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

 Jaargang 29  (september 2006), nr. 1
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Website: www.osmbadminton.nl
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Gironummer: 3534502, t.n.v. Penningmeester OSM Badminton, Maarssen.

REDACTIONEEL

Welkom terug in het nieuwe seizoen. Een seizoen dat het lastig zal krijgen om de 
prestaties van het vorige te overtreffen. Maar de kansen bij de jeugd zijn dit jaar 
toegenomen, omdat daar nu 7 jeugdteams meedoen, en dan tel ik niet de jeugd mee 
die bij in de seniorencompetitie meespelen. OSM doet dit jaar met 12 teams mee aan de 
najaarscompetitie. Dat levert volle zalen op de zondag op. In dit blad kunt u lezen wie 
wanneer thuis speelt, zodat u uw favoriete team kunt aanmoedigen.

De (ouders van de) jeugdleden wijs ik op de vele toernooien die aanstaande zijn. 
Met name het triplex toernooi is even opletten, omdat daar beide zaterdaggroepen 
gezamenlijk de hele ochtend spelen. Voor de seniorleden speciale aandacht voor het SIT-
toernooi, waarbij elk lid een niet-lid mag uitnodigen voor een leuk avondje badminton. 
Dé gelegenheid om het thuisfront te laten voelen wat een potje badminton inhoudt.

Daarnaast kunt u zich inschrijven voor de VoorJaarsKompetitie (VJK), een competitie 
gericht op recreanten van elk niveau. De VJK bestaat uit 8 avonden gezelligheid en zo 
doe je ook nog wat badmintonervaring op  buiten de vereniging. Mocht u binnen de 
vereniging andere ervaringen willen: we zoeken nog een penningmeester en er zijn 
diversie vacatures bij de commissies. Denk er eens over na.

Het laatste wat ik u onder de aandacht wil brengen is het toekomstige afscheid van 
ons clubblad in deze vorm. We zijn druk bezig om onze site om te bouwen, zodat u 
daar het clubnieuws makkelijk kunt zoeken en lezen. Daarnaast zullen we iedereen 
regelmatig herinneren aan belangrijke activiteiten middels een nieuwsbrief. Dat is een 
kort emailbericht bestemd voor elk lid van OSM. Check www.OSMBadminton.nl voor meer 
informatie. Als u niet de beschikking heeft over internet en/of email, neem dan contact 
op met ons, dan zorgen wij dat u een papieren versie van de nieuwsbrieven ontvangt. 

Ronald Koenis
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VAN DE VOORZITTER

De voorzitter is op vakantie...
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JEUGD

OSM BADMINTON AGENDA OKTOBER - DECEMBER 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)

OSM BADMINTON AGENDA OKTOBER - DECEMBER 2006
Bijzonderheden
21 t/m 27 oktober Herfstvakantie, geen training
28 oktober Triplextoernooi (groep 1 en 2 van 8:30 – 11:00)

2 december Sinterklaastoernooi (groep 1 en 2 van 8:30 – 11:00)
23 december Kerstvakantie, geen training
   t/m vr 5 januari
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HOI ALLEMAAL

Het badmintonseizoen is alweer bezig. We hebben voldoende zon gehad om even 
lekker bij te komen en ook voldoende regen om te bedenken wat we aankomend jaar 
gaan doen. De JC is steeds bezig om zoveel mogelijk jeugd zo goed mogelijk te laten 
badmintonnen. Dit zijn twee geheel verschillende taken met een gezamenlijk karakter.
Om zoveel mogelijk jeugd te laten spelen is het niet alleen noodzakelijk om een zaal te 
hebben, maar ook om trainers te hebben die de jeugd kunnen begeleiden. Er moeten 
activiteiten georganiseerd worden voor de recreatieve spelers, zodat de trainingen 
aantrekkelijk zijn. Zo hebben we voor het aankomende seizoen weer een aantal 
toernooien gepland en uiteraard hebben we clubkampioenschappen. Om de toernooien 
(dus ook de clubkampioenschappen) voor iedereen zo leuk mogelijk te maken, wordt 
met alle niveaus rekening gehouden. Uiteraard kan er maar één clubkampioen komen, 
maar bij de jeugd hebben we altijd veel meer kampioenen dan alleen de clubkampioen. 
In het clubblad en op de website worden de toernooien aangekondigd. Voor de 
recreatieve spelers gaan we uiteraard ook door met de zaterdagcompetitie: op het einde 
van de normale training nog even onderling een strijd leveren.
Daarnaast houdt de JC zich bezig met de competitie, de competitiespelers en de 
competitietrainingen. Voor de competitiespelers is er een wat zwaardere training op de 
vrijdagavond. Een select groepje hiervan kan ook op de woensdag de selectietrainingen 
volgen. Bij de competitiespelers ligt de nadruk op winnen, maar ook op ‘tegen je verlies 
kunnen’, want bij een winnaar hoort ook altijd een verliezer. Bovendien zou het niet meer 
leuk zijn als je alles blijft winnen.
Om de overgang van recreatieve speler naar selectiespeler zo goed mogelijk te 
begeleiden, biedt OSM ook de mogelijkheid om op de maandagavond te trainen. Op 
deze training kunnen zowel competitiespelers als recreatieve spelers een extra training 
volgen. Als laatste organiseert OSM in samenwerking met andere verenigingen, extra 
breedte-trainingen in de regio. Het voordeel van een dergelijke training is dat je speelt 
tegen kinderen van andere verenigingen en ook eens van een andere trainer les kunt 
krijgen. Een breedte-training is een training waarbij niet op niveau gelet wordt. Hierover 
is apart informatie beschikbaar. Naast deze training volgen wij andere initiatieven, 
waarbij ook diepte trainingen mogelijk zijn. Via de website is informatie beschikbaar 
over deze trainingen.
Naast creativiteit, wordt er van de JC ook inzet gevraagd (bv. het bijstaan van de trainers 
op de zaterdag). Dit gebeurt allemaal door vrijwilligers. Zonder hen is er geen JC en 
zou het snel afgelopen zijn met de activiteiten. Als er voldoende vrijwilligers zijn valt 
het allemaal best wel mee, maar er zijn niet voldoende vrijwilligers. Iedereen die zich 
aangesproken voelt en iets voor de jeugd van OSM wil doen, kan zich melden bij één van 
de JC-leden voor meer informatie en om zich eventueel aan te melden als vrijwilliger. Ook 
via de website kun je informatie aanvragen.

Namens de JC, Arthur van der Heijden.
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AANKONDIGING TOERNOOIEN ZATERDAGOCHTENDJEUGD

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

Triplex Toernooi
28 oktober

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

Sinterklaastoernooi
2 december

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

Oliebollentoernooi
6 januari 2007

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

JC
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JEUGDCOMPETITIE SEIZOEN 2006/2007
Zondag 24 september begint de competiti. OSM heeft dit jaar maar liefst 7 teams die 
meespelen. 

Team 1, Klasse 1A Team 2, Klasse 2A Team 3, Klasse 4A
Poule 5 (19 jaar) Poule 4 (19 jaar) Poule 4 (16 jaar)
Vincent de Waard Karlijn Smits Kristel van der Blom
Thomas van Aarssen Nanke Korver Sheralyn Kers
Cynthia de Graaf Geovanni Nijkamp Martijn Koenis
Kim de Graaf Jos de Boer Elmar de Bos
 Stefan Schinkel Davy Fung

Team 4, Klasse 4A Team 5, Klasse 5A Team 6, Klasse 5A
Poule 6 (16 jaar) Poule 5 (13 jaar) Poule 3 (13 jaar)
Edwin van Tienen Eva Levelt Emma Rademaker
Linda Lancee Lotte Bargerbos Jadine Smit
Mandy Vester Elano Nijkamp Tim Koenis
Paul Christ Lars de Graaf Erik de Beurs
Alex Koeleman  Feye Hoekstra

Team 7, Klasse 6D
Poule 1 (11 jaar)
Lisanne Wiemelink
Gilles de Kock
Veel vrijwilligers

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

Het is heel leuk als andere jeugdleden de competitiespelers tijdens de thuiswedstrijden 
komen aanmoedigen. Dat is een steun in de rug voor de spelers in de verschillende 
teams maar het is ook leerzaam om eens te zien hoe de competitiewedstrijden verlopen. 
Alle thuiswedstrijden worden op zondagochtend gespeeld in de sporthal Bisonsport en 
beginnen om 10:00 uur. Het schema op bladzijde 11 geeft aan wanneer de teams hun 
thuiswedstrijden spelen.

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

Bezoek regelmatig onze website: www.osmbadminton.nl voor wedstrijdverslagen, 
uitslagen en andere nieuwtjes.

Namens de JC
Rob Smeets
Jeugdcompetitieleider

plakballen zijn in de competitie niet toegestaan...
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KEN JE THOMAS VAN AARSSEN AL?
Hoe heet je, hoe oud ben je, waar woon je, waar zit je 
op school en in welke klas zit je?
Ik ben Thomas van Aarssen, ben 16 jaar, ik woon in 
Utrecht en zit op het Niftarlake college in de vijfde 
klas.

Waarom ben je op badminton gegaan?
Ik was een keer bij mijn moeder naar wedstrijden 
wezen kijken en toen leek het me erg leuk, en dat was 
het dus ook.

Hoe lang ben je al lid van OSM en waarom ben je 
juist op deze vereniging gegaan?
Ik ben pas 2 jaar lid van OSM maar speel al 8 jaar 
badminton, ik ben naar OSM gekomen omdat dat 
dichterbij was dan mijn oude club.

Hoe vind je de (competitie)training? Waarom?
Die vind ik erg goed, omdat je veel, lang en intensief traint waardoor je snel beter word.

Speel je competitie of doe je mee aan toernooien?
Zo ja, met wie speel je in het competitieteam?
Ik speel competitie met Vincent de Waard en Cynthia en Kim de Graaf.

Wat speel je het liefst, de single, de mix of de 
dubbel? Waarom?
Ik speel ze allemaal graag, de single omdat je 
dan alles zelf in handen hebt en de dubbel en mix 
omdat je dan juist weer goed moet samenwerken.

Wat vind jij het leukste dat je dit seizoen hebt 
meegemaakt?
Het seizoen is nog maar net begonnen, maar ik 
zal vast nog een hoop leuke dingen meemaken.

Heb je ook andere hobby’s?
Ik zit veel achter de computer.

Is er nog iets wat je graag wilt vertellen, wat 
leuk is als het in het boekje komt te staan?
Beterschap met je blessure Vincent!

Thomas geeft de pen door aan Arthur van 
Aarssen.
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JEUGD ÉN SENIOREN

THUISWEDSTRIJDEN OSM BADMINTON SEIZOEN 2006-2007
Tot februari 2007 wordt er op de zondagen weer competitie gespeeld in de Bisonhal. 
Publiek is altijd welkom! Niet alleen leuk voor de spelers (jeugd- en seniorenteams) maar 
ook leuk voor het publiek zelf want er zijn vaak prachtige partijen te aanschouwen. De 
speeltijden zijn van 10:00 ‘s ochtends tot 14:00 ‘s middags. Er wordt meestal begonnen 
met de enkelspelen, wie deze niet wil missen zal uiterlijk om 10:15 op de tribune moeten 
plaatsnemen. Dit jaar hebben we maar liefst 2 teams die in de hoofdklasse uitkomen 
(team 1 en 2 van de senioren), deze teams zullen met veren shuttles spelen in plaats van 
met nylon shuttles. Voor de thuisspeeldagen van deze en alle andere teams kun je kijken 
op onderstaand schema. Voor meer informatie over onze teams raden wij een bezoekje 
aan www.osmbadminton.nl aan. Hier zullen iedere week de nieuwste uitslagen, standen 
en wedstrijdverslagen komen te staan. Hopelijk tot ziens in de Bisonhal!

Speelweek Speeldatum Seniorenteams Jeugdteams Aantal
1 24-09-2005 2, 3, 5 2, 3, 7 6
2 01-10-2005 1, 3 1, 3 ,5, 6 6
3 08-10-2005 2, 4 2, 4, 7 5
4 15-10-2005 3 2, 3, 5, 6 5
5 29-10-2005 2, 4, 5 1, 4, 7 6
6 05-11-2005 1, 4, 5 1, 4, 5, 6 7
7 26-11-2005 2, 3 2, 3 4
8 03-12-2005 1, 4 1, 4, 5, 6 6
9 10-12-2005 2, 4, 5 1, 3, 5, 6 7
10 17-12-2005 1, 3 1, 3, 5, 6 6
11 07-01-2006 2, 4, 5 1, 4, 7 6
12 14-01-2006 2, 3 2, 3, 7 5
13 21-01-2006 1, 4, 5 4, 5, 6 6
14 28-01-2006 1, 3 2, 3, 5, 6 6
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SENIOREN

OSM BADMINTON AGENDA OKTOBER - DECEMBER 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
Wo 1 november Kopijdatum
Do 9 november Beginnerstoernooi
Do 16 november SIT toernooi

Di 12 december Algemene Leden Vergadering (ALV)
Ma 25 december Kerstvakantie (geen clubavond, wel competitietraining)
   tot en met
   ma 1 jan.
Ma 8 januari Champagne-evenement (geen training)

BEGINNERSTOERNOOI 2006
Ter afsluiting van de beginnerslessen zal er op donderdag 9 november (in plaats van 
maandag 6 november, zoals in de jaaragenda is aangegeven), een klein toernooitje 
worden gehouden! Het toernooi zal plaatsvinden in de Bisonhal en is bedoeld voor de 
leden die op donderdag hebben getraind bij John van Rooijen. We zullen ongeveer 
om 20:45 beginnen maar we vragen u om aanwezig te zijn om 20:30 zodat we poultjes 
kunnen samenstellen. Er hoeft niet van te voren worden ingeschreven.

Tot donderdag 9 november!

Vriendelijke groeten,
De TC
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SENIOREN COMPETITIETEAMS SEIZOEN 2006-2007
Team 1 Team 2 Team 3
Hoofdklasse Hoofdklasse Klasse 2
Ronald Kieft Jeroen Bouma Ton Schut
Erik Pelgrim Niels Eijkelkamp Edwin van Velzen
Martijn van Geelen Mirjam Biezepol Marida Löwik
Sietske Lammers Cindy Galesloot Sandra Galesloot
Ellen Lemmens 

Team 4 Team 5
Klasse 2 Herenklasse 2
Jeffrey Schijven Geert Jan Fluitman
Rowin Niewerth Winfred van Tienen
Fineke Selles Bart Lammers
Nadine Hagenbeek Jesper van Breugel
Cherelle Selles

SIT-TOERNOOI 2006
Op donderdag 16 november 2006 wordt het jaarlijkse SIT-toernooi (Senioren Invitatie 
Toernooi) gespeeld. Voorheen was dit het SMIT-toernooi. Er is slecht één regel: als lid 
van OSM nodig je een niet-lid (en belangrijk: niet-badmintonspeler/-speelster) uit, die 
met jou wil spelen tegen andere gelegenheidskoppels. Iedereen is welkom, mits aan 
bovenstaande regel wordt voldaan. Probeer er wel voor te zorgen dat je partner over een 
racket kan beschikken.

Let op! Je mag nu dus ook mensen uitnodigen van hetzelfde geslacht. Het hoeven dus 
geen mix-koppels meer te zijn.

Locatie: Bisonhal
Tijd: 20.45 uur

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

Inschrijven kan uiterlijk voor 1 november via e-mail aan: rniewerth@hotmail.com
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VOORJAARSCOMPETITIE 2007
De VJK is met name voor beginners een uitstekende gelegenheid om wat uitgebreider 
met badminton kennis te maken. Door eens tegen andere verenigingen te spelen doe je 
enorm veel ervaring op. Uiteraard verwachten wij ook weer de inschrijvingen van onze 
oudgedienden.

In totaal worden er 8 wedstrijden gespeeld in de periode van half januari – half mei, 
vier uit en vier thuis. De thuiswedstrijden worden op maandagavond in de OVVO-hal 
gespeeld van 20:00 tot 24:00. Een wedstrijd bestaat uit 8 partijen, twee maal een heren 
enkel, twee maal een dames enkel, een herendubbel en een damesdubbel en twee maal 
een gemengd dubbel. Een team bestaat uit minimaal 2 heren en 2 dames. Opgave per 
team is mogelijk, evenals individueel. Met het oog op de indeling, die door de bond 
wordt geregeld, is het van belang dat een team uit gelijkwaardige spelers bestaat. Het 
is namelijk voor de bond onmogelijk om in te schatten, waar een “gemengd” team moet 
worden ingedeeld, als men de spelers niet kent. Het moet niet zo zijn dat men iedere 
wedstrijd van de baan wordt geveegd of dat men dat met de tegenstander kan doen. 

Daar heb je geen plezier in en 
je leert er niets van. Ga dus 
op zoek naar spelers van je 
eigen niveau om een team 
samen te stellen. Verder is het 
ook mogelijk om je als reserve 
aan te melden voor “nood” 
gevallen. 
Voor meer inlichtingen kun je 
terecht bij Piet Elsendoorn.

Uiterste inschrijfdatum is 24 
november 2006. Kosten voor 
deelname (bondsbijdrage) 
zijn ongeveer €20,00 per 
team, direct te voldoen bij 
inschrijving.
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INSCHRIJFFORMULIER VOORJAARSCOMPETITIE 2006 (VJK)
Inleveren voor 24 november 2006 bij:

Piet Elsendoorn
Zwanenkamp 373

Heren

1e…………………………………………………………………………….

2e…………………………………………………………………………….

3e…………………………………………………………………………….

Dames 

1e……………………………………………………………………………

2e……………………………………………………………………………

3e……………………………………………………………………………

Teamcaptain……………………………………………………………….

Ik meld mij aan als reservespeler:

……………………………………………………………………………..

LET OP: De sterkste heer en dame zijn 1e heer en 1e dame.
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VARIA

PENNINGMEESTER GEZOCHT

De ambtstermijn van de zittende penningmeester loopt af. Tijdens de ALV die gehouden 
wordt in december zal er een nieuwe worden gekozen/geïnstalleerd. Heeft u interresse/
zin meldt u zich dan aan. Hieronder een overzicht van de activiteiten gedurende een 
seizoen:

- betalen van de rekeningen zoals trainers, zaalhuur, bondsbijdrages etc.
- verwerken van alle in en uitgaande betalingen
- innen contributie, trainingsgelden e.d.
- opmaken van jaarverslag plus controlle door kascontrolle commissie
- deelnemen aan vergaderingen dagelijksbestuur (vier maal per jaar)
- deelnemen aan de ALV

Al deze activiteiten bij elkaar nemen ongeveer vier uur per maand in beslag.

OPROEP VAN DE SPONSORCOMMISSIE

De sponsorcommissie bestaat in het begin van dit nieuwe seizoen uit 2 leden: Niels en 
Sietske. Zij houden zich bezig met het binnenhalen van sponsorcontacten en sponsoren 
ten bate van de hele club. Als u interesse heeft om hierbij te helpen of als u, of een 
bekende van u, werkzaam is 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

DE NATIONALE SPORTPAS IS UW BONDSKAART

De NBB heeft formeel laten weten dat de Nationale Sportpas, die onlangs is verzonden 
naar alle bondsleden, niet alleen een kortingskaart is, maar ook de nieuwe bondskaart 
die elke competitiespeler nodig heeft om zich bij wedstrijden te identificeren. Uw oude 
papieren bondskaart is overigens dit competitieseizoen, dat loopt van september t/m 
januari, ook nog geldig. Daarnaast heeft de competitieleider (dat is blijkbaar iemand 
anders) laten weten dat bovenstaande nog niet 100% zeker is, omdat de Nationale 
Sportpas geen fotootje bevat.

Wordt vervolgd, maar zolang het nog niet duidelijk is, adviseert OSM u de Nationale 
Sportpas goed te bewaren. Geen Sportpas gehad? Geef dit dan door aan Ronald Koenis 
op osm@badminton.nl of bel 0346-569973.



- 17 -

1  2  3  4

5 6

7

8 9

10 11 12

13

© RK

Horizontaal
1. Dit spoorwegonderdeel vormt een ambacht op ons speelveld. (7)
5. Kinderboerderij dat wordt achtergelaten door een waterbeest. (10)
8. Bij dit mix-scoresysteem weegt elk punt voor twee? (13)
10. Enkelslag in de top 40. (7)
12. Een duitser die de handen warmt. (4)
13. Badmintonner die vooraan zijn arbeid verricht? (9)

Verticaal
1. Met spelen is dit alles wat het volk nodig heeft… (5)
2. Openbaar vervoer die zelfstandig rijdt? (7)
3. Dit verhaal is een foutje in het nieuwe scoresysteem. (10)
4. Wat een vogel kan die stuk is? (5)
6. Boven deze Europeanen wordt veel aandacht geschonken. (9)
7. Zo’n rustige buik geeft een hele Santenkraam! (6)
9. Zonder geschenk zonder thee is ge-zonder. (6)
11. Dit onderkomen doet altijd denken aan pizza’s en caravans. (3)

CRYPTOGRAM 0607-1

De oplossing 
vindt u elders 
in dit blad.
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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
Rowin Niewerth Reigerskamp 352 572232 Voorzitter TC

TECHNISCHE COMMISSIE
Pim de Graaf Valkenkamp 427 551468
Sandor Musto 1) Vechtoever 7, Utr. 030-2468717
Rowin Niewerth Reigerskamp 352 572232 Voorzitter

COMPETITIE
Piet Elsendoorn Zwanenkamp 373 569616 VJK
Marida Löwik Fazantenkamp 670 569210 Senioren
Rob Smeets Boomstede 199 550761 Jeugd

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
Niels Eijkelkamp Lombokstraat 13 06-41550628
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

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.


