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Spacerijen 
Clubblad van badmintonvereniging “Spaceshuttle”. 

 
 

Beste Leden,  

De zomerstop is weer voorbij. Binnenkort 
kunnen de rackets weer uit de kast, het 

seizoen gaat weer beginnen! Hopelijk heeft 
iedereen er weer zin in en heb je genoten van 
een welverdiende vakantie. Maandag 4 
september as starten we weer in De Scheg.  

De jeugd start om 18.00 uur en de senioren 
kunnen van 19.30-22.30 uur terecht.  

Het zomerbadminton duurt nog t/m 
woensdag 30 augustus dus speeltijd 
20.00-22.00 uur. Vanaf woensdag 6 
september is het weer wintercontract, 

namelijk van 19.00-21.00 uur.  

Training  

De jeugd zal dit seizoen weer 
getraind worden door Fred Tseng samen met 

Erik Loogman en Pascal Pain. Daarnaast 
zullen er nog enige andere begeleiders 
aanwezig zijn. Dit seizoen 2006-2007 nemen 
we met drie jeugdteams deel aan de 
competitie.  
Daarnaast is er dit seizoen voor het eerst een 

extra trainingsmogelijkheid voor de jeugd, 
namelijk op woensdagavond van 18.00-19.00 
uur in De Scheg. Je kunt je hiervoor opgeven 
bij Mirjam of Fred. Er zijn geen extra kosten 
aan verbonden.  

De seniorencompetitie training start op 
woensdag 30 augustus tussen 20.00-22.00 

uur in de Kegel onder leiding van Hans de 

Fretes.  

Zoals gewoonlijk zal Peter de Rijk op de 
maandagavond om de week training voor de 
senioren recreanten verzorgen. De tijd gaat in 
overleg met hem.  

Competitie  

We gaan dit jaar wederom met 6 teams de 
competitie in. Om met de jeugd te beginnen, 
die hebben drie teams waarvan het 1

e
 team in 

de senioren competitie mee doet en twee  

 

teams in de jeugdklasse. Wat betreft de 
senioren zijn het drie teams waarvan twee 

mixteams en een herenteam. Het 1
e
 mixteam 

is een combinatieteam met Martinus. Verder in 
dit clubblad geeft onze competitieleider Henny 
Sahetapy een zo compleet mogelijk overzicht 
van de wedstrijden. Zoals gebruikelijk worden 
de thuiswedstrijden gespeeld op 

zondagmiddag in De Scheg vanaf 13.00 uur. 
Publiek is natuurlijk van harte welkom. Bij 

zowel de senioren als de jeugd is er altijd wel 
behoefte aan invallers. Als je ook wel eens 

een wedstrijd wilt invallen kunnen senioren 
zich aanmelden bij Henny en jeugd bij Fred.  

Nieuwe puntentelling  

De nieuwe puntentelling is definitief. Vanaf 
4 september gaan we daar mee spelen. 
De Technische Commissie zal waar 

nodig uitleg geven over de nieuwe telling.  

 

 

 

 

 

Open Dag Senioren  

Op maandag 18 september zal er in De 

Scheg een Open Dag gehouden worden. De 
bedoeling is om met enige publiciteit nieuwe 
leden aan te trekken. Op deze avond kan 
iedereen gratis kennismaken met het 
badminton bij Space Shuttle. Dus nodig 

vrienden, familie of kennissen uit op die avond 
om ze te laten kennismaken met badminton. Er 
zijn diverse rackets aanwezig. De aanvang is 
20.00 uur.  

Jubileum 25 jaar Space Shuttle  

De officiële oprichtingsdatum van 
Badmintonclub Space Shuttle is 1 mei 1982. 
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Op 1 mei 2007, dit seizoen dus, bestaan we 25 jaar! We gaan dit vieren en de jubileumcommissie is al 
enige tijd in de weer om een gezellige dag/avond te organiseren.

Zodra er meer bekend is over deze dag, word je hiervan uiteraard op de hoogte gebracht.  

Toevallig is dat één van onze sponsors, Alka Keukens dit jaar ook zijn zakelijk 25 jarig jubileum heeft 
gevierd. Karel, nog Van Harte Gefeliciteerd namens het bestuur.  

Clubshirts  

Er is een ruime voorraad nieuwe clubshirts aanwezig. Deze zijn te koop bij mij (Marion Ligthart) of via 
één van de andere bestuursleden. Alle maten zijn verkrijgbaar. Voor competitiespelende leden, dus 
ook de invallers, is het dragen van een clubshirt verplicht tijdens de wedstrijden. Dit geldt zowel voor 

jeugd als senioren. De prijs van een shirt is EUR 8,00, twee shirts zijn er voor de prijs van EUR 15,00.  

De shirts zijn beschikbaar gesteld door Alka Siematic Keukenstudio van Karel Kruk.  

Grote Clubaktie  

Ook dit jaar doen we mee aan de Grote Clubaktie. Als je dit jaar de vereniging extra wilt ondersteunen 
koop dan een lot bij één van de bestuursleden, bij voorbaat hartelijk dank!  

WWW.BCSPACESHUTTLE.NL  

Ook dit seizoen zal onze site een bron van informatie zijn. Zet de site onder je favorieten en kijk er 
regelmatig op om op de hoogte te zijn van de laatste nieuwtjes, de standen van de competitie, het 
wedstrijdschema, het clubblad, het jubileum, etc. etc. Heb je zelf een idee om iets op de site te 
plaatsen mail dan naar Rens Jan: rensjan@planet.nl  

Ik wens iedereen een gezellig en sportief seizoen toe!  

  

Namens het bestuur,  

Marion Ligthart - voorzitter 

 

 
 

De vakantie zit erop, we gaan weer badmintonnen!

http://www.bcspaceshuttle.nl/
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Bestuur: 
Voorzitter Marion Ligthart 020 6456307 voorzitter@bcspaceshuttle.nl 
Secretaris  Jeroen Huls 0297 567554 (winter) secretaris@bcspaceshuttle.nl 
   0297 262855 (zomer) 
Penningmeester Hans van der Linden 0297 569204 vanderlinden@kabelfoon.nl 
Vice-voorzitter en  
algemeen bestuurslid Paul Sterel  0297 540869 psterel@wanadoo.nl 
Bestuurslid Jeugdzaken Mirjam van Leeuwen  020 6478207 fb.payralbe@hetnet.n 
 
Technische commissie Henny Sahetapy 020 6411610     
  competitieleider@bcspaceshuttle.nl 
  06 55874699 
Trainer jeugd  Fred Tseng 020 6474486 fwtseng@wanadoo.nl 
Trainer competitie Hans de Fretes 0297 533686  hdefretes@tiscali.nl 
Trainer recreanten Peter de Rijk 0297-566261 pjmderijk@hetnet.nl 
Redactie Spacerijen Sandra Mast 0297 565760 w-mast@zonnet.nl 
 

Speellocaties: 
Uithoorn Sporthal “De Scheg”, Arthur van Schendellaan 110, tel.: 0297 566347 
Amstelveen Sporthal “De Kegel”, Bovenkerkerweg 81, tel.: 020 6455557 
 

Speeltijden: 
Uithoorn Maandagavond “De Scheg” Jeugd van 18.00 uur tot 19.30 uur 
     Senioren recreatief van 19.30 uur tot 22.30 uur  
Amstelveen Woensdagavond “De Kegel” 18.00 – 19.00 uur jeugd 
 (september t/m april)   19.00 – 21.00 uur senioren 
 half aug. - eind jan.: senioren competitietraining van 19.30 tot 21.00 uur 
 mei t/m augustus: zomerbadminton: vrij spelen van 20.00 tot 22.00 uur 
 

Contributies: 
Senioren recreatief € 145  Senioren competitie € 189  Zomerbadminton € 20 
Jeugd recreatief € 90  Jeugd competitie € 105  Inschrijfgeld € 5 
 
Bankrekening van de vereniging is: 48 22 877 bij de Postgiro t.n.v. de Penningmeester van Badmintonclub 
“Spaceshuttle”. 
 

Opzeggen lidmaatschap: 
Opzegging van het lidmaatschap voor het volgende seizoen kan alleen schriftelijk of per e-mail gericht aan de 
secretaris of penningmeester welke uiterlijk 30 april 2007 binnen moet zijn. 
Secretaris: Jeroen Huls, Churchillflat 29, 1422 VP Uithoorn, e-mail: jshuls@feka.nl 
Penningmeester: Hans van der Linden, Ter Braaklaan 65, 1422 DD Uithoorn, e-mail: vanderlinden@kabelfoon.nl 
 

Clubshirts: 1 shirt voor € 8.00, 2 shirts voor € 15.00.  

Shuttles: Veren shuttles € 11,00 per koker, Plastic shuttles € 9,00 per koker 

 

Voor actueel nieuws en informatie: WWW.BCSPACESHUTTLE.NL 
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Competitie 2006-2007 
 
Het speelschema is nog niet helemaal compleet, maar de thuiswedstrijden wel. Noteer in uw agenda! 
  

1 zo 24-09-06 13:00 thuis  Space Shuttle 1 - Ouderkerk 2 

1 zo 24-09-06 13:00 thuis  Space Shuttle 2 - Treffers 5 

1 zo 24-09-06 13:00 thuis  Space Shuttle H1 - Badhoevedorp H1 

1 zo 24-09-06 13:00 thuis  Space Shuttle B1   

1 zo 24-09-06 13:00 thuis  Space Shuttle C1 - Ouderkerk C1 

2 zo 01-10-06 13:00 thuis  Space Shuttle 1 - Zeeburg 1 

2 zo 01-10-06 13:00 thuis  Space Shuttle 2 - Huizen '96 8 

2 zo 01-10-06 13:00 thuis  Space Shuttle H1 - Huizen '96 H1 

2 zo 01-10-06 13:00 thuis  Space Shuttle B1 - Huizen '96 B1 

2 zo 01-10-06 13:00 thuis  Space Shuttle C1 - Huizen '96 C2 

3 do 05-10-06 19:30 uit  Arcade 3 - Space Shuttle 1 

3 zo 08-10-06 10:00 uit  Vliegende shuttle 6 - Space Shuttle 2 

3 zo 08-10-06 10:00 uit  Vliegende shuttle  H2 - Space Shuttle H1 

3   uit  Martinus Amstelveen B1 - Space Shuttle B1 

3   uit  Martinus /Gaasperdam C2 - Space Shuttle C1 

4 zo 15-10-06 13:00 thuis  Space Shuttle 1 - Us 8 

4 zo 15-10-06 13:00 thuis  Space Shuttle 2 - Slotermeer 15 

4 zo 15-10-06 13:00 thuis  Space Shuttle H1 - Waterland H1 

4 zo 15-10-06 13:00 thuis  Space Shuttle B1 - Duinwijck B1 

4 zo 15-10-06 13:00 thuis  Space Shuttle C1 - Duinwijck C2 

5 ma 23-10-06 19:00 uit  Diemen 1 - Space Shuttle 1 

5 zo 29-10-06 13:30 uit  Almere buiten 3 - Space Shuttle 2 

5   uit  Gaasperdam H1 - Space Shuttle H1 

5   uit  Almere Buiten B1 - Space Shuttle B1 

5   uit  Weesp C2 - Space Shuttle C1 

6 zo 05-11-06 10:00 uit  Flower shuttle 6 - Space Shuttle 1 

6   uit  Arcade 4 - Space Shuttle 2 

6   uit  MSV H1 - Space Shuttle H1 

6   uit  Overbos B 1 - Space Shuttle B1 

6 zo 05-11-06 10:00 uit  Flower Shuttle C1 - Space Shuttle C1 

7 zo 26-11-06 13:00 thuis  Space Shuttle 1 - Weesp 5 

7 zo 26-11-06 13:00 thuis  Space Shuttle 2 - Nieuw vennep 3 

7 zo 26-11-06 13:00 thuis  Space Shuttle H1   

7 zo 26-11-06 13:00 thuis  Space Shuttle B1 - Almere B1 

7 zo 26-11-06 13:00 thuis  Space Shuttle C1 - Bavio C1 

8   uit  Ouderkerk 2 - Space Shuttle 1 

8 zo 03-12-06 10:00 uit  Treffers 5 - Space Shuttle 2 

8 do 30-11-06 20:00 uit  Badhoevedorp H1 - Space Shuttle H1 

8   uit    Space Shuttle B1 

8   uit  Ouderkerk C1 - Space Shuttle C1 

9 ma 04-12-06 19:00 uit  Zeeburg 1 - Space Shuttle 1 

9 zo 10-12-06 10:00 uit  Huizen '96 8 - Space Shuttle 2 

9 zo 10-12-06 10:00 uit  Huizen '96 H1 - Space Shuttle H1 

9 zo 10-12-06 14:00 uit  Huizen '96 B1 - Space Shuttle B1 

9 zo 10-12-06 14:00 uit  Huizen '96 C2 - Space Shuttle C1 
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10 za 16-12-06 13:00 thuis  Space Shuttle 1 - Arcade 3 

10 za 16-12-06 13:00 thuis  Space Shuttle 2 - Vliegende shuttle 6 

10 za 16-12-06 13:00 thuis  Space Shuttle H1 - Vliegende shuttle  H2 

10 za 16-12-06 13:00 thuis  Space Shuttle B1 - Martinus Amstelveen B1 

10 za 16-12-06 13:00 thuis  Space Shuttle C1 - Martinus /Gaasperdam C2 

11 za 06-01-07 19:00 uit  Us 8 - Space Shuttle 1 

11   uit  Slotermeer 15 - Space Shuttle 2 

11   uit  Waterland H1 - Space Shuttle H1 

11   uit  Duinwijck B1 - Space Shuttle B1 

11   uit  Duinwijck C2 - Space Shuttle C1 

12 zo 14-01-07 13:00 thuis  Space Shuttle 1 - Flower shuttle 6 

12 zo 14-01-07 13:00 thuis  Space Shuttle 2 - Arcade 4 

12 zo 14-01-07 13:00 thuis  Space Shuttle H1 - MSV H1 

12 zo 14-01-07 13:00 thuis  Space Shuttle B1 - Overbos B 1 

12 zo 14-01-07 13:00 thuis  Space Shuttle C1 - Flower Shuttle C1 

13 za 20-01-07 10:00 uit  Weesp 5 - Space Shuttle 1 

13 za 20-01-07 19:00 uit  Nieuw vennep 3 - Space Shuttle 2 

13   uit  Vrij  Space Shuttle H1 

13 zo 21-01-07 9:30 uit  Almere B1 - Space Shuttle B1 

13 zo 21-01-07 9:30 uit  Bavio C1 - Space Shuttle C1 

14 za 27-01-07 13:00 thuis  Space Shuttle 1 - Diemen 1 

14 za 27-01-07 13:00 thuis  Space Shuttle 2 - Almere buiten 3 

14 za 27-01-07 13:00 thuis  Space Shuttle H1 - Gaasperdam H1 

14 za 27-01-07 13:00 thuis  Space Shuttle B1 - Almere Buiten B1 

14 za 27-01-07 13:00 thuis  Space Shuttle C1 - Weesp C2 
 
 

De teams: 
 
Space Shuttle 1 
Anne Tamme Buirs 
Shirley Kayzel 
Jeroen Hoppenbrouwers 
Alexander Popma 
 
Space Shuttle 2 
Sandra Mast 
Carroll Dorlandt 
Jolien Balke 
Rens-Jan Ossewaarde 
Matté 
Mark Assenberg 
 
Space Shuttle H1 
Henny Sahetapy 
Kees Rijneveld 
Peter de Rijk 
Edwin Melein/Mario Spoor 

                                                    

 
Space Shuttle B1 
Aija Ji 
Bianca van Bemmelen 
Rowan Vossepoel 
Tyrone Dorlandt 
Boris van Berg 
Tom Fahey 
Afia Meijer 
 
Space Shuttle C1 
Joy Payralbe 
Shannon van Oosten 
Harley Leijdekker 
…?… 
 
Martinus 5 
Jeroen Huls 
Eric Loogman 
Ria Lagerweij 
Ilse Touw                    
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Spelregels nieuwe puntentelling 

Nog één keer de beknopte spelregels, hier moet het mee gaan lukken! 

 

 

 

 



Uitgave augustus 2006, nummer 26   
 

 - 7 - 

Jeugdperikelen 
 

Het nieuwe seizoen gaat weer beginnen! De eerste speelavond is met ingang van 4 september als 
vanouds op dezelfde tijd en dezelfde plaats. Toch gaat er dit nieuwe seizoen iets veranderen. Een 
lang gekoesterde wens van vele betrokkenen gaat gerealiseerd worden; voor de kinderen hebben wij 
er een tweede speelavond bij. Er kan nu ook gespeeld worden op woensdag van 18.00 tot 19.00 uur 
in De Kegel te Amstelveen. 

Zoals elk jaar hebben wij ook dit jaar met een verloop van de jeugdleden te maken, er hebben om 
diverse redenen ca 10 kinderen opgezegd. Dit is een aantal wat naar onze ervaring tot nog toe 
makkelijk aan te vullen is. In leeftijd en sekse van de jeugdleden is een bepaalde scheefgroei gaande 
dat ook voor ons niet te controleren is. De oudere kinderen stromen onvoldoende door naar de 
senioren en in de jongste groep spelen bijna geen jongens. 

Competitie 

Voor de Jeugdcompetitie hebben wij, in overleg en door maximaal van de geboden accommodatie 
gebruik te maken, voor het nieuwe seizoen weer 3 jeugdteams opgegeven. Alle betrokkenen hebben 
hierover bericht ontvangen. Zodra het competitie programma volledig is, zal dat aan de ouders van de 
meespelende kinderen bekend gemaakt worden. Het eerste jeugdteam speelt in de 

seniorencompetitie. Zij hebben dat vorig seizoen ook gedaan en niet onverdienstelijk. Dit team blijft in 
de vierde klasse spelen, alleen zullen zij het zonder Dana moeten doen. Dana gaat zich richten op 
stijldansen en wil daarin scoren. Dit vergt veel oefening en tijd en dat was niet te combineren met 
badminton. Wij wensen Dana veel succes en plezier met het dansen en zijn graag uitgenodigd als zij 
haar „Gouden Dans‟ doet. Dana heeft beloofd dat als haar oude team speelt zij komt supporteren en 
natuurlijk is zij uitgenodigd, als de kriebels toeslaan, om geheel vrijblijvend een shuttletje mee te slaan.  

Het tweede Jeugdteam is opgeheven door ouderdom (Edwin, je bent niet echt oud, hoor), door 
verhuizing (Mark) en door studie ver weg (Leontine en Samantha). Bij het derde jeugdteam, wat nu 
het tweede jeugdteam wordt gaat Eva verhuizen en dat is een behoorlijke aderlating. Ook zullen wij 
haar vader Rol missen. Rol, bedankt voor je inspirerende bijdrage bij de trainingen!  
  
Ons derde jeugdteam is een complete verrassing, voor het eerst gaan wij met de jongste groep 
meedoen met de competitie. Met Joy als kopvrouw en ook al met enige competitie ervaring zie ik het 
wel zitten. De andere kinderen in het team spelen nog geen jaar en moeten nog van alles leren, al wat 
wij kunnen winnen is dus meegenomen.  
  
Extra training  
 
Voor het volgend seizoen hebben wij eindelijk een extra trainingsmogelijkheid voor de kinderen 
kunnen organiseren. Wil men harder vooruitgaan (zeker voor kinderen) en veel beter gaan spelen, 
dan zal men vaker moeten trainen. Voor het volgend seizoen kunnen de kinderen ook op woensdag 
tussen 18.00 en 19.00 uur trainen. Voor de kinderen die competitie gaan spelen is dit eigenlijk een 
noodzaak om bij die extra training aanwezig te zijn. Gaarne heb ik hierop enige persoonlijke reacties 
van de ouders.  
  

Groetjes van Fred  
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Clubkampioenschappen 2005/2006 
 
Helaas zijn er dit seizoen geen clubkampioenschappen voor de jeugd gespeeld. Voor het toernooi dat 
in eerste instantie op zaterdag 22 april gespeeld zou gaan worden was te weinig animo en is afgelast. 
 
In de maanden april/mei zijn de clubkampioenschappen voor senioren gespeeld. Het waren mooie 
kampioenschappen met vele spannende wedstrijden. Maandagavond 12 juni zijn alle finales 
gespeeld, wat de volgende kampioenen heeft opgeleverd:  
heren-enkel  : Jeroen Huls  
heren-dubbel  : Henk & Jeroen  
gemengd-dubbel : Marion & Ton 
dames-dubbel   : Shirley & Cathy  
 
Uitslagen Finales: 
Finale HE:   Jerome Lindeboom - Jeroen Huls 15-5 | 17-14 
Finale GD:   Ria & Edwin M - Marion & Ton 8-15 | 6-15 
Finale HD:   Henk & Jeroen - Frank & Ton 15-7 | 15-12 
Finale DD:   geen finale gespeeld, maar kampioen vd poule 
 

 
 

 
 

Gevraagd: columnist m/v 
Onder pseudoniem of niet, als je het leuk vindt om 4x per jaar een leuke column te schrijven voor het 
clubblad, meld je dan aan bij Sandra Mast. Je mag een hele pagina invullen of korter, maakt niet uit. 
Als je denkt dat je op een leuke, humoristische manier jouw kijk op badminton in het algemeen, de 

vereniging zelf of andere onderwerpen kunt aansnijden, laat het Sandra weten!  

[advertentie]
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Een exclusief interview met …?  

Door Tyrone Dorlandt 
Naam          : Sandra Mast 

Geboren      : 24 maart 1977 

 

Wat is je grootste hobby? Reizen! (vakantie) 

 

Hoe ben je op badminton gekomen? 

Vroeger heb ik van mijn 10e tot mijn 14e op badminton 

gezeten. Toen werd de jeugd opgeheven doordat er te weinig leden waren. Nadat ik in Uithoorn 

ging wonen wilde ik weer sporten en zocht in de gemeentegids op of er een badmintonclub was. 

 

Wat doe je in het weekend; ga je vaak uit of blijf je liever thuis? 

Ik ga graag uit. Maar het komt er nooit van. Ook vind ik het heel leuk om met vrienden te eten. 

  

Wat is het raarste dat je ooit hebt meegemaakt? 

Vroeger had ik vaak nachtmerries en heb ik een keer de hele camping bij elkaar gegild. Ze 

dachten dat ik vermoord werd! 

  

En wat is het mooiste? 

Ik ging voor het eerst (op mijn 14e) naar Oostenrijk, prachtig die bergen. Ik zag ze al vanuit de 

auto, super! En natuurlijk mijn trouwdag. 

 

Welke muziek haat je echt? 

Hardcore en hardrock. 

 

Wat zijn je lievelingsfilms? 

Dirty Dancing heb ik 100x gezien. Kostuumfilms van oa Jane Austen en feel good films. 

 

Vertel eens iets over je puberteit? 

Nou, ik had altijd rare baantjes. Zoals bollen pellen, augurken in potten stoppen, auto’s wassen in 

een garage en op een Rozenkwekerij 

  

Hoeveel vriendjes heb je in je jeugd gehad? 

Eigenlijk eentje maar en dat is Willem en ik ben ook met hem getrouwd. (Tyrone: eigenlijk vind ik 

het zielig dat ze maar één vriendje heeft gehad). 

  

Op/van welke acteurs en bekende mensen ben je verliefd en fan geweest? 

Fan: Patrick Swayze (uit Dirty Dancing) en Madonna, mijn hele kamer hing vol. 

Verliefd: Falko Zandstra en de (jonge) Tom Cruise. 

  

Hoe ziet Sandra er over 50 jaar uit? 

Het liefst woon ik dan in een vrijstaand huis aan het water. Met kinderen die al de deur uit zijn. 

En nog veel reizen en naar maatje 38 streven. En een grote mooie boot aan het IJsselmeer. 

  

Je mag iemand uitzoeken om de volgende keer in de rubriek te komen? 

Uhmmm…. Janny en Michel den Tenter, een badmintonechtpaar (als ze het leuk vinden). 
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[advertentie] 

 

 
 

 


