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SSppaacceerr ii jjeenn   
Clubblad van badmintonvereniging “Space Shuttle” . 

 
 
 
Beste Leden, 
 
Het seizoen is al weer een aantal maanden op 
weg en er wordt een aardige shuttle geslagen 
heb ik al gezien. Ik zie iedereen zeer 
enthousiast op de baan en of het nou 
competitiespelers of recreanten zijn maakt niet 
uit. Er zijn sinds het nieuwe seizoen veel 
nieuwe leden bijgekomen zowel bij de jeugd 
als bij de senioren. Ik wens al deze nieuwe 
leden ( jong en oud ) heel veel speelplezier bij 
onze club. Kortom een goede ontwikkeling. 
Het wordt hierdoor wel weer wat drukker op de 
banen waardoor er soms een kleine wachttijd 
is om te spelen. Ik ga ervan uit dat iedereen 
een klein beetje rekening houdt met de 
mensen die tijdelijk aan de kant staan. Speel 
desnoods één set en geef dan de gelegenheid 
aan een ander. 
 
Training 
Hans de Fretes is druk bezig met de trainingen 
van onze jeugd en de competitiespelers en 
begrijp dat de opkomst van de jeugd op 
maandagavond erg groot is. Peter de Rijk krijgt 
het bij de recreantentraining eens in de twee 
weken ook steeds drukker vanwege de 
aanwas van nieuwe leden en heeft soms 3 
banen nodig. Hulde aan beide heren voor hun 
inspanningen. 
 
Competitie 
We spelen met 3 teams mee aan de competitie 
en er is begrijp ik wisselend succes. Onze 
Technische Commissie zal elders in deze 
Spacerijen jullie volledig verslag doen van de 
ontwikkelingen binnen de teams. Onze teams 
kunnen best wel wat extra steun gebruiken dus 
hou onze thuiswedstrijden in De Scheg in de 
gaten en kom ze aanmoedigen. 
 
Open Dag 17 september 
Deze dag is een geweldig succes geworden 
waarbij we een flink aantal leden hebben 
kunnen verwelkomen bij onze club. Onze 
penningmeester heeft het maar druk met het 
verwerken van alle inschrijfformulieren. Succes 
allemaal en ik hoop dat jullie een leuke 
sportieve tijd tegemoet gaan bij SpaceShuttle. 

 
Introducéavond 29 oktober 
Ook deze avond heeft een aantal nieuwe leden 
opgeleverd, hoewel de opkomst toch wat 
minder was dan gedacht. Wellicht dat we deze 
avond nog een keer gaan organiseren. 
 
Nieuwe leden 
Space Shuttle verwelkomt de volgende nieuwe 
leden: C.Vernooijs, J. Vernooijs, S. Leeuwen, 
M. Schriever, Z.Cheung, A. Dinther, L. 
Oosterhal, J. Riess, M. Sintenie, N. van 
Leeuwen, C. Lek, J. Lienen, A. Suiker en R. 
Stormbroek. Veel speelplezier bij onze club! 
 
Ziekenboeg 
Door ziekte en lichamelijke ongemakken zijn 
een aantal leden niet in staat om zich sportief 
uit te leven. Vandaar wensen wij Jannie, Bert, 
Henk, Mark, Carroll en Eric sterkte en  
beterschap. 
 
 
 
 
 
Grote Clubactie 
Jeroen Huls is druk bezig geweest met de 
verkoop van de loten en hopelijk gaan jullie in 
de prijzen vallen. 
 
Evenementen 
De Technische Commissie is al aan het 
nadenken over een “Nieuwjaarstoernooi”  
waarbij gezelligheid troef zal zijn. 
 
Namens het bestuur wil ik alle leden met hun 
familie en vrienden alvast hele fijne feestdagen 
en een gelukkig en sportief 2008 toe wensen. 
 
Paul Sterel 
Voorzitter 
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Bestuur: 
Voorzitter Paul Sterel  0297 540869 p.sterel@kpnplanet.nl 
Secretaris  Jeroen Huls 0297 567554 (winter) secretaris@bcspaceshuttle.nl 
   0297 262855 (zomer) 
Penningmeester Hans van der Linden 0297 569204 vanderlinden@kabelfoon.nl 
Algemeen bestuurslid Rob Stolwijk 0297 522166 rob.stolwijk@freeler.nl 
  
Bestuurslid Jeugdzaken Mirjam van Leeuwen  020 6478207 fbpayralbe@wanadoo.nl 
 
Technische commissie Henny Sahetapy 020 6411610     
  competitieleider@bcspaceshuttle.nl 
  06 55874699 
Trainer jeugd  Hans de Fretes 0297 533686 hdefretes@live.nl  
Trainer competitie Hans de Fretes 0297 533686  hdefretes@live.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 22.00 uur  
Amstelveen  Woensdagavond “De Kegel” 19.00 – 21.00 uur senioren 
 (september t/m april)    
 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 € 149  Senioren competitie € 194  Zomerbadminton € 20 
Jeugd recreatief € 92  Jeugd competitie € 108  Inschrijfgeld € 5 
 
Bankrekening van de vereniging is: 48 22 877 bij de Postgiro t.n.v. de Penningmeester van Badmintonclub 
“Space Shuttle”.  
 
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 2008 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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Space Shuttle 1 
 
Iedere keer net niet...! 
 
Zo kan je in vier woorden het verloop van de competitie voor Team 1 typeren. Als je naar de uitslagen 
kijk (6-2, 7-1, 8-0, 6-2, 7-1 en 4-4) dan denk je: die worden weggespeeld! Maar het tegendeel is waar. 
De games eindigen vaak rond de 21-18 en een aantal sets is in de verlenging verloren gegaan. Maar 
helaas de punten blijven uit en we staan onderaan in onze poule. Wel is het erg gezellig tijdens de 
competitie. En aan de inzet ligt het ook niet. Anne heeft bijna al haar singles gewonnen en ook de 
dames dubbel levert af en toe een punt op. Edwin en Jeroen buffelen met hun dubbel, maar komen 
helaas net iets te kort. En ook Alex geeft zich niet snel gewonnen. Deze inzet werpt al zijn vruchten af, 
de laatste wedstrijd tegen Ouderkerk werd gelijk gespeeld. Maar deze had eigenlijk gewonnen moeten 
worden. Helaas lukte het Jeroen en Ria net niet om de mix in winst om te zetten (23-21, 19-21 en 19-
21). Maar dit beloofd wat voor de rest van de competitie. We houden de moed erin! 
 
Ria Lagerweij 
 
 

     
 

 
Space Shuttle 2 

 
Het 2e team van Space Shuttle heeft op het moment van schrijven van dit artikel (15 november 2007) 
al een reeks van (5) wedstrijden achter de rug. Zelf heb ik (Mark) daar vanwege een blessure alleen 
de laatste 2 van kunnen meespelen, waarvan de 1e nog verlies opleverde, maar de 2e gelukkig met 
winst kon worden afgesloten. 
Wij staan als team op dit moment op de onderste plaats, maar zijn van plan om dit met volle inzet te 
gaan veranderen. Kijkend naar de sterkte van de andere teams in de poule moet dat kunnen lukken. 
Als wij realistisch zijn moet een plaats in de middenmoot haalbaar zijn. 
Als team gaan wij na een moeizame start steeds beter draaien. De sfeer is prima. Wij spelen 
enthousiast en raken steeds beter op elkaar ingespeeld. Daarbij proberen wij met onze sterke punten 
onze tegenstanders voorbij te streven en ze daarbij geen kans te geven om onze zwakke punten uit te 
buiten (dat valt natuurlijk niet altijd mee!). 
Het is prettig om als vast team te spelen alhoewel dat niet altijd kan. Soms is iemand geblesseerd of 
heeft andere niet te ontwijken verplichtingen. Dan is een goede invaller natuurlijk uiterst welkom. Dus 
als je gevraagd wordt doe dan mee. Het is echt een gezellig en pittig team! 
Veelal zijn wij als team ook iedere woensdagavond op de training waar Hans, de trainer, ons dan 
waardevolle aanwijzingen geeft om onze prestaties op te krikken. Dat helpt zeker. 
Als vast teamlid missen wij uiteraard Carroll en wensen haar een spoedig herstel toe. Wij hopen dat zij 
het badmintonnen weer als vanouds zal kunnen gaan spelen en ons team weer komt versterken. 
 
Met sportieve groet, namens Sandra, Jolien, Mathé en Mark 
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Herenteam 
 
Afgelopen zondag ontving het herenteam van Space Shuttle  het tweede herenteam van Duinwijk.  De 
bezoekers trokken fel van leer, maar de heren van Space Shuttle wisten  na een enerverend slot de 
volle winst te pakken. Teleurgesteld verlieten de Haarlemmers het veld. 
 
Het zag er aanvankelijk niet naar uit dat de twee punten in Uithoorn zouden blijven, want de heren 
Daan Juttman en Menno van de Smam wisten met smashes en goed geplaatste drops Edwin Melein 
en Peter de Rijk met gering verschil (18 – 21 en 17 – 21) te verslaan. 
Tijdens de tweede partij tussen Hennie Sahetappy en Kees Rijneveld tegen Marcel Gezeling en 
Maurice Walrave werd vooral hoog achterin het veld gespeeld  met prima returns van Hennie en Kees. 
De tegenstanders hadden onvoldoende grip op dit spel, zodat met 21 -18 en 21 – 11 werd gewonnen. 
In de eerste enkelpartij maakte Edwin een nerveuze indruk tegen Daan; hetgeen resulteerde in veel 
fouten van zijn kant. Gelukkig herstelde hij zich in de 2e en 3e set, zodat de winst toch binnen was. 
Ook Hennie wist met een grote inzet en veel smashes zijn tegenstander onder druk te zetten en ook 
via een driesetter de partij te winnen. De enkelpartijen van Kees en Peter werden helaas verloren, 
daar zij niet opgewassen waren tegen de harde smashes en prima loopwerk van hun tegenstanders. 
De dubbelpartij van Edwin en Kees liet zien dat zij goed op elkaar waren ingespeeld. Op het goede 
plaatsen van de shuttle hadden de tegenstanders onvoldoende antwoord, zodat deze partij door de 
Uithoornaars werd gewonnen. In de laatste dubbel van Hennie en Peter was ook goed te zien dat ook 
zij op elkaar waren ingespeeld. Smashes werden afgewisseld met dropshots en vooral het spel op de 
backhand leverde de nodige punten op en na de winst van 21 – 8 en 12 -16 werd van de 
Haarlemmers met 5 -3 gewonnen. Door deze overwinning blijven we meedoen in de top van de poule. 
 

 
 

 
 
Om in de gaten houden hoe de uitslagen van de badmintonwedstrijden zijn is de website 
www.toernooi.nl heel actueel. Het is een beetje lastig om de goede pagina te vinden, maar na wat 
zoeken kom je er wel.  Even goed per pagina kijken waar het menu is en dan kiezen. 
 
Voor alle teams is de beginroute:  
 
Op de homepage kiezen voor         badminton  
Dan kiezen voor     actieve toernooien  
Op de dan tevoorschijn komende lijst kiezen voor competitie Regio NoordHolland  2007-2008 
Vervolgens kiezen voor           schema’s  
 
Daarna is het per team verschillend: 
 
Voor team 1 in de lijst kiezen voor                         3e klasse afdeling 3  
Voor team 2 in de lijst kiezen voor                         4e klasse afdeling 7 
Voor het herenteam kiezen voor                            heren 3 e klasse afdeling 2  
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De standen in de competitie t/m 18 november 
  
 

Poulestand van Derde Klasse - Derde Klasse afd 3  

  Gespeeld Punten Wedstrijden Games Punten 

1 OVERBOS BV 5 6 38 38 - 10 82 - 32 2257 - 1873 

2 WEESP BC 4 6 31 31 - 17 69 - 43 2148 - 1940 

3 VLIEGENDE SHUTTLE 4 6 30 30 - 18 69 - 49 2218 - 2118 

4 ARCADE 1 6 27 27 - 21 58 - 54 2030 - 2000 

5 ALMERE BV 13 6 22 22 - 26 52 - 59 1975 - 1793 

6 ZEEBURG BV 1 6 19 19 - 29 48 - 60 1660 - 1977 

7 OUDERKERK BV 1 6 15 15 - 33 44 - 73 2003 - 2189 

8 SPACE SHUTTLE BV 1  6 10 10 - 38 30 - 82 1796 - 2197 
 
 

Poulestand van Vierde Klasse - Vierde Klasse afd 7  

  Gespeeld Punten Wedstrijden Games Punten 

1 MARTINUS A VEEN 6 5 28 28 - 12 62 - 29 1722 - 1522 

2 ALMERE BV 15 5 27 27 - 13 59 - 34 1728 - 1552 

3 FLOWER SHUTTLE BC 4 6 27 27 - 21 60 - 48 2023 - 1877 

4 VELSEN BC 7 6 21 21 - 27 50 - 58 1940 - 1979 

5 WEESP BC 7 6 19 19 - 29 42 - 62 1756 - 1952 

6 US BC 7 5 16 16 - 24 36 - 55 1594 - 1697 

7 SPACE SHUTTLE BV 2  5 14 14 - 26 32 - 55 1473 - 1657 
 
 

Poulestand van Heren 3e Klasse - Heren 3e Klasse af d 2  

  Gespeeld Punten Wedstrijden Games Punten 

1 BV USC H1 5 32 32 - 8 67 - 22 1738 - 1437 

2 SPACE SHUTTLE BV H1  4 18 18 - 14 40 - 35 1399 - 1273 

3 GOOI t BC H1 4 16 16 - 16 36 - 35 1290 - 1179 

4 UVO-SPIRIT BV H1 4 15 15 - 17 36 - 37 1317 - 1315 

5 DUINWIJCK H2 5 14 14 - 26 34 - 57 1412 - 1727 

6 HUIZEN 96 H1 4 9 9 - 23 24 - 51 1224 - 1449 
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[advertentie]

Kascommissie 

Het is alweer een tijdje geleden dat
Mark Assenberg en Rob Stolwijk  de 
kascontrole hebben uitgevoerd. 
De heren hadden geen op of 
aanmerkingen. Ze vonden alles 
overzichtelijk, maakte zich uiteraard 
wel zorgen over het negatieve 
verschil van de uitgaven en 
inkomsten. Echter gezien de 
gestage groei van nieuwe leden 
hebben we alle vertrouwen in een 
postief resultaat aan het eind van het 
seizoen. 

   

Recreanten 

Wist je dat ook recreanten op de 
woensdagavond van 20.00 – 21.00 vrij 
kunnen spelen? Er wordt wel aan-
geraden om met een groepje van in 
ieder geval 4 spelers af te spreken met 
elkaar, zodat je er zeker van bent dat 
je kunt spelen. 

 
 
In de wintermaanden wordt er met 
badmintonverenigingen in de 
omgeving vaak een mini-competitie 
opgestart. Vraag Henny Sahetapy 
naar de mogelijkheden. 
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Jeugdperikelen  
 

 

 

33  DDEECCEEMMBBEERR  SSIINNTTEERRKKLLAAAASSTTOOEERRNNOOOOII  

1188..0000  ––  1199..3300  

 

  DDOOEENN  JJUULLLLIIEE  AALLLLEEMMAAAALL  GGEEZZEELLLLIIGG  MMEEEE??  
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Een nadere kennismaking met…  
 
 
Jan van Lienen  
Geboren 23 januari 1964 
Woont reeds 9 jaar in Uithoorn 
 
Waar ben je opgegroeid? 
In Heiloo, waar ik tot m’n 17e heb gewoond. Toen ging ik naar 
Amsterdam, op kamers. Ik zat op de Streekschool; 4 dagen 
werken, 1 dag in de schoolbanken. Ik was leerling kok in het 
Amstel Hotel voor 2 jaar, waar ik heel veel heb geleerd. 
 
Vertel eens over je carrière als kok? 
Na het Amstel Hotel ben ik naar Maastricht gegaan en heb ik 
in Chateau Neercanne gewerkt. Het jaar dat ik er werkte in 
de keuken, kreeg het restaurant een Michelin-ster.  
Vervolgens 2 jaar bij Van der Valk in Voorschoten, De 
Gouden Leeuw, gewerkt. Hier verdiende ik meer als in 
Maastricht. Daar hield ik aan het eind van de maand niet veel 
over. Daarna voor Van der Valk naar België gegaan; De 
Dennenhof in Brasschaat. Hier ben ik 1 jaar gebleven en toen 
naar Curacao! Eerst 3 maanden bij Plaza Hotel Van der Valk 
en toen 9 maanden in Restaurant De Taverne. Helaas zat toen m’n werkvergunning erop en moest ik 
weer terug naar Nederland. Heb het nog geprobeerd in Zwitserland, maar dat vond ik helemaal niks. 
Na een paar weken ben ik daar weer weggegaan en in Haarlem terecht gekomen bij Brasserie 
Spektakel. Hier ben ik ongeveer 2 jaar blijven hangen, lang hè? In 1994 de kantine van de Scheg 
gepacht en in 1996 het hele pand gekocht, dus ook de sporthal en bijbehorende ruimtes. Van 1998 – 
2000 is het grondig verbouwd; de kantine is verplaatst van de achterkant (waar nu de kinderopvang 
zit) naar de huidige plek.  De snackbar en praktijkruimtes voor tandarts en fysiologie zijn erbij 
gebouwd. En recentelijk ben ik hier gestopt en ga ik me weer ergens anders op storten. 
 
Heb je hobby’s? 
M’n kinderen! Ik heb 2 meiden; Yvette van 12 en Jane is 10 jaar.  
Ik spaar  munten uit de hele wereld. Elk land, elk jaar, behalve de euro, die vind ik lelijk. 
Verder hou ik van koken natuurlijk, dat blijft altijd. 
En m’n nieuwste uitdaging: badminton! 
 
Wat is het favoriete gerecht van de kok?  
Er is niet echt een favoriet. Als je iets maakt waar een uitdaging in zit en het lukt goed, dan is het 
heerlijk om vrienden of familie (en ikzelf) daar van te zien genieten. En het is een uitdaging om te 
proberen voor zo weinig mogelijk geld iets heel lekkers te serveren. 
 
Wat is het favoriete drankje van de barman?  
Witte wijn of rosé. Soms een BaCo. (= Bacardi met cola) 
 
 

De volgende keer gaan we Hans de Fretes, trainer voor de jeugd en senioren (competitie) eens aan 
de tand voelen. Hans, bereid je voor! 
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Racketlon, wat is dat? 

 

De sport racketlon is momenteel de snelst groeiende racketsport in 
de wereld. Met een zeer grote sportieve deelname in Oostenrijk, 
Engeland, België en diverse Scandinavische landen begint de sport 
ook in Nederland razend populair te worden. 

Racketlon is (zoals triatlon, decatlon, duatlon, etc) een individuele 
meerkamp van de vier verschillende racketsporten:  

TAFELTENNIS – BADMINTON - SQUASH - TENNIS.  

Een wedstrijd tussen twee spelers bestaat uit één set (tot 21 
punten) in alle vier de sporten, met dezelfde puntentelling. De 
speler die cumulatief de meeste punten scoort, is de winnaar. Ieder 
punt is dus belangrijk (een topper in een individuele sport heeft er 
dus belang bij om de tegenstander zo weinig mogelijk te laten 
scoren in de eigen sport, wat het hem/haar er niet makkelijker op maakt). Het gaat er echter om hoe 
allround je bent en niet in hoeverre je uitblinkt in een van de sporten. Een top Racketlon speler is niet 
per definitie een topspeler in een van de individuele sporten. 

 

Van 27 tot en met 30 december 2007 worden op Sportvereniging 
Victoria de Wereldkampioenschappen Racketlon gespeeld. 

Nederland is internationaal gezien één van de voorlopers wat betreft 
multi-functionele sportcentra en heeft derhalve een zeer goede sport 
infrastructuur om racketlon tot een succes te maken. 

Er zullen circa 20 landen aan het landentoernooi meedoen, waarbij een 5e of 6e plek voor Nederland 
tot de mogelijkheden behoort. Dit zal mede mogelijk zijn door de inbreng van wereld top 10 speelster 
Marielle van der Woerdt en wereld top 50 spelers Bart Beks en Paul Twisterling. Aansluitend op het 
landentoernooi, dat op 27 december gehouden wordt, vinden van 28 tot en met 30 december de 
individuele wereldkampioenschappen plaats. Hierbij is Marielle van der Woerdt zeker ook een 
titelkandidaat. De organisatie van het evenement verwacht ongeveer 400 deelnemers uit zo'n 30 
landen. Donderdagavond is de finale van het landentoernooi met aansluitend de presentatie van de 
landen aan de pers en genodigden, tegelijk met de prijsuitreiking. Zondagmiddag van 13.00 uur tot 
17.00 uur vinden de finales en aansluitend de prijsuitreiking van het individuele toernooi plaats. 
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[advertentie] 

 

 
 

 


