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Fantastische groei bij de U12 met de nieuwe trainsters

Wij, Kiki en Judith, zijn dit seizoen begonnen als 
de nieuwe coaches van de U12. Geen van twee 
wisten we wat ons te wachten stond, maar het leek 
ons erg leuk om jonge kinderen iets te leren over 
basketballen. Wij wisten niet dat de U12 een grote 
uitdaging zou gaan worden. 

De spelertjes zijn natuurlijk erg lief, maar moesten 
nog veel leren. We zijn er met veel enthousiasme 
aan begonnen en we kregen al snel te zien dat onze 
vaardigheden die we aanleerden vruchten gingen 
afwerpen. Dit vonden wij natuurlijk FANTASTISCH om 
te zien. Hoe geweldig dat ze al zo snel iets oppikken! 

Helaas nog geen wedstrijd gewonnen maar dat zal niet lang op zich laten wachten. 
Wij gaan er in ieder geval alles aan doen en we weten zeker dat de spelertjes ook hun 
best gaan doen! Inmiddels heeft het team ook uitbreiding gekregen namelijk Roy en 
Iris, daar zijn we ook erg blij mee.

Op weg naar 2016
We nemen als Bestuur alvast een aanloop naar het nieuwe jaar. We zijn erg tevreden met de huidige groep vrijwilligers. 
De huidige groep is betrokken, kundig EN op maat voor het huidige aantal teams. Echter, we zien dat de populariteit van 
basketbal toeneemt en daarmee ook de grootte van de teams. Voor het tweede seizoen op rij zien we de U14 uitgroeien 
tot twee teams in de tweede helft van het lopende seizoen. We staan voor de keuze in januari met 1 te groot team 
(14-16 spelers) of 2 kleine teams van 7-8 spelers te starten. Vanwege blessures is het moeilijk in te schatten of we de 8 
spelers per team halen en dat is om de spelers niet te zwaar te belasten wel een vereiste. In twee teams krijgen alle 
U14-leden meer speeltijd wat hun spelinzicht en balvaardigheid bevordert. Hierom willen we bijzonder graag 
een tweede U14 team samenstellen. 

Hiervoor hebben we ook vrijwilligers nodig die ondersteuning en vervanging kunnen bieden bij wedstrijden en 
trainingen. In de komende tijd zullen Jelte en Roger ouders/verzorgers vragen hoeveel en wanneer ze tijd kunnen en 
willen inbrengen. 

Daarnaast zijn wij als Bestuur op zoek naar verbeterpunten, wensen en ideeën om OSM Basketball op een hoger plan 
te brengen. Vanzelfsprekend mag u ook zelf contact opnemen. Doet u dit 
gerust, het mag per email maar bij voorkeur in de sporthal of telefonisch. 
De emailadressen staan op de site onder “Clubinformatie”>”Bestuur”.  Wist je dat…?

• Er vorig jaar 15 vrouwelijke leden waren 
  en dit aantal gegroeid is naar 21?

• Brian (hs 2) uitgeroepen is tot de 
  scheidsrechter van het jaar?

• De gedragsregels van OSM Basketball op onze
  website te vinden zijn onder ‘documenten’?

• De U12 aan het groeien is? Zij hebben maar 
liefst 2 nieuwe leden, Roy en Iris!

• De Dames in hun nieuwe wedstrijdtenue
  kan bewonderen, gesponsord door DOK88 
  en Power4ICT?

• Ilona (ds 1 en PR lid) momenteel zwanger is?

• Ons Heren 1 team op zoek is naar een coach?

Retro basketball shirts te koop

Via Marijn mocht OSM deze tweedehands shirts verkopen met opbrengst 
voor de vereniging. Inmiddels zijn er nog slechts twee unieke shirts over:
- Basketbalshirt Iverson USA, maat M,  (merk: Reebok)
- Basketbalshirt Wade USA, maat L (merk: Nike)
Wil je deze hebben? Mail dan even naar pr.osmbasketball@gmail.com 
je prijs en welk shirt je wilt. 
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Wie is Iris?

Iris is lid geworden van OSM Basketball omdat ze zelf ook in Maarssen 
woont. Het bevalt haar erg goed bij de U12. Het leukste vindt ze als ze 
in twee rijen tegenover elkaar staan en dat ze dan veel ballen tegelijk 
in de lucht moeten houden door over te gooien. 

Voordat ze kwam basketballen heeft ze geturned en paard gereden. 
Ook vindt Iris het leuk om gitaar te spelen. In het dagelijks leven 
gaat Iris naar school, op de Pionier en na school met vriendinnen 
afspreken. Iris houdt van gezelligheid, muziek maken en zingen, 
speelt graag gezelschapspellen. Dat is dus een leuke aanvulling 
voor de U12!

Wie is Bas van Klarenbeek?

Naam: Iris Dijker
Leeftijd: 10 jaar
Woonplaats: Maarssen
School: De Pionier
Voorgaande sporten: Turnen en 
paardrijden
Hobby’s: Basketballen en gitaar spelen
Lid sinds: 15 oktober 2015

Ik ben Bas Klarenbeek, ik ben 10 jaar en woon samen met mijn ouders, zus en 2 Jack Russels
in Duivenkamp.  Sinds  1 ½ jaar ben ik lid van OSM Basketball. Toen ik 5 was heb ik een jaar op 
voetbal gezeten. Na een jaar vond ik dit toch niet meer zo heel erg leuk. Een aantal jaren kon 
ik maar geen leuke sport vinden. Mijn moeder heeft het hele alfabet aan sporten opgenoemd 
maar niets leek me leuk. Totdat ik in het voorjaar van 2014 bedacht… “Misschien is basketbal” 
wel iets voor mij! Ik gaf me op voor een proefles bij de Peanuts en vond het direct heel erg leuk! In 
november 2014 deed ik samen met nog een aantal PEANUTS mee aan een basketbaltoernooi in 
Huizen.
Dit was een geweldig leuke  ervaring. Sindsdien is basketbal echt mijn sport.
 
Tijdens de zomervakantie kon ik niet wachten tot de trainingen weer begonnen. Sinds september 
2015 zit ik in een echt team, de U12, we spelen nu ook wedstrijden. Mijn teamgenoten zijn 
allemaal sportief en heel aardig, kortom we hebben een heel leuk team. We moeten als nieuw 
team nog flink warmlopen maar ik weet zeker dat we in de loop van het seizoen flink gaan 
knallen, we komen er wel.

Naast basketbal kijk ik graag YouTube filmpjes en speel ik graag op mijn 
PlayStation. Ik heb zelfs een basketbalspel wat ik graag speel, maar GTA 
blijft toch echt wel mijn favoriete spel. Nu kijk ik oud naar Oud & Nieuw, 
oliebollen en vuurwerk, ik ben er dol op.

Ook Sint besteld via Sponsorkliks!

Sinterklaas kan wel wat hulp gebruiken in deze drukke tijd. Hij moet over 
zoveel daken lopen met zijn paard en zijn Pieten kruipen door zoveel 
schoonstenen, dat de cadeautjes snel gekocht moeten kunnen worden om 
alle huizen te kunnen bezoeken! Daarop hebben wij de oplossing: http://
www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=3166. Via deze link zijn vele 
webwinkels te bezoeken en een bepaald percentage gaat naar OSM, zonder 
dat het de Sint extra centjes kost. Dus klik snel via Sponsorkliks naar Bart Smit, 
Intertoys, V&D, Toys’r’us, MediaMarkt, Coolcat en nog veel meer. 
Ook voor het overstappen van de zorgverzekering is Independer via deze 
website te vinden, welke jou collectiviteitkorting op je zorgverzekering kan 
opleveren en de vereniging € 38,50 per afgesloten zorgverzekering geeft.

Help jij mee bij het Peanuts toernooi?

Het succesvolle toernooi van vorig jaar krijgt 
een vervolg. 
Met de Peanuts hebben de trainers Max 
en Martijn afgesproken dat dit jaar twee 
peanutwedstrijden georganiseerd  worden. 

De 1e wedstrijd voor de Peanuts is zaterdag 
19 december van 11:30 tot 12:30. Dan spelen 
alle peanuts in samengestelde teams een 
echte wedstrijd. Max en Martijn leiden deze 
wedstrijden, maar zij zoeken nog 2 coaches, 2 
personen voor de tafel en 2 scheidsrechters. 
Wie wil helpen? Als je alleen wilt kijken ben je 
uiteraard ook van harte welkom. Neem dan 
je kleinere broertjes, zusjes of vriendjes of 
vriendinnetjes mee.
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Wisselingen binnen het Bestuur

Halverwege 2013 heeft Roger aangegeven zijn taak als Penningmeester in 2015 neer te willen leggen. Ingrid Terlouw (Dames 1) heeft 
aangegeven deze bestuursfunctie op zich te willen nemen, deze overdracht is inmiddels in gang gezet en wordt op korte termijn afgerond. 
Wegens drukte met zijn studie heeft Jelte (heren 1) zijn voorkeur uitgesproken om de Technische Commissie op zich te nemen nadat Brian 
(Heren 2) in augustus zijn taken beschikbaar stelde. Om Jelte te ontlasten gaat Roger tijdelijk het Voorzitterschap vervullen. Omdat Ilona’s 
privé leven nu ook de nodige tijd vraagt, stopt zij na 4 jaar actieve PR inzet. Hierdoor is het gevaar dat OSM in zwakke media belichting komt 
en de leden geen leuke foto’s en filmpjes meer tegen komen van zichzelf. 

We zijn dus op zoek naar een nieuwe Voorzitter voor OSM Basketball die deze voorzitterstaken, liefst zo spoedig mogelijk, op zich wil 
nemen. Bovendien zoeken we iemand die de PR, liefste zo snel mogelijk, over wilt nemen. De PR kan bijvoorbeeld ook verdeeld worden 
over twee mensen, indien gewenst. Er is mogelijk al een moeder die een deel PR op zich wilt nemen. Daarnaast zijn er nog meerdere 
commissies onvervuld, op de website te vinden onder ‘Clubinformatie > vacatures’. Heb je vragen over de inhoud van de taken, zoek dan 
contact met iemand van het huidige bestuur.

Roger is een kanjer van een vrijwilliger!

Roger is jarenlang een vrijwilliger bij ons, waardoor OSM Basketball 
in zijn hart en nieren is gaan slijten. De vereniging betekent veel 
voor hem in zijn leven en andersom betekent hij heel veel voor de 
vereniging. Als hij als vrijwilliger zou wegvallen, ontstaat er een 
groot gat en verdwijnt het gezicht van en voor OSM Basketball. 
Hij wil al een jaar afscheid nemen van zijn penningsmeesterschap, 
maar blijft gelukkig 
nog even. Hij vervangt 
nu zelfs tijdelijk het 
voorzitterschap. Hij 
enthousiasmeert leden 
en stimuleert hen tot 
sportief bezig zijn. Zo 
vertelt een moeder, 
dat Roger vanuit zijn 
coach en trainersrol bij 
droeg aan de welzijn 
van de leden, omdat ze 
zo op een leuke manier 
geactiveerd werden om 
te sporten.

Een kleine opsomming van een aantal ontwikkelingen waar we 
Roger aan te danken hebben:
Vanuit penningmeesterschap wanbetalers najagen, technische 
commissie zaken op orde brengen, oprichting en coördinatie 
van de  peanuts, webshop opzetten, kartrekker in nieuwe tenues 
laten ontwerpen en produceren, berichten op website actueel 
houden/plaatsen, actief contact onderhouden met ouders van de 
jonge leden, trainer en coach geweest van verschillende teams, 
verbeterpunten aankaarten én oppakken, altijd aanwezig bij 
evenementen van de vereniging, koffiejuffrouw en gastman, 
(initiator om) ieder jaar aanwezig (te zijn) op de vrijwilligersmarkt 
op Bisonspoor, contacten met de basketballbond onderhouden, 
regelen van tafel- en scheidsrechterscursussen, altijd oog voor 
mogelijkheden om geld voor de vereniging te genereren zoals het 
verkopen en coördineren van de Grote Clubactieloten en vele vrije 
momenten in de zaal aanwezig tijdens wedstrijden.

Het feit dat hij zo breed inzetbaar is voor de club verdient een 
bredere waardering dan enkel de complimenten en bedankjes die 
wij hem als bestuur geven. We hadden hem genomineerd voor de 
prijs ‘vrijwilliger van het jaar’ van Stichtse Vecht, maar is helaas niet 
door de selectie gekomen. Zoek jij hem ook op in de zaal? Een apart 
bedankje is ook welkome prijs! De conclusie, we kunnen niet zonder 
Roger!

Nieuwe leden

• Janien Stel, ingeschreven op 30-8-2015 Ds1
• Tanja Porre, ingeschreven op 21-9-2015 Ds1
• Eelko Blaauwgeers, terug van weggeweest, ingeschreven op 6-9-2015 HS2
• Remco van Eijk, terug van weggeweest, ingeschreven op 16-9-2015 HS2
• Victor Min Thant Ko Zin, ingeschreven op 21-10-2015 U16
• Rafael Turk, ingeschreven op 21-9-2015 U14
• Beau Dekker, ingeschreven op 21-10-2015 U14
• Luc Verhoef, ingeschreven op 16-9-2015 U14
• Iris Dijker, ingeschreven op 15-10-2015 U12
• Roy Cavalani, ingeschreven op 21-10-2015 U12
• Haider Al Tamimi, ingeschreven op 13-9-2015 Peanuts
• Valerie van Schaik, ingeschreven op 24-9-2015 Peanuts

Van Peanut lid doorgegroeid naar wedstrijdspelend lid:

• Lieke Medema, Sander Medema, Jeslyn Sahetapy, Tim van Es,  
   Bas Klarenbeek,Liam Woudenberg, Rens Koene.

* Met dank aan Lody Njiokiktjien (vriendin van Esra / schoonzus van
   Ilona) voor het ontwerpen van de ecards voor nieuwe leden.
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Verspreid de flyer

Er is een nieuwe flyer in omloop om nog meer leden te verwerven. 
Deze tref je apart in de bijlage. Onze vraag om deze flyer bij 
zoveel mogelijk belangstellende te verspreiden en op openbare 
plekken op te hangen, zoals op je school, je werk of andere 
sportverenigingen. Hoe meer leden, hoe meer basketbal vreugde, 
en hoe minder contributie. 

Dank aan Lotte Brands (dames 1) voor het ontwerp. 

Alle trainingen vinden plaats in MFA Safari, Bisonspoor 237 te 

Maarssen:

7 t/m 10 jaar: elke zaterdag 11:30-12:30 uur
11 en 12 jaar: elke woensdag 18:00 – 19:30 uur 
13 en 14 jaar: elke maandag 18:30 – 20:00 uur 
15 en 16 jaar: elke maandag 18:30 – 20:00 uur 
17 en 18 jaar: elke woensdag 19:00 – 20:30 uurVanaf 18 jaar (Senioren) elke woensdag:

- Dames 1: 19:30 – 21:00 uur - Heren 2:   20:30 – 22:00 uur - Heren 1:   21:00 – 22:30 uur
(trainingen zijn iedere week, echter niet op feestdagen)

Kom twee aaneengesloten weken vrijblijvend 

en GRATIS trainen bij OSM Basketball

OSM Basketball is de enige 
basketballvereniging in de gemeente Stichtse Vecht!

Eigen OSM Basketball webshop!

Het is en lang gekoesterde wens om voor een eigen webshop te hebben en daar is die! http://osm.bbclubshop.nl/index.php/ 
Door een uniek samenwerking van OSM Basketball, Bouncewear Nederland en DiLu Sports kunnen we jou volledig voorzien van alle 
mogelijke basketbalspullen tegen de scherpste prijzen. Schoenen, shirts, sweaters, tot complete baskebaltorens. We proberen ook speciale 
zaken die moeilijk te vinden zijn in de winkel te plaatsen. Denk aan grote maten of juist kinder maten, of kan je nergens kleine kinder 
NBA tenues vinden, kijk een op jullie eigen webwinkel. Wat je ook kan vinden is bijvoorbeeld het officiële wedstrijd tenue en het officiële 
shootingshirt. Per stuk te verkrijgen, eventueel met je naam er op, alles is mogelijk. Of heb je altijd al een vette hooded sweat van OSM 
willen hebben, nu is het mogelijk! Alle OSM leden krijgen minimaal een standaard korting van 7,5% op het gehele assortiment. Maar dat is 
nog niet alles… Ook naar OSM Basketball gaat 7,5%. Dus het is gewoon dubbel voordeel!!

Het werkt heel eenvoudig:

1. Je gaat naar de website en helemaal rechts bovenin zie je aanmelden
                   staan. Daar klik je op en je volgt de aanmeldingsprocedure;
2. Als jij een OSM account hebt aangemaakt, dan zal binnen 24 uur je
                   account geactiveerd worden en aan Barons gelinkt worden;
3. Vanaf dat moment zie je alle prijzen zoals ze voor OSM  zijn. 
                   De uiteindelijke prijs zie je vlak voordat je het in het winkelmandje doet.
4. Als je iets gevonden hebt is het alleen nog een kwestie van bestellen en je ziet de spullen zo snel mogelijk bij je thuis verschijnen.

Als je iets zoekt wat nog niet op de website staat, stuur dan even een mailtje. 
Door de unieke samenwerking hebben we alle voordelen van de grootste basketball inkooporganisatie van Europa. Wat inhoud dat we zelfs 
aan limited editions kunnen komen van Nike.
Heel veel winkel plezier!

Financiële krapte? Sporten kan!

Wij vinden dat alle kinderen moeten kunnen sporten. Om dit te kunnen 
verwezenlijken hebben wij het Jeugdsportfonds als partner. Dit fonds creëert 

sportkansen voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die om financiële 
redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging. Mocht u zelf 

gebruik willen maken van het Jeugdsportfonds of iemand in uw omgeving 
kennen waarvoor dit een kans kan zijn, neem dan contact met sportservice 

Stichtse Vecht op via rens.elbertsen@stichtsevecht.nl of kijk voor meer 
informatie op http://utrecht.jeugdsportfonds.nl/ Daarnaast kan je bij ons 
ook gebruik maken van de U-pas, welke korting geeft op de contributie. 

Wilt je weten of je gebruik kan maken hiervan? Kijk dan op www.u-pas.nl/
aanvragen.html. Maak het bekend bij onze penningmeester als je hiervan 

gebruik wilt maken. 

Planning december

• wo 2 dec: X2 traint tot 18:45 uur zodat DS1 een wedstrijd,
  oorspronkelijk gepland op za 5 dec, kan spelen.
• wo 2 dec: na DS1 wedstrijd speelt HS2 een wedstrijd,
  oorspronkelijk gepland op za 5 dec
• za 5 dec peanut training
• za 5 dec: geen wedstrijden omdat beiden 
  op wo 2 dec worden gespeeld.
• ma 7 dec alles volgens schema
• wo 9 dec alles volgens schema
• za 12 dec peanut training 
• ma 14 dec alles volgens schema
• wo 16 dec alles volgens schema
• za 19 dec peanut training en geplande wedstrijden
• ma 21 dec alles volgens schema
• wo 23 dec alles volgens schema
• za 26 dec GEEN peanut training, zaal is dicht!
• ma 28 dec komt te vervallen ivm beschikbaarheid zaal
• wo 30 dec alles volgens schema
• za 2 jan peanut training



OSM Basketball - De basketballvereniging van de gemeente Stichtse Vecht - www.osmbasketball.nl 5

Nieuw wedstrijdtenue 

Hoe mooi zal het zijn als alle teams straks in hetzelfde 
OSM Basketball tenue rondlopen? De dames hebben 
zelf sponsors geregeld, waardoor zij dit seizoen écht 
het nieuwe tenue zullen gaan dragen. Geel en paars 
zullen symbool staan voor de overwinningen van OSM 
Basketball! 

Wil jij jouw team ook in het nieuw steken? Zorg dan 
dat je een bedrijf weet te enthousiasmeren als sponsor. 
Vraag via onze email/facebook een voorbeeldbrief en 
informatieboekje aan die je mee kan nemen naar de 
bedrijven. Indien je een bedrijf hebt gevonden of hulp 
wenst bij het vinden van de sponsor, laat het het bestuur 
weten op info@osmbasketball.nl.
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Met dank aan 
onze sponsors:

Power4ict
SUPPORT FOR YOUR BUSINESS

+31 (0)30 7600888  -  www.power4ict.nl  -  info@power4ict.nl

Voor uw kantoorautomatisering


