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SSppaacceerriijjeenn  
Clubblad van badmintonvereniging “Space Shuttle”. 

 
 
 
Beste Leden, 
 
Het is alweer februari en de tijd gaat 
ontzettend snel. De competitie is inmiddels 
voorbij met een mooie tweede plaats voor ons 
herenteam maar helaas ook 2 x een laatste 
plaats voor de andere teams. Pieken en dalen 
dus maar niet getreurd ik ben ervan overtuigd 
dat we het volgend seizoen weer meedoen 
voor de prijzen. 
Nog steeds verwelkomen wij nieuwe leden bij 
onze club en zijn hier uiteraard heel erg blij 
mee. Op maandagavond wordt het steeds 
drukker en moet er af en toe gewacht worden 
om te spelen. Gelukkig houdt iedereen zich 
aan de spelregels om bij grote drukte maar 
één set te spelen en dan de ander de 
gelegenheid geven. 
Begin januari is ons nieuwjaarstoernooi onder 
leiding van Rens-Jan een groot succes 
geworden. Rens-Jan had weer een leuk spel 
bedacht en iedereen speelde met veel 
enthousiasme. Zouden we vaker kunnen 
doen… 
 
Enquête 
Het bestuur heeft gemeend dat we graag de 
mening wilden weten van onze leden over 
onze accommodatie sporthal De Scheg. 
Hiervoor is er een enquête gehouden waarbij 
we een indruk hebben gekregen over een 
aantal zaken als locatie,de zaal, de 
kleedkamers en de kantine. Uit deze enquête 
is gebleken dat de algehele indruk redelijk tot 
goed is echter ook een aantal puntjes van 
kritiek te melden zijn. O.a. de zaal zelf en de 
kleedkamers zijn voor verbetering vatbaar. Wij 
als bestuur zullen in overleg met De Scheg 
kijken of hier in de nabije toekomst wat aan te 
doen is. 
 
Ziekenboeg 
We hebben begrepen dat de knie van Henk 
Bevelander niet echt wil meewerken en dat hij 
mogelijk moet stoppen met badminton. Ook 
Edwin Melein is inmiddels geopereerd en er  

 
zijn nog enige complicaties. Heren, nogmaals 
sterkte en beterschap. 
 
Competitie 
Verder in deze editie van de Spacerijen vinden 
jullie alle bijzonderheden over het verloop van 
de competitie en de uitslagen. 
 
Clubkampioenschappen 
3 maart gaat het weer gebeuren en gaan we 
van start met onze clubkampioenschappen. 
Hiervoor kun je jezelf inschrijven via een 
formulier welke je kunt  vinden bij het prikbord 
op maandag en ook op woensdag zijn 
formulieren beschikbaar. Doe allemaal gezellig 
mee en schrijf je zo snel mogelijk in waardoor 
we de planning kunnen gaan maken. 
Zie verder ook de aankondiging van onze 
technische commissie. 
 
Algemeen 
Op 27 februari is er geen badminton in De 
Kegel. Eind februari eindigt de training en kan 
er van 19.00 tot 21.00 uur vrij worden 
gespeeld. 
Het dringend verzoek van Sporthal De Scheg 
is om niet zonder beschermhoezen met 
normale schoenen de zaal binnen te lopen en 
bovendien wordt het niet op prijs gesteld dat er 
mensen achter de bar gaan staan! Die horen 
voor i.p.v. achter 
de bar.  
 
 
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 feb.: 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 
 
Beste sportieve clubleden, 
 
Dit keer is het aan mij de eer om jullie te vertellen over hoe onze tweede helft van het competitiejaar 
is verlopen. De tweede helft is ons een stuk beter afgegaan. Al onze returns hebben we beter 
gespeeld. Om een paar voorbeelden te noemen: De eerste wedstrijd tegen Arcade die we thuis 
hadden gespeeld hadden we dramatisch verloren met 8-0, met de return bij hun thuis hebben we er 4-
4 van gemaakt, de eerste wedstrijd tegen Ouderkerk hadden we 4-4 gespeeld, en met de return 
hebben we 6-2 gewonnen!!! (Helaas was dat ook de enige wedstrijd die we gewonnen hadden) 
We zijn dit seizoen als laatste geëindigd, dat betekent dus dat we gaan degraderen naar de 4e 
Klasse. We vinden dit allemaal niet zo heel erg, het enige wat een deel van ons team wel balen vindt, 
is dat we nu met nylon shuttles moeten gaan spelen. We hebben ook leuke momenten meegemaakt 
met het team. Een keertje met ze allen naar de McDonalds, Ria met een jetlag op de baan, een 
Jeroen die moe was op de zondagochtend, had ie weer „ns net 3 uurtjes geslapen vanwege het 
uitgaan, een boze Edwin die met rackets gooit. We hebben erg gelachen met ze allen. Ondanks dat 
we de meerderheid van onze wedstrijden hebben verloren, is ons humeur en motivatie daar niet op 
achteruit gegaan. Elke wedstrijd gingen we er weer met ze allen hard tegen aan! Vol goede moed 
gingen we knokken. Helaas mocht het niet baten. Volgend jaar gaan we er natuurlijk weer met z‟n 
allen tegen aan. Nieuw seizoen, nieuwe kansen, zeggen we dan maar. Als laatste wil ik nog even een 
paar mensen bedanken: Hans, onze trouwe trainer en natuurlijk supporter, het Herenteam, die ons 
altijd zijn komen aanmoedigen, de moeder van Alexander, die was elke thuiswedstrijd en soms 
uitwedstrijd van de partij en natuurlijk onze andere supporters. Ik hoop dat jullie volgend seizoen ons 
weer net zo hard gaan aanmoedigen als het afgelopen seizoen!!!  
Ria, Jeroen, Alexander en Edwin.. Volgend jaar laten we ze allemaal een poepie ruiken!!! 
 
Tot dan! 
Anne Tammes Buirs 
 
 

 
Anne en Edwin in actie; was 'ie in? 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De beste stuurlui staan aan wal... 

 DERDE KLASSE Punten 

1 OVERBOS BV 5 77 

2 WEESP BC 4 72 

3 VLIEGENDE SHUTTLE 4 67 

4 ZEEBURG BV 1 58 

5 ALMERE BV 13 53 

6 ARCADE 1 51 

7 OUDERKERK BV 1 38 

8 SPACE SHUTTLE BV 1 32 
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Space Shuttle 2 
 
Bij de aanvang van het seizoen 2007-2008 zouden wij als team de beschikking hebben over Sandra, 
Jolien, Mark en Mathé als vaste spelers en speelsters. Doch helaas Mark moest de eerste 3 
wedstrijden verstek laten gaan wegens een blessure aan zijn arm. 
Gelukkig waren Rens-Jan en Eric beschikbaar om zijn plaats in te nemen. Dit seizoen hadden wij 
andere tegenstanders dan vorig seizoen, dus maar zien of het toen behaalde resultaat gecontinueerd 
zou kunnen worden. Helaas door maar een wedstrijd te winnen zijn wij op de laatste plaats geëindigd. 
Doch wij treuren hier niet echt om want wij hebben een gezellig team en lekker gespeeld. 
Ondanks dat veel wedstrijden verloren gingen zijn wij niet volledig weggeslagen, integendeel de 
partijen waren veelal spannend en gingen, helaas voor ons, net verloren. De thuiswedstrijd tegen 
Weesp hebben wij gewonnen met 5 tegen 3. Deze dag verliep alles gunstig. 
 
De 3 laatste wedstrijden hebben wij verloren met 5 tegen 3. Een pluspunt is, dat wij de op een na 
laatste wedstrijd weer de beschikking hadden over Carroll, die na een langdurige afwezigheid wegens 
ziekte, de mix kon spelen. Mathé en Carroll kwamen net iets tekort om deze partij in winst om te 
zetten. (Pluim voor Carroll). 
Rest mij nog Sandra, de teamcaptain, te bedanken voor haar inzet en by the way, zij heeft als enige 
alle wedstrijden gespeeld. 
Tevens bedanken wij Rens-Jan, Eric en Cathy voor het invallen tijdens afwezigheid van de vaste kern. 
Hopelijk hebben wij volgend jaar weer zoveel badminton plezier. 
 
Groeten Mathé 
 

    
   Mathé en Eric; opperste concentratie 
 

    
  Jolien en Sandra; is het een goede service? 

 VIERDE KLASSE Punten 

1 ALMERE BV 15 67 

2 MARTINUS A VEEN 6 60 

3 FLOWER SHUTTLE BC 4 54 

4 US BC 7 43 

5 WEESP BC 7 43 

6 VELSEN BC 7 40 

7 SPACE SHUTTLE BV 2 29 
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Herenteam 
 
Herenteam Space Shuttle: Op naar de top of eeuwige tweede?  
 
Het herenteam van Space Shuttle heeft dit jaar een aantal perfecte wedstrijden gespeeld. Mede 
dankzij de teamcaptain Edwin Melein met zijn grote doorzettingsvermogen die het hele seizoen met 
een blessure heeft doorgespeeld. Speciaal gewacht tot na het seizoen om dan een kijkoperatie te 
ondergaan aan beide knieën. De operatie was aan beide knieën en resulteerde in de verwijdering van 
beider meniscussen. Edwin is nu thuis en moet nog goed herstellen. Hierbij bedank ik hem voor zijn 
superinzet en wij wensen hem sterkte en een voorspoedig herstel toe. 

 
“Edwin op zien Norton en Peter op de BSA” 
 
Onze poule bestond uit slechts 6 clubs en dat is te weinig. We 
speelden van de 14 wedstrijden slechts 10 wedstrijden.. Wel 
jammer… De eerste speelweek was een uitwedstrijd in Huizen. 
Die dag speelde Peter niet en werd vervangen door Eric 
Somers. Eric speelde goed voor onze herenteam 1. Zijn single 
won hij met 3 sets, en hij won met Henny in 2 sets. Een knappe 
prestatie en we wonnen met 3-5. 
 
Er was even een lange pauze van 3 weken waarna we een 

uitwedstrijd tegen USC uit Buitenveldert speelden. Van het USC heren team met 7 spelers ( vooral 
chinezen) waren de heren redelijk sterk en we hadden wel gedacht dat we zouden gaan verliezen. De 
heren Peter de Rijk en Kees Rijneveld speelden samen vrij goed totdat Peter uit balans raakte door 
aanmerkingen van de scheidsrechter en op het laatste nippertje verloren zij met 21-10 21-23 21-17. 
Peter was door het feit dat er tijdens de wedstrijd werd verwezen naar de zogenaamde fout services 
flink uit zijn evenwicht geraakt. Maar ze gaven het niet cadeau, en Peter en Cees speelden toch heel 
goed met elkaar. 
Thuis speelden wij weer tegen hen en we wonnen we met 5-3. Toch zijn zij Poulewinnaar geworden 
maar dat vinden wij niet erg. We staan nu op de tweede plaats en daar streven we altijd naar. 
Daarnaast is het is ook leuk dat je eens wat wint. 
Ik wil de rest van het team hartelijk bedanken voor de perfecte inzet en ik hoop dat we het komende 
seizoen weer net zo plezier hebben als we nu hebben gehad… 
 
Henny 
 
 

 
Peter en Henny; mooi, die is uit! 
 

 
 

  Punten 

1 BV USC H1 62 

2 SPACE SHUTTLE BV H1 51 

3 DUINWIJCK H2 34 

4 T GOOI BC H! 34 

5 UVO-SPIRIT BV H1 34 

6 HUIZEN 96 H1 25 
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Training recreanten 
 
Net als tijdens de afgelopen jaren is ook dit jaar vanuit de recreanten veel belangstelling om de nodige 
badmintonslagen aan te leren. 
Een keer in de twee weken zijn er meestal  8 tot 12 senioren die zich tijdens deze training van een uur 
de techniek van een aantal slagen meester willen maken. Al die slagen zoals de service, de lob, de 
clear moeten met de juiste grip worden uitgevoerd; want de moeilijkheid voor veel nieuwe leden is 
vaak, dat zij in  het begin het racket niet op de juiste manier vasthouden. Er wordt extra op de 
backhand getraind om de goede grip te krijgen. Daarnaast wordt er ook getraind hoe er gelopen moet 
worden teneinde blessures te vermijden. Ook het enkel- en dubbelspel wordt geoefend, zodat men 
leert de shuttle zo goed mogelijk te plaatsen én een goede positie in te nemen tijdens het dubbelspel. 
Het mag gezegd worden dat velen trouw op de training komen en bovendien met het nodige 
enthousiasme aan de slag gaan. Op deze wijze voelen ze zich in de vereniging eerder thuis en is het 
tevens voor hen een aansporing ook tegen de gevorderde spelers en speelsters  een partij te spelen. 
Bovendien is het voor mij als trainer plezierig om met gemotiveerde mensen aan de slag te gaan. 
 
Peter de Rijk 

 

WEETJE 

"Badminton nog steeds snelste racketsport"  

Bij metingen tijdens het WK voor landenteams in Beijing is gebleken dat badminton nog steeds de 
snelste racketsport is. Met maar liefst 332 kilometer per uur sloeg de Chinese dubbelaar Fu Haifeng 
de shuttle weg. 
 
Het was voor het eerst dat de IBF bij een groot evenement snelheidsmetingen verrichtte. Dit werd 
gedaan op het tv-court en bleek een instant hit te zijn in China. Bij de vrouwen sloeg Huang Sui met 
257 kilometer per uur het snelste. Ter vergelijking: bij tennis staat het record op naam van Andy 
Roddick met 246 kilometer per uur. 
 
De badmintonners zullen niet veel harder meer moeten gaan slaan, anders is meten niet meer 
mogelijk. De huidige apparatuur kan geen snelheden boven de 350 kilometer per uur meten. 

[advertentie]
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Jeugdperikelen 
 

 
 

Ook dit jaar wordt er weer een ouder-kind-toernooi 
georganiseerd!  

 

Maandag  17 MAART 
18.00 – 19.30 

 
Neem je vader of moeder mee en laat zien dat jullie een goed 

team zijn, samen. Natuurlijk mag je ook een zus, broer, 
buurman/vrouw, oom, tante of wie dan ook meenemen. Graag vóór 

10 maart opgeven bij Mirjam van Leeuwen of Hans de Fretes. 
 
 

Het belooft weer een gezellige avond te worden! 
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Een nadere kennismaking met… 
 
 
Hij traint al 7 jaar de senioren op woensdagavond en sinds kort ook de jeugd op maandagavond: 

Hans de Fretes 
 
 
Zijn leven in een notendop 
Ik ben geboren in 1953 in Indonesië, op Java, Banjuwangi („banju‟ betekent water en „wangi‟ is 
geurig). Op 9 jarige leeftijd ben ik naar Nederland gekomen en zijn we in Apeldoorn gaan wonen. Hier 
heb ik de basis- en middelbare school doorgebracht. Na mijn diensttijd ben ik naar Groningen gegaan 
en heb daar een lerarenopleiding gevolgd. Mijn vakken waren Handvaardigheid en Tekenen. Sinds 
1995 woon ik met mijn gezin in Uithoorn. Ik ben 18 jaar getrouwd met Yvonne en samen hebben we 2 
kinderen. Emma is 14 en Joost 11 jaar oud. Toen Emma geboren werd in 1993, ben ik gestopt met 
werken en fulltime huisvader geworden om voor de kinderen te zorgen. In 1998 ben ik thuis gaan 
werken, voor GFK. Inmiddels zit ik al weer 8 jaar daar op kantoor.  
 
Zijn badmintoncarrière 
Ik ben vrij laat begonnen met badmintonnen; op m‟n 25

e
. Ik ging heel fanatiek spelen, maar heb niet 

hoog competitie gespeeld. Ik vind het leuk en heb op een gegeven moment bij de Badminton Bond de 
trainersopleiding gevolgd. Ongeveer 7 jaar geleden ben ik als trainer voor Space Shuttle gevraagd. In 
het begin altijd gezegd dat ik niet langer als 3 jaar zal blijven… de rest is geschiedenis… 
 
Zijn andere hobby’s 
Motorrijden! Niets heerlijkers als 220 km p/u te scheuren op dat ding. Dat ding is een Triumph Tiger 
1050, 3 cilinder, 120pk, van 0 naar 200 km p/u in 12 seconden. Ik heb dan ook om de haverklap 
bekeuringen, maar het zijn meestal niet van die hoge, hoor. Deze zomer ga ik met mijn zoon en 
dochter een alpentour maken. Nee, we kunnen niet met z‟n drie-en erop. Ja, dat betekent dat ik 2x ga. 
 
Zijn favoriete muziek 
Van alles! Ik ga veel naar live optredens. 
Aanstaand weekend naar de Claw Boys Claw en 
binnenkort naar een bejaarde; de 81-jarige Chuck 
Berry! Een concert van Joe Jackson staat ook in de 
agenda. 
 
Zijn smaak op gebied van film, TV, theater 
Ik ben gek op films en ga veel naar het theater. We 
bezoeken van alles en nog wat. Een vriendin regelt 
de kaartjes en er zit elk jaar van alles tussen; 
cabaret, muziek, dans. Op TV kijk ik graag naar De 
Wereld Draait Door. En ik volg CSI, gelukkig is er 
CSI Miami, CSI Las Vegas, CSI New York… En 
meer van dat soort series. 
 
Van wie zou je de volgende keer meer willen 
weten? 
Eric Somers helpt mij veel bij het trainen van de 
jeugd. De volgende keer zijn Eric en Juna Somers 
aan de beurt; een vader-dochter interview! 
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Clubkampioenschappen 

 

Inschrijfformulier Clubkampioenschappen 2008 (senioren) 

 
3 maart starten de clubkampioenschappen van 2008. Dit is eerder dan in voorgaande jaren. Reden is 
dat we de clubkampioenschappen voor de meivakantie (28-04-2008 t/m 12 mei 2008) willen afronden. 
De kampioenschappen kennen vele wedstrijden (we spelen alles in poules) en zullen daarmee weer 
enkele weken gaan duren. Een goede organisatie is daarbij van belang en we hopen dat iedereen zijn 
steentje daaraan bijdraagt. Aan alle mensen, die niet meedoen, vragen we begrip voor de overlast die 
de kampioenschappen mogelijk brengen. 
Nieuw dit jaar is dat er een aparte poule voor recreanten komt! 
 
We spelen op maandag in De Scheg van 20:00 tot 22:00 uur en op woensdag in De Kegel van 19:00 
tot 21:00 uur. Er worden volledige wedstrijden gespeeld volgens de bondsregels. 
 
Houd de hieronder genoemde speeldata vrij in je agenda. Uiteraard willen we rekening houden met 
eventuele verhinderingen. Vermeld die duidelijk. Als je achteraf onverhoopt toch niet kan spelen op 
een datum waarop je bent ingedeeld dan kan dat met zich meebrengen dat je die wedstrijd verliest. 
De wedstrijdschema‟s worden zo spoedig mogelijk na het verwerken van de inschrijvingen bekend 
gemaakt per e-mail en via onze website www.bcspaceshuttle.nl.  
 
Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50 per onderdeel, welke bij inschrijving direct dient te worden voldaan.  
 

naam  

adres  

telefoon  

e-mail  

 

 

Niveau Competitie, ervaren speler/recreant * (NB! er komt een speciale poule voor recreanten!!) 

dames enkel ja/nee * 

heren enkel ja/nee * 

dames dubbel ja/nee * naam partner  

heren dubbel ja/nee * naam partner  

gemengd dubbel ja/nee * naam partner  

 * doorhalen wat niet van toepassing is 

 

mogelijke speeldagen (streep de dagen door waarop je verhinderd bent) 

maandag 03 mrt 10 mrt 17 mrt  31 mrt 07 april**  14 april** 21 april *** 

woensdag 05 mrt 12 mrt 19 mrt 26 mrt 02 april 09 april** 16 april**   

**Finale ronden ***Finales  

 
De uiterste inschrijfdatum is woensdag 20 februari! 
 
Wedstrijdsecretariaat: Rens-Jan Ossewaarde Henny Sahetapy 
 Telefoon: 06-22234952 Telefoon: 06-55874699 

 E-mail: rensjan@planet.nl 
E-mail: jsahetapy@hotmail.com of 
competitieleider@bcspaceshuttle.nl 

 

mailto:rensjan@planet.nl
mailto:jsahetapy@hotmail.com
mailto:competitieleider@bcspaceshuttle.nl
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[advertentie] 

 

 
 

 


