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 Badminton ...,  meer dan een slag in de lucht !!!

 Jaargang 28  (juni 2006), nr. 4

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

Aan deze laatste editie kunt u merken dat het seizoen af begint te lopen: alle belangrijke 
wedstrijden zijn gespeeld en onze club - en daarmee ook ons clubblad - puilt uit van de 
kampioenen. Felicitaties vanaf deze plaats voor de winnaars!

Ook de kampioenen van volgend seizoen staan te trappelen, althans met zeven (7!) 
jeugdteams moet er wel een kampioen tussen zitten. Let op: om kampioen te worden 
moet je veel trainen en voor veel trainingen wordt een inschrijving verwacht, dus kijk dat 
goed na! 

Helemaal achterin vindt u een beschrijving van de wijzigingen in de puntentelling die 
volgend jaar worden gehanteerd bij alle competitiewedstrijden en toernooien van de 
NBB. Het is erg waarschijnlijk dat OSM ook deze puntentelling gaat toepassen op haar 
toernooien. Ik heb al wat geoefend met deze nieuwe puntentelling en het is echt even 
wennen: oefenen dus.

In de ALV zijn de nieuwe contributies voor het volgende seizoen vastgesteld:
 Senioren: €162,00 (was €159,00)
 Junioren: €110,00 (was €108,00)
Een contributieverhoging van nog geen 2 %. Het bestuur hoopt op uw begrip, maar 
mocht het u toch te veel zijn: in dit blad staat ook een afmeldformulier. Niet afmelden 
(ook als u in januari lid bent geworden!) betekent lid blijven en dus contributie betalen 
in het nieuwe seizoen.

Maar eigenlijk verwacht ik u na de vakantie gewoon weer in de zaal aan te treffen om te 
genieten van dat leuke spelletje badminton!

Ronald Koenis.
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VAN DE VOORZITTER

Het lijkt al hartje zomer en wij zwoegen nog een twee maandjes in de sporthal. Dat gaat 
best behoorlijk. In de VJK is het eerste team kampioen geworden. Alvast proficiat vanaf 
deze plek.

Begin april zijn de clubkampioenen ook weer bekend geworden. Niels, Sietske, Martijn en 
Kim proficiat! Ook aan alle overige kampioenen!!

De badmintonsport krijgt nu ook wat meer aandacht in de media dankzij de goede 
prestatie van de Nederlandse badmintonners. Zo hebben de dames net zilver gewonnen 
op het WK, een historische prestatie.

Nu het seizoen zo ten einde komt, zijn het bestuur, commissies en trainers al druk bezig 
de trainingen van het volgend seizoen in elkaar te draaien. Dat is altijd een behoorlijke 
klus: trainers en zaal regelen op de door ons gewenste tijdstippen, maar ook dit jaar lijkt 
het weer te lukken.

Rest mij verder jullie een fijne vakantie te wensen en ik hoop jullie allemaal in september 
weer te mogen begroeten.
 
Alexander van Leijenhorst
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AFMELDINGSFORMULIER OSM BADMINTON

Formulier opsturen naar:

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

Inzenddatum: vóór 30 juli a.s.
(Als u zich al heeft afgemeld, hoeft u dit formulier niet in te vullen.)

Naam  :

Adres  :

Woonplaats :

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

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

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

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

Datum :

Handtekening
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JEUGD

OSM BADMINTON AGENDA JUNI - OKTOBER 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)

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

Bijzonderheden
Juni Groep A, B en C vrij spelen op maandag in de OVVO-hal
 van 19:00 – 20:00
Za 3 juni Wel training
Ma 5 juni Pinksteren, niet vrij spelen

Za 24 juni Laatste training op zaterdag

Juli-augustus Zomervakantie

2 september Eerste training op zaterdag
4 september Eerste training op maandag
9 september Open ochtend

21 t/m 29 oktober Herfstvakantie
28 oktober Wel training op zaterdag28 oktober Wel training op zaterdag
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INTERNE COMPETITIE

Nagenoeg iedere zaterdag doet de jeugd mee aan de interne competitie. Beide groepen worden 
hiervoor in 2 x 5 poules verdeeld, die, indien mogelijk, allemaal tegen elkaar spelen. Dat dit niet 
altijd helemaal uitkomt, komt doordat soms iemand niet kan komen. Na iedere ronde gaan de 
beste spelers een poule hoger spelen en de minst goede een poule lager. Dit jaar zijn er al 4 rondes 
gespeeld en de vijfde is nog bezig. Dit betekent dat je van de laagste naar de hoogste poule zou 
kunnen gaan, maar dit hangt af van de resultaten.
Naast de clubkampioenschappen kunnen we aan de hand van deze competitie ook een ranglijst 
opstellen. Het verschil met de clubkampioenschappen is dat deze ranglijst is gemeten over een 
langere periode en dus geen momentopname is. Het nadeel van deze competitie is echter dat er 
niet een mooie beker te winnen is en ook mag de hoogst genoteerde speler zich geen clubkampioen 
noemen. Doen we het dan helemaal voor niets? Nee, dit jaar zijn er wel prijzen, maar deze worden 
pas na tijdens de laatste trainingsdag voor de vakantie uitgereikt aan de winnaars.
We gaan nog door tot eind juni dus in het eerste nummer van het volgende seizoen komt de eind 
uitslag. Voor die datum kan er dus nog wel wat veranderen.

Hieronder de stand van zaken na 4 ronden.

Groep 1  Jeroen Carmen
Amy Tom Jasper Jadine Darryl
Ewoud Yalda Menno Rowney Maike
Debbie Maaike Astrid Michelle Danielle
Eric Cyril Chloé Amber  Yannick
Emina Jillian Charmain Ellis Daphne
Lisanne Rosanna Renske Joy Gilles

Groep 2  Geovanni
Michiel Alex Jos Davy Stefan
Florian Selwyn Elano Lotte Gideon
Eveline Glenn Justin Shelley Theo
Vincent Linda Tessa Michelle Kim
Rima Paul Ben Mandy Chris
Xochitl Eva Diede Ashley Nanke

In de tweede groep zijn weinig verrassingen te zien. In de hoogste poule zit veel routine en 
Geovanni pakte al snel de eerste plek en stond deze hierna niet meer af. Ten opzichte van vorig jaar 
heeft alleen Justin zijn positie behouden; alle overige spelers die vorig jaar ook meededen, zijn óf 
gestegen, óf gedaald.
In de eerste groep is het erg spannend. In het begin leek het erop dat Carmen de touwtjes stevig in 
handen had, echter al gauw had Darryl een oogje op haar positie. Door ziekte zakte Darryl helaas een 
paar plaatsen, maar in de laatste ronde had Jeroen net iets beter gescoord dan Carmen, waardoor 
Jeroen nu bovenaan staat. Met nog een paar rondes te gaan wordt het echt spannend, want naast 
Jeroen en Carmen, zijn er nog meer kapers op de kust. Het niveau ligt hier zo dicht bij elkaar dat één 
slechte dag wel eens fataal zou kunnen zijn.
De laatste paar weken zullen spannend worden.

Namens de JC, Arthur van der Heijden
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OSM J4 REGIOKAMPIOEN

OSM J4 was al kampioen van hun poule en speelde daarom in Nijmegen om het 
regiokampioenschap tegen twee ander poule-winnaars: BCW en Irene. OSM J4’s eerste 
heer Tim Koenis moest meteen flink aan de bak tegen Stefan, de beste jongen van BCW. 
Ze waren erg aan elkaar gewaagd. Had Tim op het eind van de eerste game net dat 
beetje geluk om te winnen, in de tweede game koos het geluk de andere kant en won 
Stefan. In dit toernooi werd geen derde game gespeeld, dus de heren deelden de game-
punten. Na deze fikse partij viel het niveau van de tweede BCWer Quinta wat tegen: Lars 
de Graaf won eenvoudig zijn twee games. Omdat Feye Hoekstra, normaal de derde heer 
bij OSM, met 39½ koorts het bed moest houden, moest Tim Timmer als derde spelen en 
hij deed dat voortreffelijk door met 15-1; 15-0 zijn tegenstander van de baan te poetsen. 
Emma, die zich niet op een single had voorbereid, speelde de laatste enkelpartij en 
verbaasde de OSM-aanhang door ook haar twee games overtuigend te winnen.

In de herendubbel hadden Tim K. en Lars het flink lastig tegen Stefan en Quinta, maar 
het OSM-dubbel stond als een huis en kon ook deze partij winnen. Toen was BCW echt 
aangeslagen en kon OSM eenvoudig de tweede en derde dubbel winnen. Alleen in de 
allerlaatste partij ontbrak de concentratie en werd het 1-1, dankzij de vastberadenheid 
van Stefan.

Na BCW wachtte Irene, waarvan BCW al eerder die dag had verloren. Deze laatste 
wedstrijd ging dus om het regiokampioenschap. Tim K. kon weinig inbrengen tegen 
Irene’s eerste heer Benjamin, hij kon nog net de eer van OSM hoog houden door 
wat puntjes te sprokkelen, maar de games gingen naar Benjamin. Lars had ook een 
technisch goed spelende tegenstander Michael en verloor zijn eerste game, maar niet 
de moed. Dankzij een paar goede tips van de coaches, wist hij het zwakke punt van 
Michael goed op te zoeken en won onverwacht de tweede game. Tim Timmer speelde 
wederom een fantastische partij en won zeer verdiend met groot verschil beide games. 
Emma’s enkelpartij liep niet lekker en de eerste game ging reddeloos verloren. Ook hier 
kwamen de coaches van pas en de tweede game gaf een omgekeerd beeld: nu won zij 
overtuigend. Zo werd het 4-4 in gamepunten en begon de spanning op te lopen.

Tim K. en Lars moesten het in de eerste game afleggen tegen Benjamin en Michael, maar 
begonnen in de tweede game verrassend goed tegen Irene’s sterspelers en bouwden 
snel een voorsprong op die ze lang genoeg vast konden houden om de tweede game 
te winnen en zo werd het 5-5. Tim T. en Emma troffen hun gelijke in Jelmer en Anna: de 
eerste game werd net verloren, maar de tweede game werd net gewonnen en zo werd het 
6-6.

De twee laatste partijen werden gelijktijdig gespeeld en het werd een drama voor OSM: 
zowel Tim & Tim als Lars & Emma toonden sporen van vermoeidheid en verloren de 
eerste game met kleine verschillen en zo werd het ineens 6-8. De spanning liep op en 
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iedereen moest een lange 
pauze nemen om dit 
verlies te verwerken. Alle 
andere wedstrijden in 
de hal waren inmiddels 
afgelopen en zo’n kleine 
100 man keken mee 
naar deze zinderende 
ontknoping.

De laatste twee games: 
Tim & Tim namen snel 
een voorsprong van 
6 punten, maar die 
werd langzaam steeds 
minder. Lars en Emma 
op de baan ernaast, 
liepen snel op tegen 
een kleine achterstand, 
maar werkten die weg 
en zo stond het na 15 
minuten 13-10 voor OSM 
op beide banen. Beide 
OSM-dubbels wonnen 
nog een punt: 14-10, 
beiden verprutsten een 

megakans op 15-10, zodat de service naar Irene ging. De Irene-dubbels kwamen terug 
naar 14-11 en 14-12. En toen lukte het Lars en Emma om door de service heen te breken en 
konden zij met 15-12 zegevierend van de baan. En zo werd het 7-8. Tim en Tim verloren 
nog een punt naar 14-13. De OSM-aanhang durfde niet meer te kijken. Maar toen braken 
ook zij door de service en kon Tim K. na 5 uur badmintonnen met een bevrijdende klap 
het laatste punt scoren: 15-13!

En zo werd het 8-8. Nu de game-punten gelijk verdeeld waren, werden alle 
wedstrijdpunten geteld en nog eens geteld: en na een tiental spannende minuten bleek 
dat OSM precies 1 punt meer had gescoord dan Irene en werden zij nipter dan nipt, maar 
wel dolblij regiokampioen en dat ondanks het ontbreken van Feye!

Je kan zeggen dat iedereen die dit team het afgelopen jaar heeft geholpen door training, 
begeleiding of als supporter, precies dat verschil heeft betekend waardoor dit team net 
dat ene puntje extra kon maken en daarom namens het hele team: een wel gemeend 
dankjewel voor al hun inzet!

Kampioensteam OSM J4: Tim T, Tim K. Lars, Emma, inzet Feye
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN JEUGD 2006
In het eerste weekend van april was het zover, de clubkampioenschappen werden gespeeld. 
Het grootste evenement van het jaar waar door vele kinderen naartoe is geleefd. Dat dit 
toernooi leeft onder de jeugd, bleek wel uit het feit dat we als toeschouwers twee dagen lang 
prachtige wedstrijden hebben mogen aanschouwen. Rood aangelopen koppies waren geen 
uitzondering. Vooral na een zware enkelpartij in drie sets. Op een hele baan spelen is toch 
wel zwaarder dan de halve baan waar we op de training mee oefenen! De tribunes waren, 
zoals ieder jaar, weer goed gevuld met ouders, familie en vrienden die onze jeugdleden 
aanmoedigden. Het is altijd leuk om te zien dat er publiek is bij een dergelijk groot 
evenement. Dat maakt een lang weekend nog gezelliger.

Voordat bekend zou worden wie met die felbegeerde prijzen naar huis zou gaan, moesten 
er natuurlijk eerst de nodige wedstrijden gespeeld worden. Op zaterdag werden voor alle 
onderdelen de poulewedstrijden afgewerkt. In sommige gevallen was het krachtsverschil 
duidelijk aanwezig. Maar ondanks dit grote verschil in niveau, bleven de kinderen toch 
knokken voor ieder punt. Zo lieten Jeroen Ellerman en Jasper Renckens hun hoofd niet zakken 
toen ze tegen Jos de Boer en Alex Koeleman uit de tweede groep moesten. Op voorhand 
stond al vast dat het een lastige partij zou worden, maar ze bleven vechten voor ieder punt. 
Goed zo, heren! Ook bij de allerjongste categorie was de vechtlust en het plezier ruimschoots 
aanwezig. Zo leek er aan de partij tussen Yannic Pasman en Jillian Stokman maar geen einde 
te komen. Beide heren hebben de nodige meters afgelegd op de baan om iedere shuttle 
terug te slaan. Uiteindelijk had Yannic de langste adem en won deze spannende partij.

Nadat alle wedstrijden op de zaterdag gespeeld waren, werd het duidelijk wie de 
poulewinnaars waren en dus zondag terug mochten komen om de finalerondes te spelen. Dat 
de kinderen niet zaterdag al hun kruit verschoten hadden, bleek wel uit de prachtige finales 
die we die dag te zien hebben gekregen. Zo moest Lotte Bargerbos in de damesenkel B, tot 
het gaatje gaan om van competitiespeelster Emma Rademaker te winnen. Ook Elano Nijkamp 
kreeg de overwinning in de B categorie niet in zijn schoot geworpen. Florian Groenendijk 
heeft in twee sets goed partij geboden. In de hoogste klasse bij de enkelspelen was het dit 
jaar een strijd tussen Kim de Graaf & Joke Klaasen en Martijn Koenis & Geovanni Nijkamp. 
Dat Kim de terechte winnaar is bij de dames, moge duidelijk zijn. Met groot gemak is ze 
door haar poulewedstrijden gekomen en ook de finale werd eenvoudig gewonnen. Kim werd 
hierdoor jeugd clubkampioen bij de dames. De heren waren in de finale meer aan elkaar 
gewaagd. Beide waren eenvoudig de poulewedstrijden doorgekomen en waren in de finale 
elkaars gelijken. Na drie spannende sets, waarbij de punten steeds dicht bij elkaar lagen, 
was Martijn net de betere van de twee en mag zich hiermee jeugd clubkampioen van de 
heren noemen. 

Als JC willen wij alle deelnemers bedanken voor hun grenzeloze inzet. Zonder jullie 
enthousiasme zou het toernooi een stuk minder geslaagd zijn geweest. Hou dit plezier vast, 
dan worden de clubkampioenschappen van volgend jaar minstens zo leuk!

Namens de JC, Sietske Lammers
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De uitslagen
Onderdeel Klasse Eerste Tweede

Jongens enkel JE A Martijn Koenis Geovanni Nijkamp

 JE B Elano Nijkamp Florian Groenendijk

 JE C Cyril de Kock Jillian Stokman

Meisjes enkel ME A Kim de Graaf Joke Klaasen

 ME B Lotte Bargerbos Emma Rademaker

 ME C Yalda Rahmani Michelle Timmer

Jongens dubbel JD A Arthur / Thomas Martijn / Elmar

 JD B Michiel / Davy Jos /  Stefan

Meisjes dubbel MD A Cynthia / Kim Joke / Dominique

 MD B Lotte / Carmen Shelley / Michelle

Gemengd dubbel Mix A Joke / Thomas Cynthia / Vincent

 Mix B Lotte / Elano Linda / Selwyn

 Mix C Cyril / Gilles Emina / Michelle

Jeugdclubkampioenen Martijn en Kim
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DE COMPETITIETEAMS VOOR HET SEIZOEN 2006-2007
Het afgelopen competitieseizoen heeft de jeugd weer prima resultaten geboekt. Een 
aantal spelers is gestopt of is overgestapt naar een andere vereniging, maar dat 
betekent niet dat er minder competitieteams komen. Maar liefst 18 kinderen hebben zich 
aangemeld om voor het eerst competitie te gaan spelen. Voor het eerst meedoen aan de 
competitie is natuurlijk moeilijk en spannend, maar als iedereen flink traint en goed zijn 
best doet zal het allemaal wel lukken.

In deze clubkrant staat ook beschreven welke trainingen er zijn. De competitiespelers 
krijgen hierover binnenkort een brief mee naar huis.

De teams gaan spelen in de volgende klassen:

OSM1 Klasse 1 onder 19 / gevorderd
OSM2 Klasse 2 onder 19 / beginners
OSM3 Klasse 4 onder 16 / beginners
OSM4 Klasse 4 onder 16 / beginners
OSM5 Klasse 5 onder 13
OSM6 Klasse 5 onder 13
OSM7 Klasse 6 onder 11

Team 1 Team 2 Team 3
Cynthia de Graaf Karlijn Smits   Kristel van der Blom
Kim de Graaf Nanke Korver Sheralyn Kers
Vincent de Waard Geovanni Nijkamp Martijn Koenis
Thomas van Aarssen Jos de Boer Elmar de Bos
 Stefan van Schinkel Davy Fung

Team 4 Team 5 Team 6
Linda Lancee Eva Levelt Emma Rademaker
Mandy Vester Lotte Bargerbos Kim Dietz
Chris van den Bos Elano Nijkamp Tim Koenis
Edwin van Tienen Lars de Graaf Erik de Beurs
Paul Christ  Feye Hoekstra

Team 7 Invallers
Lisanne Wiemelink Charmain Klerks
Gilles de Kock Jillian Stokman
Jadine Smit
??
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Warming-Up toernooi in Houten
Vlak voordat de competitie begint is er in Houten een jeugdtoernooi. Dat is een prima 
gelegenheid om samen met je teamgenoten alvast een keer te oefenen.
Meer informatie staat op internet: 
http://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=9764

Datum: zaterdag 16 september
Kosten: 5 euro per onderdeel per persoon

Namens de JeugdCommissie,
Rob Smeets

Veel publiek op de tribune tijdens de clubkampioenschappen

Carmen en 
Lotte in aktie 
in het meisjes 
dubbel B op de 
clubkampioen-
schappen

http://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=9764
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JEUGDTRAININGEN

Er zijn veel kinderen die het komend seizoen voor het eerst competitie gaan spelen. 
Daarom beschrijf ik in dit stukje welke trainingen er zijn en wie voor welke training in 
aanmerking komt. Er zijn 4 trainingsgroepen:

Groep Training 1 Tijd Trainer Training 2 Tijd Trainer

A Vrijdag 18:30 - 20:00 Uun + Rob Woensdag 18:00 - 20:00 Uun 

B Vrijdag 18:30 - 20:00 Uun + Rob Maandag 19:00 - 20:00 Geert-Jan +
      Rowin

C Zaterdag 8:30 - 9:45 Geert-Jan + Maandag 19:00 - 20:00 Geert-Jan + 
  of 9:45 - 11:00 Rowin   Rowin

D Zaterdag 8:30 - 9:45  Geert-Jan + - - -
  of 9:45 - 11:00 Rowin

Bij de jeugd valt Training 1 onder de contributie, voor de extra Training 2 moet extra 
betaald worden. De prijzen zijn nog niet exact vastgesteld. Er kan dus nog van de hier 
genoemde prijzen worden afgeweken.
De trainingen op woensdag gaan door tot eind mei. De trainingstijden zijn in overleg van 
18:00 tot 20:00 of van 20:00 tot 22:00. Prijsindicatie €120,-.
De trainingen op maandag gaan door tot eind april. De trainingstijden zijn maandag van 
19:00 tot 20:00. Prijsindicatie €56,-. Voor groep C is er een inschrijfformulier hiernaast.
De trainingen op vrijdag gaan ook door tot eind april. De trainingstijden op vrijdag zijn 
van 18:30 tot 20:00. Op het moment dat de trainingen op vrijdag stoppen, kan deze groep 
op maandagavond van 19:00 tot 20:00 vrij spelen.
De trainingen op zaterdag gaan het hele seizoen door. De trainingstijden zijn van 8:30 
tot 9:45 (groep 1) of van 9:45 tot 11:00 (groep 2). Indeling vindt plaats op leeftijd; de JC 
bepaalt wie in welke groep speelt. Zaterdag is normaal de vaste speeldag voor de jeugd 
die geen competitie speelt.

Uiteraard geldt nog steeds dat het aantal plaatsen in iedere groep beperkt is. Voor de D-
groep is er de gewone wachtlijst die op volgorde van aanmelden wordt afgehandeld. De 
trainers en de JC bepalen welke kinderen in de selectie worden opgenomen (groep A).
Groep B zijn alle kinderen van competitieteams 1 t/m 6 die niet in de selectie zitten.
Kinderen van competitieteam 7 en kinderen die geen competitie spelen kunnen zich 
opgeven voor groep C. Voor de training op maandag is er plaats voor 16 kinderen. 
Competitiespelers hebben voorrang, als er nog plekken vrij zijn worden deze opgevuld 
met kinderen die zich hebben opgegeven voor groep C.

Voor vragen kan contact opgenomen worden met een van de JC-leden.

Namens de JC, Rob Smeets
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INSCHRIJFFORMULIER VOOR DE EXTRA TRAINING 2006-2007 

Naam: ………………………………………….……………

Adres: ………………………………………….……………

Telefoon: ……………………………………………………

schrijft zich in voor de extra training op maandagavond

Handtekening van een ouder:

Inleveren vóór 27 juni bij de JeugdCommissie.

Geovanni en Sheralyn tegen Vincent en Cynthia in het gemengd dubbel A tijdens de 
clubkampioenschappen
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KEN JE VINCENT DE WAARD AL?
Hoe heet je, hoe oud ben je, waar woon je, waar 
zit je op school en in welke klas zit je?
Ik ben Vincent, ik ben 16 jaar. Ik woon in 
Reigerskamp, ik zit op Broklede in 4 vwo.

Waarom ben je op badminton gegaan?
Het leek mij wel een leuke sport.

Hoe lang ben je al lid van OSM en waarom ben 
je juist op deze vereniging gegaan?
Ik ben al 7 jaar lid van OSM, ik ben lid geworden 
omdat deze vereniging het dichtst bij zit.

Hoe vind je de (competitie)training? Waarom?
De competitietraining is leuk, want het is moeilijker dan de zaterdag training. Je hebt er 
meer te doen.

Speel je competitie of doe je mee aan 
toernooien?
Zo ja, met wie speel je in het competitieteam?
Competitie, ik zat dit jaar in het team met: 
Thomas, Cynthia en Joke. Volgend jaar met 
Thomas, Cynthia en Kim.

Wat speel je het liefst, de single, de mix of de 
dubbel? Waarom?
Single, want dan doe je alles zelf. 

Wat vind jij het leukste dat je dit seizoen hebt 
meegemaakt?
Dat we toch nog terug zijn gekomen tot 4e in 
de competitie.

Vincent geeft de pen door aan Thomas van 
Aarssen.
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SENIOREN

OSM BADMINTON AGENDA JUNI - OKTOBER 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
Juni In juni alleen vrij spelen op maandagavond in de OVVO-hal
Ma 27 juni Laatste clubavond van dit seizoen

Juli-augustus Zomervakantie

31 augustus Eerste keer vrij spelen op donderdagavond (Bisonhal)
4 september Eerste keer vrij spelen op maandagavond (OVVO-hal)
 Open avond (OVVO-hal)
7 september Open avond (Bisonhal)
10 september Kopijdatum

Jeffrey en Rowin tegen Tjardy en Yannic in het heren dubbel A



- 18 - OSM Badminton

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN SENIOREN 2006
Dit jaar waren er bijna evenveel inschrijvingen voor de clubkampioenschappen als 
vorig jaar. Een prima resultaat dus. In zowel de A-categorie (competitiespelers) en 
de B-categorie was het vaak superspannend! Opnieuw hebben we er een stel prima 
kampioenen bij.

Oproep voor de mensen die pas sinds 3 jaar lid zijn van OSM. Schrijf jullie vooral in voor 
de Clubkampioenschappen volgend jaar! Op die manier kunnen we misschien ook een C-
categorie maken voor beginnende spelers. Er hadden zich deze keer maar enkele dappere 
- nog niet zo lang lid zijnde - OSM’ers ingeschreven waardoor voor hen de wedstrijden 
niet zo spannend waren. Al vertelden ze me gelukkig dat ze het wel erg naar hun zin 
hadden gehad.

Hieronder alleen een overzicht van de kampioenen per categorie. Voor meer uitslagen en 
leuke foto’s zie: www.osmbadminton.nl en www.staaterop.nl.

Heren Enkel A Heren Enkel B
1. Niels Eijkelkamp 1. Gerben van den Bosch
2. Jeroen Bouma 2. Hans Eijkelkamp

Dames Enkel A Dames Enkel B
1. Sietske Lammers 1. Linda Elsendoorn
2. Mirjam Biezepol 2. Ingrid Janssen

Heren Dubbel A Heren Dubbel B
1. Niels Eijkelkamp, Jeroen Bouma 1. Gerben van den Bosch, Pim de Graaf
2. Yannic Smeets, Tjardy Esmeijer 2. Jesper van Breugel, Bart Lammers

Dames Dubbel A Dames Dubbel B
1. Mirjam Biezepol, Cindy Galesloot 1, Linda Elsendoorn, Wilma Elsendoorn
2. Nadine Hagenbeek, Fineke Selles 2. Janke Rademaker, Ingrid Janssen

Gemengd dubbel A Gemengd dubbel B
1. Mirjam Biezepol, Niels Eijkelkamp 1. Saskia van Rouveroy, Gerben van den Bosch
2. Cindy Galesloot, Jeroen Bouma 2. Ingrid Janssen, Rob Smeets

Ook dit jaar willen we opnieuw alle deelnemers bedanken. Zonder jullie zijn er natuurlijk 
ook geen clubkampioenschappen. We hopen dan ook dat jullie ook in de komende jaren 
blijven meedoen in de strijd om kampioen van jullie club te worden!

Pim de Graaf
Marida Löwik



- 19 -

Clubkampioenen Niels en Sietske

Dawa en Ria tegen Arthur en Claudia in het gemengd dubbel B
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VJK 2006
De voorjaarscompetitie zit er weer op voor de 7 teams met als resultaat 1x eerste, 1x 
tweede, 3x derde, 1x vierde en 1x vijfde plaatsen. 

Verslag van de kampioenswedstrijd van team 1
In de galgenwaard tegen Iduna 1 hebben we door met 6-2 te winnen ons zelf verzekerd 
van het kampioenschap.

Nel Coenders van OSM 3 was dit keer onze invalster. Wouter was genoeg hersteld van zijn 
blessure en dat was gelukkig ook te merken, hij speelde weer erg sterk deze avond.

Gerben dacht een makkelijke avond te hebben tegen de onderste uit de poule en 
ging de baan op met het idee ‘dat klusje klaren we even’. Met 15-0 won hij de eerste 
set, maar toen sloop de nonchalance in het spel en stond hij in de tweede set op een 
bepaald moment met 2-11 achter. Hij wist dit tot 12-15 terug te brengen maar een derde 
set kon hij niet meer vermijden. Hier pakte hij de draad van de eerste set weer op en 
won uiteindelijk met 15-6. Ondertussen zat Wouter nadat hij met 2x 15-2 zijn partij had 
gewonnen alweer op de bank waar hij Gerben aanspoorde tot beter spel.

Wilma trof de sterkste dame van de VJK en moest al heel snel het veld ruimen na de 
kansloze 2x 0-11. Nel liet wederom zien dat dit seizoen de single één van haar sterkste 
spelonderdelen is. Met 11-5 en 11-3 won ze de partij. Tijdens de single van Nel kregen we 
zelfs bezoek op ‘hoog niveau’; Voorjaarskompetitieleider Piet Elsendoorn. Piet kwam ons 
aanmoedigen en kijken hoe wij het kampioenschap zouden binnenslepen. Daarnaast 
maakte hij zich in de mix nog even nuttig door het scorebord bij te houden. Bedankt 
Pietje!

De herendubbel werd na een moeizame eerste set toch nog een makkelijke prooi voor 
ons. Dit betekende het 4e punt voor ons, ofwel, het kampioenschap is verzekerd (we 
hadden aan een gelijkspel genoeg)! Bij de dames ging het een stuk moeizamer en de 
nieuwe puntentelling had in deze partij qua tijd wel een hoop kunnen schelen. Vooral in 
de eerste set bleef de service heen en weer gaan en werd er vrijwel geen punt gescoord. 
Helaas ging de winst uiteindelijk naar Iduna.

De mixpartijen werden beide door ons gewonnen en zo werd het weer een mooie 
duidelijke uitslag op het wedstrijdformulier, 2-6 voor ons.

Na de gebruikelijke ‘3e helft’ in de kantine van de Galgenwaard, haastten wij ons richting 
parkeergarage om te kijken wat dit avondje ons toch nog gekost had. 6 euro, gelukkig 
het viel nog mee.
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Eindstanden
Poule 8  Poule 12  Poule 13
OSM 1 8 – 16 Castellum 1 8 – 12 Apollo 3 7 – 13
Krommerijn 1 7 – 10 Irene 2 8 – 12 OSM 4 8 – 12
Irene 1 8 – 8 OSM 3 8 – 8 De Zender 1 7 – 9
Iduna 1 8 – 4 OSM 2 8 – 6 DSS 2 7 – 2
Ricochet 4 7 – 0 Internos 2 8 – 2 Luck Raeck 2 7 - 0

Poule 14  Poule 23  Poule 24
Inside 1 8 – 16 Irene 4 7 – 14 Veenendaal 4 8 – 16
Leusder 1 8 – 12 Apollo 6 8 – 12 Eemnes 1 8 – 9
OSM 5 8 – 8 OSM 6 7 – 6 Apollo 7 8 – 8
Koto Misi 1 8 – 2 Ricochet 5 8 – 2 Ricochet 6 7 – 4
Bereshuttle 8 – 2 Leusder 4 6 – 2 OSM 7 7 – 1

Voor meer informatie en verslagen van de VJK, zie www.osmbadminton.nl.

De vaste leden van VJK kampioensteam 1: Wouter, Wilma en Gerben. Met dank aan alle 
invallers: Ingrid, Laura, Janke, Linda en Nel. Nog een foto op blz 23.
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COMPETITIETEAMS SEIZOEN 2006-2007
Ten tijde van de kopijdatum van dit clubblad was er nog geen definitieve indeling 
van de competitieteams bekend. Daarom alleen een overzicht van het aantal teams. 
Aangemeld bij de bond zijn:

2 teams in de hoofdklasse
2 teams in de tweede klasse
1 team in de vierde klasse
1 team in de heren tweede klasse

Deze teams zitten nog niet helemaal vol. Door blessures en tactische overwegingen 
hebben we ze nog niet definitief in kunnen delen. Wanneer dit wel het geval is, zal het 
uiteraard geplaatst worden op de website van onze vereniging www.osmbadminton.nl.

COMPETITIE EN GEVORDERDENTRAINING SENIOREN 2006-2007
Het seizoen zit er bijna op, dus de voorbereidingen voor het komende seizoen zijn alweer 
in volle gang. Ook komend seizoen zal Uun Santosa onze competitiespelers trainen op de 
woensdagavond (Fazantenhal) en de vrijdagavond (Bisonhal). Zoals gebruikelijk worden 
de woensdaggroepen door ruimtegebrek “op uitnodiging” gevormd. 

Woensdag van 18:00 tot 20:00 (34 woensdagen). Kosten ongeveer 119 euro:

Bart Lammers Cherelle Selles Esmee de Graaf
Jesper van Breugel Fineke Selles Sandra Galesloot
Rowin Niewerth Nadine Hagenbeek
(wordt nog aangevuld met jeugdcompetitiespelers)

Woensdag van 20:00 tot 22:00 (39 woensdagen). Kosten: ongeveer 137 euro (de kosten 
voor deze groep zijn hoger dan die van de “vroege groep”. Dit komt doordat voor deze 
groep extra training is ingelast in de vakanties.)

Martijn van Geelen Mirjam Biezepol Ellen Lemmens
Ronald Kieft Cindy Galesloot Tjardy Esmeijer
Sietske Lammers Melissa Santosa Marida Löwik
Niels Eijkelkamp Sandra van Rooijen Jeffrey Schijven
Jeroen Bouma Erik Pelgrim Geert-Jan Fluitman
Ton Schut 

Voor de vrijdaggroepen mag vrij worden ingeschreven, competitiespelers en mensen die 
op de “algemene reserve lijst” staan krijgen echter wel voorrang. Er is ook plaats voor 
gevorderde niet-competitiespelers. Op vrijdag duren de trainingen 1,5 uur en zijn de 
kosten ongeveer 82 euro (31 vrijdagen).
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INSCHRIJFFORMULIER COMPETITIETRAINING SENIOREN 2006-2007
SVP onderstaand formulier inleveren bij Marida Löwik vóór 1 augustus 2006. Iedereen 
moet het formulier inleveren of e-mailen naar marida@planet.nl. Als je je niet 
inschrijft, nemen we aan dat je niet meetraint! De definitieve indeling zal op 
www.osmbadminton.nl komen te staan na 8 augustus.

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

E-mail: .....................................................................................

Telefoonnummer: ......................................................................

O Ik wil graag op de woensdag trainen en ik ben uitgenodigd 
O Ik wil graag op de woensdag trainen maar ik ben niet uitgenodigd
O Ik wil graag op de vrijdag trainen van 20:00 tot 21:30

(meerdere kruisjes zijn mogelijk)

Marida Löwik, TC

Janke en Hans in aktie tijdens het VJK slottoernooi in Barneveld

http://www.osmbadminton.nl
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VARIA

Horizontaal
6. Wat een service: met de bus naar de kerk. (13)
8. Deze Tim van OSM lijkt wel familie van schaatsster Marianne. (6)
10. Grom, Ko! Maar doe het anders tegen de penningmeester. (6)
11. Dit vervoermiddel zit in de bak. (7)
12. Deze manier van doen is als een ondersteunende balk. (4)
13. Zij staat in de hemel van onze sport? (13)

Verticaal
1. Normaal hoef je voor dit werk de deur niet uit, maar wij moeten ervoor naar de 

Bisonhal. (9)
2. Je familie is terug te vinden in het bos. (8)
3. Reeds keerde ze dit kastonderdeel om. (2)
4. Zit onze Dik met 15 anderen in een shuttle? (4)
5. Bevroren knaagdiertjes laten zich niet gek maken. (9)
7. Tot ziens slaapbeleving, want de nacht is voorbij. (8)
9. Duw de korte ingenieur in de planning. (6)
12. Het zesde team van De Zender? Nee, het zit op een ander kanaal. (4)

CRYPTOGRAM 0506-4

De oplossing vindt u elders in dit clubblad

1 2 3 4 5

6 7

8 9 10

11 12

13

© RK
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PUNTENTELLING AANGENOMEN

De International Badminton Federation (IBF) heeft begin mei besloten de nieuwe 
puntentelling, rallypoint tot 21, officieel aan te nemen. De NBB, die aangesloten is 
bij de IBF, zal deze beslissing overnemen. Dit heeft tot gevolg dat in het volgend 
competitieseizoen de nieuwe spelregels van toepassing zullen zijn. Informatie over de 
nieuwe telling staat op de website van de NBB: er is onder andere een animatie over het 
dubbelspel te vinden. Hieronder een voorbeeld van de telling in het dubbelspel.

Rally 1 0-0 C D Rally 5 2-2 C D

A serveert naar C C serveert naar B

A&B scoren C&D scoren

B A A B

A&B wisselen  C&D wisselen

Rally 2 1-0 C D Rally 6 3-2 D C

A serveert naar D C serveert naar A

C&D scoren A&B scoren

A B A B

C&D blijven staan A&B blijven staan

Rally 3 1-1 C D Rally 7 3-3 D C

D serveert naar A A serveert naar C

A&B scoren A&B scoren

A B A B

A&B blijven staan A&B wisselen

Rally 4 2-1 C D Rally 8 4-3 D C

B serveert naar C A serveert naar D

C&D scoren

A B B A

C&D blijven staan
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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

SPONSOR-COMMISSIE
Emy Eijkelkamp Fazantenkamp 563 560776
Niels Eijkelkamp Lombokstraat 13 06-41550628
Marian van Huussen Reigerskamp 618 560257
Sietske Lammers Straatweg 128b 572151

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 10% op bespanningen.


