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Spacerijen 
Clubblad van badmintonvereniging “Spaceshuttle”. 

 
 

Beste Leden,  

Het seizoen 2005/2006 is weer voorbij. De 
zomer is de laatste weken al aangebroken en 

binnen enkele weken trekken we er op uit voor 
een welverdiende vakantie.  

We hebben een mooi seizoen achter de rug 
met in de competitie 2 kampioenen en ook de 
recreanten hebben weer enthousiast 
deelgenomen aan de recreantencompetitie. De 
jeugd is dit jaar wederom getraind 
door Fred samen met Erik, Pascal, 

Bert en de diverse ouders die zeer 
regelmatig helpen. Ook heeft de jeugd 
met 3 teams in de competitie 
meegespeeld. Het ledenaantal is 
stabiel gebleven en financieel gaat 
het goed met Space Shuttle. Een 

minpuntje was dat de opkomst op 
de maandagavond wat 
wisselvallig was. Komend seizoen zal het 
bestuur dan ook wat meer aandacht schenken 
aan het promoten van onze vereniging en 
meer leden proberen aan te trekken.  

Traditiegetrouw spelen we in de Kegel de 
zomermaanden door, van mei t/m augustus 

van 20.00-22.00 uur. Je kunt je hiervoor nog 
inschrijven bij Jeroen Huls, de kosten 
bedragen € 20,00.  

Het nieuwe seizoen 2006/2007 start weer op 
maandag 4 september in De Scheg, noteer de 
datum vast in je agenda.  

Clubkampioenschappen  

De clubkampioenschappen 2005/2006 zijn 
weer gespeeld. Afgelopen maandag 12 juni 
zijn de finales gespeeld en de prijzen verdeeld. 
Het was een broeierige avond, niet alleen door 
de tropische temperatuur maar ook omdat het 

spannende wedstrijden zijn waar velen met 
plezier naar kijken. Verder in dit clubblad vind 
je een verslag en de eindstanden. Rens-Jan 
en Henny bedankt voor de organisatie van dit 
altijd leuke evenement!  

 

 

Algemene Ledenvergadering  

Op 30 mei jongstleden hebben we de 
Algemene Ledenvergadering gehouden. 
Helaas is de opkomst van leden en/of ouders/ 

verzorgers van onze jeugdleden op de ALV 
niet al te groot maar met de leden die er waren 
heeft het bestuur goed van gedachten 
gewisseld. De leden hebben het beleid van het 
bestuur voor komend seizoen goedgekeurd. 

De notulen van deze vergadering en daarin 

de genomen besluiten staan in dit clubblad.  

Nieuwe puntentelling  

De nieuwe puntentelling gaat komend seizoen 
definitief in! Er is al wat over gepubliceerd, 

maar omdat dat niet altijd duidelijk was, 
staat verder in dit clubblad nog een 
nieuwe toelichting die hoop ik wel 

duidelijk is. Vanaf het nieuwe seizoen gaan we 
met deze puntentelling spelen.  

Jubileum  

Volgend seizoen wordt een feestelijk seizoen: 
we bestaan volgend seizoen namelijk 25 jaar! 

De jubileumcommissie is al druk bezig te 
bedenken hoe we dit met elkaar leuk kunnen 

gaan vieren. Je hoort hier later meer over.  

Vanaf deze plek wil ik nogmaals alle mensen 
die afgelopen seizoen zich vrijwillig hebben 
ingezet voor onze vereniging en onze 
sponsors hartelijk bedanken!  

Rest mij alle 
leden een fijne 
zomer en een 
prettige vakantie 

toe te wensen 
en tot ziens in 
het nieuwe 
seizoen!  

Namens het bestuur,  

Marion Ligthart - voorzitter  
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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” (september t/m april) 19.00 - 21.00 uur  
 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 € 142  Senioren competitie € 185  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 
 
Achter de schermen is men al weer druk bezig met het competitieseizoen 2006-2007. De volgende 
Space Shuttle teams moeten het dit jaar opnemen tegen: 
 
Space Shuttle 1 – teamcaptain Anne 
4e klasse, afdeling 2 

1. Diemen 1 
2. Weesp 5 
3. Flower Shuttle 6 
4. Arcade 3 
5. Ouderkerk 2 
6. US 8 
7. Zeeburg 1 

 
Space Shuttle 2 – teamcaptain Sandra 
4e klasse, afdeling 3  

1. Almere Buiten 3  
2. Nieuw Vennep 3 
3. Arcade 4 
4. Vliegende Shuttle 6 
5. Treffers 5 
6. Slotermeer 15 
7. Huizen ’96 8 

 
Space Shuttle H1 – teamcaptain Henny 
Heren 3e klasse, afdeling 1 

1. Gaasperdam H1 
2. Tijgertje H1 
3. MSV H1 
4. Vliegende Shuttle H2 
5. Badhoevedorp H1 
6. Waterland H1 
7. Huizen ’96 H1 

 
Space Shuttle J1  
Jeugd B, afdeling 1 

1. Almere Buiten B1 
2. Almere B1 
3. Overbos B1 
4. Martinus Amstelveen B1 
5. Duinwijck B1 
6. Huizen ’96 B1 
7. ? 

 
Space Shuttle J2 
Jeugd C 

1. Bavio C2 
2. De Shuttle C1 
3. Velsen C2 
4. Flinters C1 
5. Gaasperdam C1 
6. ? 
7. ? 
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Nieuwe puntentelling 

 Bij  veel badmintonners bestaan nog veel onduidelijkheden over de nieuwe puntentelling. 

Onderstaand zetten we de nieuwe regels even op een rijtje:  

Er  wordt gespeeld volgens “best of three games” (twee gewonnen games). 

Er wordt gespeeld volgens het rally point systeem; beide partijen kunnen scoren, 
onafhankelijk wie aan service is. 

Als de serveerder niet scoort, gaat de service over en de ontvanger krijgt een punt. 

Alle games gaan tot de 21 (ook in het damesenkelspel), waarbij minimaal twee punten 
verschil moeten bestaan. 

Mocht de stand 20-20 worden, wordt er verlengd tot er een verschil van twee punten is 
ontstaan. 

Wordt de stand 29-29,dan is het 30e punt hoe dan ook beslissend in de game (30-29 is dus 
de maximale gamestand). 

AIs de serverende partij een even aantal punten heeft, wordt er geserveerd vanuit het 
rechter servicevak; bij een oneven aantal punten wordt geserveerd vanuit het linkervak. 

Voor vragen kun je altijd iemand van de TC benaderen. 

Namens de TC, vriendelijke groeten, 

Edwin Melein      
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Rally 1: 0-0 Rally 5: 2-2

A serveert naar C

C D

C serveert naar B

A&B scoren C&D scoren

B A A B

A&B wisselen C&D wisselen

Rally 2: 1-0 Rally 6: 3-2

A serveert naar D

C D

C serveert naar A

D C

C&D scoren A&B scoren

A B A B

C&D blijven staan A&B blijven staan

Rally 3: 1-1 Rally 7: 3-3

D serveert naar A

C D

A serveert naar C

D C

A&B scoren A&B scoren

A B A B

A&B blijven staan A&B wisselen

Rally 4: 2-1 Rally 8: 4-3

B serveert naar C

C D

A serveert naar D

D C

C&D scoren

A B B A

C&D blijven staan
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Notulen algemene ledenvergadering Badmintonclub Spaceshuttle  

Seizoen 2005/2006  

Datum:    Dinsdag 24 mei 2006 

Locatie:   De Scheg, Uithoorn  

Aanvang: 20.30 uur  

Sluiting:   22.45 uur  

Aanwezig bestuur: Marion Ligthart (voorzitter), Hans van der Linden (penningmeester), Jeroen Huls 

(secretaris), Mirjam van Leeuwen (bestuurslid jeugdzaken), Paul Sterel (vice-voorzitter en bestuurslid 
algemene zaken).  

Aanwezige leden: Ton Stokkermans, Edwin Melein, Karel Kruk, Fred Tseng, Henny Sahetapy, Bert 

van Jaaren, Mark Assenberg, Ria Lagerweij en Eric Loogman.  

Afwezig met opgave van verhindering: Peter de Rijk, Rens Jan Ossewaarde, Sandra van Wiersum, 

Michel den Tenter, Janny den Tenter, Tjeerd Dorlandt, Carol Dorlandt en Tyrone Dorlandt.  

1. Opening: De voorzitter opent de vergadering en sluit deze weer in verband met lage 

opkomst om de vergadering opnieuw te openen om de besluitvorming te bekrachtigen.  

2. Mededelingen: De secretaris noemt de afwezigen met bericht van verhindering.  

3. Ingekomen stukken: -  

4. Notulen seizoen 2004/2005: Er is geen commentaar en de notulen zijn goed bevonden.  

5. Algemeen jaarverslag 2005/2006: De voorzitter geeft aan dat het wederom een goed 

jaar geweest is voor de vereniging. Het ledenaantal is stabiel met ca. 60 seniorleden en 
ca. 40 jeugdleden. Ook in de competitie heeft de vereniging het goed gedaan, er zijn 2 
teams kampioen geworden en geen van de teams is gedegradeerd. De recreanten-
competitie is weer met veel plezier gespeeld. De trainingen zijn afgelopen seizoen weer 
verzorgd door Hans de Fretes (competitie), Peter de Rijk (recreanten) en Fred Tseng 
(jeugd). Fred is hierbij weer bijgestaan door diverse hulptrainers, waaronder Eric Loogman 

en Pascal Pain.  

Ook afgelopen seizoen zijn er verschillende evenementen georganiseerd, zoals een nieuwjaars-
toernooi, een bloemetjestoernooi, de grote clubactie en de clubkampioenschappen. Het clubblad 
is dit jaar voor het eerst met succes verzorgd door Sandra Mast.  

Minpuntje van afgelopen seizoen is de regelmatig lage opkomst op de maandagavond. De 
oorzaak hiervan ligt niet in het ledenaantal, maar wordt veroorzaakt een lagere speelfrequentie 
van de leden. Naar mening van het bestuur ligt heeft deze lagere frequentie niet bij de vereniging 
maar betreft het in nagenoeg alle gevallen een persoonlijke reden. Oplossing voor de lage 
opkomst is het aantrekken van extra leden. Het bestuur wil deze extra leden aantrekken middels 
o.a. het organiseren van een open dag, actieve ledenwerving en extra publiciteit. Voor de extra 

publiciteit doet het bestuur een oproep aan de leden om zich aan te melden de pr-zaken van de 
vereniging te behartigen.  

Het bestuur van de vereniging zal ook volgend seizoen aanblijven. Wel zijn er wijzigingen binnen 
de technische commissie. Ton Stokkermans is gestopt als voorzitter en als competitieleider. Rens-
Jan Ossewaarde is de nieuwe voorzitter van de technische commissie en Henny Sahetapy is al 
vanaf begin vorig seizoen de nieuwe competitieleider. Ton Stokkermans en Henny Sahetapy 
worden door de voorzitter bedankt met een bloemetje voor de gedane arbeid!  
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Volgend seizoen viert de vereniging haar 25 jarig jubileum. Voor de feestelijke activiteiten is een 
feestcommissie (Paul Sterel, Mark Assenberg en Peter de Rijk) ingesteld. De feestcommissie is 
voornemens het jubileum groots te vieren op 13 mei 2007. Het zal een leuke sportieve dag 

worden die zal worden beëindigd met een hapje en een drankje. Doel van het jubileumfeest is 
tevens de naamsbekendheid van de vereniging te vergroten.  

Tot slot bedankt de voorzitter de vaste donateur en de sponsoren van de vereniging: Scamander 
Solutions, ALKA Keukens en Payralbe Loodgieters.  

6. Jaarverslag jeugdzaken: Het bestuurslid jeugdzaken meldt dat het afgelopen seizoen 

voor de jeugd goed is verlopen. Er zijn diverse evenementen georganiseerd zoals een 
jeugdtoernooi bij Veenshuttle in november, een sinterklaasfeest en een ouder-kind-
toernooi. Daarnaast is er extra training georganiseerd op donderdagavond voor een 
aantal goedgemotiveerde jeugdleden.  

Er is een enquête uitgedeeld onder de jeugdleden met betrekking tot de training. Hier is echter 
weinig respons op gekomen. Ook het inschrijven voor de jeugdclubkampioenschappen was geen 
succes. Het bestuur gaat zich beraden hoe de jeugd, ouders en/of verzorgers beter te betrekken 

zijn bij de vereniging.  

De competitie voor de jeugd is leuk verlopen, er is 2x een vijfde plaats behaald. Alle begeleiders 
van de jeugd, o.a. Bert van Jaaren, Eric Loogman, Pascal Pain, dhr. Van Oosten en dhr. 
Commissaris, worden bedankt voor hun inspanningen.  

Het bestuur stelt voor volgend jaar een extra trainingsavond voor de jeugd te organiseren. 
Voorwaarde is dat er een goede opkomst zal zijn (minimaal 12 jeugdleden). Als proef is voor 
komend seizoen (t/m december) op woensdag tussen 18:00 en 19:00 uur een halve zaal (De 
Scheg) gehuurd.  

Volgend seizoen zal er wel weer getracht worden de jeugdclubkampioenschappen te organiseren. 
Het probleem blijft hierbij de jeugd te bereiken. Getracht zal worden de ouders te benaderen (b.v. 
via de e-mail).  

7. Verslag Technische Commissie: De competitie is goed verlopen, er zijn 2 teams 

kampioen geworden. De technische commissie is bezig een competitiereglement op te 
stellen. Hierin staat o.a. dat de training verplicht is voor alle competitiespelers. De trainers 

hebben aangegeven ook volgend seizoen door te willen gaan met de training.  

Volgend jaar zal er worden gespeeld volgens de nieuwe puntentelling (tot 21 punten). Ook de 
jeugd zal volgens de nieuwe telling gaan spelen. De technische commissie gaat de regels 
uitleggen aan de jeugd en de senioren. Dit zal gedaan worden met o.a. een demonstratiepartij 
waarbij uitleg gegeven zal worden. De nieuwe spelregels kunnen ook worden nagelezen in het 
clubblad en op de site van de Nederlandse Badmintonbond (www.badminton.nl).  

De jeugdtrainer (Fred Tseng) geeft aan dat hij graag beter geïnformeerd wil worden over het 
competitieschema van de jeugd. De technische commissie zal het competitieschema voor de 
jeugd tijdig doorgeven aan de trainer en het bestuurslid jeugdzaken.  

8. Financieel jaarverslag 2005/2006: Financieel gaat het goed met de vereniging, al was er 

afgelopen seizoen sprake van een financieringstekort. In de begroting van vorig jaar was 
hier al vanuit gegaan. De inkomsten en uitgaven zijn toegelicht door de penningmeester. 

Ton Stokkermans vraagt naar de kosten/baten van het zomerbadminton. Het bestuur zal 
nagaan of de kosten voor het zomerbadminton worden gedekt door het ontvangen 
inschrijfgeld. Met betrekking tot de uitgaven voor shuttles heeft Karel Kruk een opmerking 
over de wisselende kwaliteit van de shuttles. Het bestuur geeft aan dat het beleid is dat er 
voldoende goede shuttles aanwezig moeten zijn. Indien dit niet het geval blijkt te zijn 
kunnen de leden een van de bestuursleden hierop aanspreken.  

http://www.badminton.nl/
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9. Verslag kascommissie: De kascommissie (Mark Assenberg en Mario Spoor) bevestigt 

dat de boekhouding correct, ordelijk en gestructureerd is uitgevoerd. Bij steekproeven 
bleek de administratie te kloppen. De kascommissie heeft de penningmeester 

geadviseerd het saldo op de lopende rekening sneller over te schrijven naar een 
spaarrekening om zodoende een hogere renteopbrengst te genereren.  

10. Begroting 2006/2007: De begroting wordt aan de aanwezige leden uitgereikt en door de 

penningmeester toegelicht. In verband met toenemende kosten (voornamelijk de 
zaalhuur) wordt door het bestuur een contributieverhoging voor senioren van 2% 
voorgesteld. Het bestuur stelt voor de contributie voor junioren niet te verhogen aangezien 
de contributie voor de jeugd, in verhouding tot het aantal gespeelde uren, relatief hoog is. 
Het voorstel voor een contributieverhoging van 2% alleen voor senioren wordt door de 

vergadering in stemming gebracht. Het voorstel is door de aanwezige leden met 7 
stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen.  

Met betrekking tot het 25 jarig jubileum van de vereniging is het bestuur bereid hiervoor een 
bedrag van maximaal € 3.000,- uit het eigen vermogen te reserveren. Indien de feestcommissie 
meer geld nodig denkt te hebben voor het jubileumfeest zal zij op zoek moeten gaan naar 
sponsoren.  

De begroting wordt door de vergadering in stemming gebracht. De begroting is door de aanwezige 
leden unaniem aangenomen.  

11. Rondvraag: Bert van Jaaren vraagt het bestuur of de training op woensdag alleen voor 
competitiespelers is, of dat de recreanten ook mee mogen trainen. De voorzitter geeft aan 

dat de training in overleg met de trainer gaat. De training is in principe voor de 
competitiespelers en de invallers. Indien er ruimte over is zijn ook de recreanten welkom. 

Van 20:00 tot 21:00 uur is er vaak ook ruimte voor recreanten om een partijtje te spelen.  

Ria Lagerweij merkt op dat de kwaliteit van de netten en de vloer in De Kegel te wensen over laat. 

Het bestuur is het hiermee eens en zal dit gaan aankaarten bij De Kegel.  

12. Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering.  

 

 
 

 
 

[advertentie]
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Een nadere kennismaking met …..? 
 
Naam  : Tyrone Dorlandt, voor z’n vrienden Billy (hij weet zelf niet waar dat vandaan komt) 
Geboren : 6 maart 1993, ik ben dus 13 jaar 
School : Keizer Karel College te Amstelveen, 1

e
 jaar in een atheneum klas, dus nog minimaal  

5 jaar voor de boeg! 
 
Wat wil je studeren/worden? 
Geen idee, maar wat ik in ieder geval niet wil worden is iets in de medische sector of leraar. 
 
Welke hobby’s heb je naast het badminton? 
Tennis, voetbal, golf, Formule 1 en MotoGP. En ik spaar alles van Star Wars. Na de Star Wars films 
4,5,en 6 was ik verkocht. Ik heb al 30 poppetjes, natuurlijk alle films op DVD en nog meer spulletjes. 
 
Hoe ben je op badminton gekomen?  
Via m’n moeder (Carroll), als ik met haar meeging naar de sporthal. M’n open en oma badmintonden 
ook toen. Ik zit nu 4 jaar bij Space Shuttle. 
 
Wat is je lievelingsboek? 
Garfield- en Dirkjan stripboeken. Eh.. nee, ik lees niet vaak echte boeken. Gelukkig heb ik dit jaar nog 
geen leeslijst van school, maar dat zal volgend jaar wel komen. 
 
Muziek? 
Hardrock! Ramstein, Korn, Limp Bizkit, Linkin’ Park en Eminem.  
 
Film?  
Star Wars natuurlijk! Geen zoetsappige films, tenzij je met een 
vriendinnetje zit te kijken… 
 
TV programma? 
South Park! (er komen nu hele verhalen over South Park, wat ik 
niet kan bijschrijven…) 
 
Vakantie? 
Deze zomer gaan we naar Sicilië. 
 
Mooiste plek op aarde wat je tot nu toe heb gezien? 
Dominicaanse Republiek of St Maxime (Côte d’Ázur). 
 
Heb je een vriendinnetje? 
Op het moment niet, ben nu ook niet verliefd. Ik heb wel vriendinnetjes gehad, de laatste was een 
Duits meisje, een vakantievriendinnetje uit Turkije.  
 
Hoe ziet Tyrone er over 50 jaar uit? 
Dan ben ik met pensioen, woon ik in een grote villa in Spanje met een eigen tennisbaan, badminton- 
en een voetbalveld, zodat ik me niet verveel. Het huis moet aan het water liggen voor m’n jacht. En 
dan laat ik m’n vrienden Mattie (Mathieu), Jesse en Tristan overkomen om leuke dingen te gaan doen. 
Oja, en er moet een kok zijn die lekkere tagliatelli met zalm kan maken. En… en… en… 
 
Je mag iemand uitzoeken die de volgende keer in deze rubriek komt. Wie gaat het worden? 
“Ik zou de interviewer zelf wel willen interviewen. The other way around, zal maar zeggen”. 
Sandra: Is prima, hoor. Moet je de vragen zelf bedenken en het stuk ook helemaal zelf schrijven, want 
dat ga ik natuurlijk niet over mezelf doen… 
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