 teams met maximaal 
14 speelweken. In een poule van 8 teams worden 2 x 7 wedstrijden gespeeld, tegen 
iedere tegenstander één keer thuis en één keer uit. De thuiswedstrijden beginnen op 
zondagochtend om 10 uur in Sporthal Bisonsport en duren tot uiterlijk 14 uur (maar 
meestal zijn ze al om ongeveer half één klaar). De uitwedstrijden zijn meestal op 
zaterdag of zondag maar kunnen bij uitzondering ook op vrijdagavond plaatsvinden. 
De uitwedstrijden worden gespeeld bij andere verenigingen in de Regio Centrum van de 
Badmintonbond. 

Als je je opgeeft voor de competitie moet je uiteraard wel volgend seizoen lid blijven van 
OSM Badminton. Als je je nu opgeeft en je wilt volgend seizoen toch niet meespelen in de 
competitie, waardoor een competitieteam moet worden teruggetrokken, dan moet OSM 
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Badminton een boete van 110 euro betalen aan de Badmintonbond. Deze boete verhaalt 
OSM op het team dat zich terugtrekt. 

Voor de begeleiding en het vervoer naar de uitwedstrijden, zullen de ouders van 
de spelers (per toerbeurt) moeten zorgdragen. De JC kan hier maar heel beperkt bij 
assisteren.

Het inschrijfgeld is 5 euro per persoon. Dit moet meteen bij de inschrijving worden 
betaald. Spelers die dit jaar competitie hebben gespeeld en volgend jaar weer mee willen 
doen, moeten ook het inschrijfformulier inleveren en het inschrijfgeld betalen.

De antwoordcoupon moet uiterlijk 1 april 2006 ingeleverd zijn bij:

Rob Smeets, Boomstede 199, Maarssenbroek.

OPGAVE JEUGDCOMPETITIE 2006/2007
Ik geef mij op voor de jeugdcompetitie als speler   /   reservespeler 

Naam: ..............................................................................

Indien je al weet met wie je in een team gaat spelen, vul dan hieronder de namen 
van je teamgenoten in:

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

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

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

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

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

Mijn ouders accepteren de voorwaarden die hierboven staan vermeld.

Handtekening: Handtekening ouders/voogd:

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

Door het ondertekenen van dit briefje verklaren de ouder(s) dat ze akkoord gaan met de 
voorwaarden.
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SENIOREN

OSM BADMINTON AGENDA MAART - JUNI 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
Do 16 maart Beginnerstoernooi
Zo 26 maart Clubkampioenschappen

Zo 2 april Clubkampioenschappen
Vr 14 april Goede vrijdag, geen training
Ma 17 april Pasen, geen clubavond

Wo 3 mei Meivakantie, geen training
Do 4 mei Geen clubavond
Vr 5 mei Meivakantie, geen training
Ma 8 mei Kopijdatum
Vr 12 mei Laatste training op vrijdag
Wo 17 mei Laatste training op woensdag
Do 18 mei Laatste clubavond op donderdag

Ma 5 juni Pinksteren, geen clubavond
Ma 26 juni Laatste clubavond op maandag
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VOORJAARSCOMPETITIE 2006
Dit jaar spelen maar liefst 7 teams van OSM Badminton mee in de VJK. Meer informatie, 
waaronder uitslagen van de wedstrijden, is te vinden op www.osmbadminton.nl. De 
thuiswedstrijden worden gespeeld op maandagavond vanaf 20:00 in de OVVO-hal. Bij 
het uitkomen van dit clubblad is de VJK al half voorbij, hieronder vind je een overzicht 
van de resterende thuiswedstrijden.

Team 1, poule 8 Team 2, poule 12 Team 3, poule 12
Gerben van den Bosch* Edwin Renckens Piet Elsendoorn*
Wouter Tengeler Cor Zagers* Willem Bosch
Wilma Elsendoorn Marian van Huussen Laura Eefting
Sabeth Kok Ineke Renckens Saskia van Rouveroy
  Nel Coenders

Team 4. poule 13 Team 5, poule 14 Team 6, poule 23
Gijs Eijgenstein Joep Simons Cor Bras
Hans Roberti Dik Veer* Coert Verduin
Linda Elsendoorn* Ineke Spall Noëlle Veldhuizen
Janke Rademaker Ria Galesloot S. van Nieuwenhoven*
  Anne Jet Bennink

Team 7, poule 24
Harrie Pelgrim
Dawa Sherpa
Josephine Bart*
Marjolein Bart
Ria Rijkse

* = teamcaptain

THUISWEDSTRIJDEN VJK 2006
Datum Team
13 maart 2 en 6
20 maart 3 , 4 en 7
10 april 5 en 7
24 april 3, 4 en 5
1 mei 1, 2 en 4
8 mei 6 en 7

Attentie
Houdt er rekening mee dat er op 
bovengenoemde data maar een 
beperkt aantal banen beschikbaar is 
voor vrij spelen!!

http://www.osmbadminton.nl
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN SENIOREN 2006
De inschrijving is inmiddels alweer gesloten en er zal druk gepuzzeld worden om alle 
deelnemers in leuke poules in te delen. Er hebben zich dit jaar zo’n 50 “senioren” 
ingeschreven.

Zoals reeds bekend zullen de clubkampioenschappen dit jaar op 26 maart en 2 april 
worden gehouden. Beide dagen zal er gespeeld worden in de Bisonhal met witte (yonex 
mavis slow) shuttles. Op de eerste dag zullen waarschijnlijk zoveel mogelijk van de 
poule-wedstrijden worden gehouden en dus op de tweede dag vooral kwart/halve en 
hele finales. Op 2 april delen we de zaal met de junioren en zullen er dus minder banen 
tot onze beschikking zijn.

De poule-indelingen, wedstrijdschema’s etc. zullen zo snel mogelijk bekend worden 
gemaakt via onze website www.osmbadminton.nl en ook via de prikborden in de OVVO-
hal en Bisonhal. De zalen zijn op beide dagen gehuurd van 9:30 tot 18:00.

De TC gaat in samenwerking met de JC proberen een lekkere en voedzame lunch te 
organiseren voor OSM’ers die graag een hapje willen eten gedurende de dag. Wij hebben 
er zin in en wij hopen jullie ook!

De TC

Champagnetoernooi

http://www.osmbadminton.nl
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CHAMPAGNETOERNOOI 2006
Op 2 januari werd het jaarlijkse Champagnetoernooi gespeeld. De opkomst was dit jaar 
helaas wat minder dan vorige jaren, waarschijnlijk door de vroege datum.

Al met al werd er toch lekker gespeeld. Van de 15 koppels werden 3 poules gemaakt 
zodat iedereen 4 partijtjes kon spelen met hier en daar een pauze om even gezellig bij te 
kletsen. 

Na de laatste wedstrijd en een snelle douche werd in de kantine van de OVVO-hal door 
Alexander op het nieuwe jaar geproost en werden door Marida de prijswinnaars bekend 
gemaakt. Voor het 1e en 2e koppel van iedere poule was er een prijs en tevens voor het 
koppel met het minste aantal punten.

De winnaars waren:
Groep A: 1e AnneJet en Jeffrey
 2e George en Eelco
Groep B: 1e Piet en Coert
 2e Niels en Marian
Groep C: 1e Gill en Ton
 2e Wouter en Peter

De troostprijs ging naar het trio Alexander, 
Rob en Esmee. Rob moest helaas uitvallen met 
een blessure en Esmee viel halverwege voor 
hem in. Naar goed gebruik werden de prijzen 
direct aangesneden en konden degene die 
daar om 23:00 uur nog zin in had een lekker 
stuk vlaai nuttigen met een glas Champagne.

De TC

Prijswinnaars AnneJet en Jeffrey
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w

Poulewinnaars Ronald, Sietske, Emy en Martijn

NAJAARSCOMPETITIE 2005/2006
Competitie in de lift!

Het gaat goed met de competitiespelers van OSM badminton. Dit jaar zijn er twee teams 
kampioen geworden en gaan er vier teams promoveren! Hieronder volgt een kort verslag 
van de prestaties van onze 7 teams. Alle wedstrijdverslagen en complete uitslagen 
kunnen altijd nagelezen worden op onze website: www.osmbadminton.nl

Team 1: Niels, Jeroen, Cindy en Mirjam kregen dit jaar helaas te maken met wat 
blessureleed. Desondanks werden ze keurig tweede! Zij gaan dan ook per volgend jaar 
promoveren naar de Overgangsklasse! Van harte gefeliciteerd!

Team 2: Ook het team van Ronald, Martijn, Sietske en Emy hadden te maken met 
blessureleed. Zij wisten echter wél kampioen te worden van hun poule, een zeer knappe 
prestatie. Ook dit team zal volgend jaar in de Overgangsklasse gaan uitkomen. Dubbel 
gefeliciteerd dus!

Team 3: Erik, Mark, Ellen en Mariska leken met gemak kampioen te gaan worden in hun 
poule. Dit bleek later toch anders uit te pakken, de beslissing kwam pas in de allerlaatste 
wedstrijd van het seizoen! Hierin sleepten zij het kampioenschap binnen en weten zij 
zich verzekerd van een plekje in de tweede klasse volgend jaar! Ook jullie van harte 
gefeliciteerd!

Team 4: Tjardy, Yannic, Marida en Nadine hebben met hun team bijna de gehele 
competitieperiode bovenaan de ranglijst gestaan. Pas in de laatste paar wedstrijden 
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w
Poulewinnaars Erik, Ellen, Mariska en Mark

veranderde dit helaas. Dit beginnende team is toen geëindigd op een derde plaats. 
Hiermee hebben zij voor OSM een plaats in de derde klasse behouden.

Team 5: Het fanatieke team van Jeffrey, Rowin, Cherelle en Fineke heeft het gehele 
seizoen gestreden om het felbegeerde kampioenschap. Vele wedstrijden werden met 8-0 
gewonnen. Dit was niet voldoende voor het kampioenschap maar wel voor een promotie 
naar de derde klasse! Gefeliciteerd team 5!

Team 6: Met Edwin, Martin, Laura en Marian opnieuw een team dat het prima heeft 
gedaan dit seizoen. Met een keurige 4e plaats zit er zeker meer in voor het komende jaar, 
wie weet dan wel promoveren naar de 3e klasse?

Team 7: Geert-Jan, Winfred, Bart en Jesper verdedigden dit seizoen de eer van ons enige 
herenteam. Zij eindigden dit jaar één plaats hoger dan vorig jaar in hun poule, ook hier 
is de progressie zichtbaar!

Dankzij dit puike werk van onze competitiespelers zal onze vereniging in het seizoen 
2006/2007 in ieder geval gaan uitkomen in de volgende klassen:
Overgangsklasse: 2 teams
2e klasse: 1 team
3e klasse: 2 teams
4e klasse: 1 team
Herenklasse: 1 team

Wil jij ook competitie gaan spelen volgend jaar? Dat kan! Geef je dan nu alvast op bij 
competitieleidster Marida Löwik of gebruik het inschrijfformulier op bladzijde 23. Voor 
vragen kun je altijd even bellen (0346-569210) of e-mailen: marida@planet.nl

mailto:marida@planet.nl
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Ben je een beginnende speler, lees dan vooral even het stukje over de (relatief) 
nieuwe RAB-klasse op de volgende bladzijde. Misschien is het leuk om met wat mede-
beginnende-spelers een team te vormen? Een team bestaat uit minstens 2 mannen en 
2 vrouwen maar 3 mannen en 3 vrouwen mag natuurlijk ook, op die manier kun je het 
aantal wedstrijden verdelen.

Tot slot wil ik nog even alle teams bedanken voor hun inzet dit jaar. Niet alleen qua 
sportieve presentaties maar ook omdat we zulke leuke stukjes mochten ontvangen voor 
de website en de VAR (krant). Dit is prima exposure voor onze club!

Marida Löwik,
Competitieleidster OSM Badminton

BERICHT VAN DE SPONSORCOMMISSIE

Sinds kort bestaat er binnen OSM Badminton een sponsorcommissie. De 
sponsorcommissie is opgericht ter bevordering van het binnenhalen van sponsorgelden 
en om als tussenpersoon op te treden met sponsoren. De commissie bestaat momenteel 
uit 4 leden: Marian, Emy, Sietske en Niels. De commissie staat altijd open voor leden 
die zich actief zouden willen inzetten met het binnenhalen van sponsorcontacten en 
sponsoren.
Waarom is er eigenlijk een sponsorcommissie opgericht? De laatste tijd gaat het steeds 
beter met OSM Badminton. Er wordt erg goed gepresteerd tijdens de competitie van 
zowel de junioren als de senioren. Ook op toernooien doet OSM Badminton het steeds 
beter. Dit betekent dat OSM steeds meer in de publiciteit komt. Deze publiciteit kan 
goed gebruikt worden door mogelijke sponsoren. Daarom zouden we deze willen 
aantrekken. De tegenprestaties van sponsoren zal dan voornamelijk worden gebruikt ter 
bevordering van de professionallering van de club en ter bevordering van trainingen 
voor het verhogen van het niveau in de competitie. Kortom om het nog beter te gaan 
doen. Hierdoor zal dit aspect minder kosten geven voor de club zelf en heeft uiteindelijk 
iedereen er baat bij. 
Nu zijn wij natuurlijk hard op zoek naar bedrijven die dus graag de club zouden 
willen steunen met het bereiken van dit doel en waarbij zij natuurlijk de welverdiende 
publiciteit voor terug krijgen. Er zijn verschillende mogelijke manieren van sponsoring, 
maar op het moment ligt de nadruk wel op het vinden van een hoofdsponsor. Bij 
deze dan ook een oproep aan eenieder die dit stuk leest: Bent u of een bekende van u 
werkzaam bij een bedrijf dat graag wat publiciteit kan gebruiken laat het ons weten! U 
kunt ons bereiken op het e-mail adres: osmsponsoring@gmail.com of op tel 06-41550628 
(Niels Eijkelkamp).

De sponsorcommissie
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COMPETITIE: RAB KLASSE

Voor de RAB-klasse (Recreanten, Afbouwers, Beginners) kunnen een onbeperkt aantal 
teams worden opgegeven, onafhankelijk van het afgelopen seizoen.

Wat zijn de verschillen met de reguliere competitie?
1. Er is geen promotie of degradatie tussen de RAB en de laagste klasse van de 

reguliere competitie, de 4e klasse. De RAB bestaat uit 1 klasse waarvan de poules elk 
jaar opnieuw worden ingedeeld a.d.h.v de inschrijvingen.

2. Slotwedstrijden zijn er ook voor alle poule kampioenen van de RAB, en deelname is 
net als bij de reguliere competitie verplicht.

3. In principe zullen volledige poules van 8 teams worden opgezet. Echter het is 
mogelijk dat,  ter voorkoming van “extreem” grote reisafstanden, bij de indeling 
het aantal teams per poule kleiner zal zijn. Het verschil in aantal teams in de diverse 
poules kan/mag, in tegenstelling tot de reguliere competitie, meer dan 1 team 
verschillen. Wij streven naar minimaal 5 teams per poule.

4. Wie mogen er deelnemen of invallen in de RAB?
a. “beginnende” competitieteams, dit zou gestimuleerd moeten worden mede op 

verzoek van de competitie vergadering.
b. de spelers die het afgelopen seizoen in de 4e klasse hebben gespeeld en 

waarvan het team op de plaatsen 5 tot en met 8 zijn geëindigd.
c. de spelers die het afgelopen seizoen in de 1e Herenklasse hebben gespeeld.
d. “afbouwende” competitieteams, hierbij moet wel een extra motivering worden 

ingezonden, ter voorkoming van misverstanden.
e. individuele spelers, die volgens a,b,c niet in aanmerking komen voor 

deelname, maar die een gemotiveerde dispensatie aanvraag inzenden, om toch 
in de RAB te mogen uitkomen.

f. Ook voor invallers geldt punt a en b voor zowel dit seizoen als vorig seizoen.
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NAJAARSCOMPETITIE SENIOREN 2006/2007
De voorjaarscompetitie is zo’n beetje halverwege en nu starten de inschrijvingen voor de 
najaarscompetitie alweer. Zoals in het verslag over de afgelopen competitie te lezen valt 
gaat het steeds beter met OSM in de najaarscompetitie. Uiteraard willen wij alle leden 
die dat leuk vinden de gelegenheid bieden ook in deze competitie te gaan spelen. Je 
speelt in de najaarscompetitie maximaal 14 wedstrijden. De wedstrijden beginnen eind 
september en eindigen begin februari. Verder speel je de ene helft van de wedstrijden 
thuis (op zondagochtend) en de andere helft bij de tegenstander. Elk team moet 30 
euro bondsbijdrage betalen maar gedeeld door (minstens) 4 personen is dat dus 
maximaal 7,50 euro per persoon. Shuttles en banen worden beschikbaar gesteld door de 
vereniging.

Als je in 2005/2006 al najaarscompetitie hebt gespeeld, ga ik er vanuit dat je dat in 
2006/2007 weer wilt. Wil je dat niet, geef dit dan vóór 2 april aan mij door!

Als je het afgelopen seizoen géén najaarscompetitie hebt gespeeld en je wilt dit in 
2006/2007 wel (weer) gaan proberen, schrijf je dan middels onderstaand formulier in. 
Aan de hand van de aan- en afmeldingen zal ik in overleg met de trainer (Uun Santosa) 
de indeling van de teams maken op basis van sterkte en ervaring. Het maakt dus niet 
uit als je zelf geen team bij elkaar kunt krijgen, wij doen ons best je in een team te 
plaatsen waar je in past. Mochten er veel aanmeldingen zijn dan kan de vereniging altijd 
besluiten om nog een extra 
team aan de najaarscompetitie 
te laten beginnen. Dit zal dan 
een herenteam in de eerste 
klasse zijn of een RAB-team 
of een 4e klasse team in de 
mixcompetitie.
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OPGAVE NAJAARSCOMPETITIE 2006/2007
Ja, ik geef mij op voor de najaarscompetitie

Naam:…………………………………………………………………………

Adres:…………………………………………………………………………

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

O Ik wil me graag voor de eerste keer opgeven voor de najaarscompetitie.
O Ik heb al eerder najaarscompetitie gespeeld, dat was … jaar geleden in 

klasse …

(aankruisen wat van toepassing is)

Als je in 2005/2006 al najaarscompetitie hebt gespeeld, ga ik er vanuit dat je dat 
in 2006/2007 weer wilt. Wil je dat niet, geef dit dan vóór 2 april aan mij door! 
Wil je dit wél dan hoef je niets bij mij in te leveren dus!

Ik heb een voorkeur voor de volgende teamgenoten:

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

………………………………………………………………………………………..

Inleveren vóór 2 april 2006 bij:
Marida Löwik
Fazantenkamp 670
3607 DN Maarssen
E-mail: marida@planet.nl

Mochten er nog vragen zijn dan kan je me hierover altijd aanspreken in de zaal 
of e-mailen. Even bellen kan uiteraard ook: 0346 569210.
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VARIA

NIEUWSTE NIEUWE PUNTENTELLING

De International Badminton Federation (IBF) is al een aantal jaren op zoek naar een 
ander – beter – scoresysteem. Het 5 x 7-systeem beviel niet en werd afgeschaft. Vanaf 
1 februari 2006 is er een nieuw scoresysteem. Er wordt in het vervolg gespeeld tot 21 
punten, met een verschil van tenminste twee punten. Het gaat, zoals nu, om twee 
gewonnen games per partij. Er komt ook een rallypointsysteem: niet alleen de serveerder 
maar ook de ontvanger kan scoren.

Voor de NBB is de nieuwe puntentelling nog een experiment, maar de IBF Council heeft 
het systeem – een initiatief van de grote man van de IBF, Punch Gunawan – al met 
overgrote meerderheid omarmd. Het wordt tijdens de Algemene Vergadering van de IBF 
in mei 2006 in Tokio geformaliseerd. Het opvallende is dat dit systeem erg lijkt op het 
enkele jaren geleden afgeschafte systeem uit de tafeltenniswereld: games tot 21. Daar 
worden nu best of five of best of seven partijen gespeeld tot 11.

De details op een rij:
1. Best of three games tot 21 bij alle speldiciplines, met een verschil van 2 punten per 

game.
2. Als het verschil van 2 punten nog niet bereikt is bij een stand van 29-29, dan is het 

30e punt het winnende punt.
3. De service gaat over wanneer de serveerder niet scoort.
4. In het dubbelspel heeft een duo slechts één servicebeurt.
5. Zowel serveerder als ontvanger kan scoren.
6. Als een speler als eerste de score 11 bereikt, krijgen beide spelers 60 seconden rust.
7. De spelers krijgen tussen de games 2 minuten rust.
8. In de derde game, zodra één der partijen 11 punten heeft gescoord, moeten de spelers 

van speelhelft wisselen.

Wat betekent dit voor de Nederlandse en internationale badmintonwereld?
• Vanaf 1 januari wordt tijdens alle grote IBF-evenementen (ook Thomas en Uber Cup) 

het nieuwe systeem gehanteerd. 
• Ook voor de Europese Kampioenschappen in Den Bosch gaat dit op. 
• Tijdens de lopende Bondscompetitie (ook de Big Boss Liga) zal het systeem nog niet 

worden gehanteerd. 
• Elke badmintonner mag er redelijkerwijs van uitgaan dat in het seizoen 2006/2007 op 

alle evenementen het nieuwe scoresysteem wordt gehanteerd.

(bronnen: NBB, IBF, BV Almere, Duijnwijk)
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Horizontaal
7. Muziekmakend racket? (15)
9. Dat verkoopt, man! (4)
11. Dit erelid is een Europeaan die niet drinkt omdat hij moet rijden? (3,7)
13. Meneer de overledene is lekker?? (7)
14. Rechtop verorden ik dit mooie gebouw. (6)
15. Landbouwwerktuig van OSM. (14)

Verticaal
1. Schattige mannetjesvogel is maar een rare snuiter (9)
2. Toon het onder de douche! (2)
3. Visgerecht om over te ruzieën (9)
4. De toekomst is verbrand. (2)
5. Ik wurg het anders, omdat ik  het verafschuw. (4)
6. Idee binnen de gift. (8)
8. Dump je vrienden zonder grenzen. (8)
10. Drankje dat op een MotorSchip door Londen loopt? (6)
12. Een grote mond, maar met dit gezichtsdeel vindt je het wel mooi. (6)
14. Grappige man die dit wiskundig getal plaatst bij de wc… (4)

1 2 3 4 5 6

7 8

9 10 11 12

13 14

15

© RK

CRYPTOGRAM 0506-3

De oplossing vindt u elders in dit clubblad
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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.


