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SSppaacceerriijjeenn  
Clubblad van badmintonvereniging “Space Shuttle”. 

 
 
Beste Leden, 
 
Het seizoen is bijna voorbij. Ik hoop dat 
iedereen genoten heeft en lekker sportief bezig 
is geweest. 
Ik kan met veel genoegen terugkijken op het 
afgelopen seizoen. Na ons mooie jubileumjaar 
waarbij we constateerde dat er een terugloop 
was in het ledenaantal is deze gelukkig weer 
sterk toegenomen. Door het organiseren van 
een open dag op 17 september en een 
introducé avond op 29 oktober heeft ons 
ledenaantal weer een boost gekregen zowel bij 
de jeugd als de senioren. Een goede 
ontwikkeling dus. We zullen ook in het komend 
seizoen hierin actief blijven om ons 
ledenaantal nog verder te vergroten.  
 
Clubkampioenschappen 
Een zeer goed bezet en aantrekkelijk toernooi 
met een hoofdrol voor onze Alexander Popma 
die in elke discipline er met de hoofdprijs 
vandoor ging. Hij heeft zijn prijzenkast weer 
wat kunnen uitbreiden. Elders in dit clubblad 
zal Henny uitgebreid terugkomen op de 
succesvolle clubkampioenschappen. 
 
Jeugd 
Mede door de sterke aanwas van onze 
jeugdleden was het regelmatig druk op de 
trainingen op maandagavond. Deze werden dit 
seizoen voor het eerst verzorgd door Hans de 
Fretes die ook de senioren traint. Mijn 
complimenten aan Hans voor de manier zoals 
hij de trainingen heeft gegeven. Enthousiasme 
is hier het toverwoord. Ook hierbij veel dank 
aan al onze begeleiders voor de inzet. Deze 
wordt enorm gewaardeerd. 
 
Competitie 
Dit seizoen waren onze teams niet allemaal 
even succesvol. Het herenteam scoorde een 
prima tweede plaats echter de 2 mixteams 
eindigden helaas op de laatste plaats. Volgend 
seizoen gaan we weer vol aan de bak en heb 
daar alle vertrouwen in. 
 
Zomerbadminton 
Van 1 mei tot 1 september kan er worden 
gespeeld op woensdagavond van 20.00 tot 

22.00 uur in De Kegel te Amstelveen. Je kunt 
je opgeven bij Jeroen Huls of Mirjam van 
Leeuwen. 
 
Vacature 
Het bestuur zoekt op dit moment iemand die 
het leuk vindt om in samenwerking met de 
technische commissie om gedurende het 
seizoen diverse toernootjes te organiseren. Dit 
kan variëren van een openingstoernooi tot 
samenwerking met een andere badmintonclub. 
Heb je zin om dit voor de club te gaan doen 
neem contact op met of Hans van der Linden 
of Paul Sterel. 
 
Algemeen 
Zet de volgende data in je agenda: 
22 mei: Algemene Leden Vergadering in 
Sporthal De Scheg aanvang 20.00 uur 

26 mei: is de laatste speelavond van het 
huidige seizoen 

18 augustus: is onze eerste speelavond in het 
nieuwe seizoen. 
 
Ik wil graag nogmaals onze technische 
commissie bedanken voor het voortreffelijk 
organiseren van de clubkampioenschappen en 
de overige toernooien dit seizoen. 
Wederom onze dank aan onze trouwe 
sponsoren t.w. Alka Keukens , Scamander 
Solutions en Payralbe Loodgieters 
Dank ook aan Hans de Fretes voor het 
verzorgen van de trainingen bij de jeugd en de 
senioren. 
Als laatste dank aan Sandra Mast en Peter de 
Rijk voor resp. het verzorgen van het clubblad 
en de training voor de recreanten. 
 
Tenslotte wens ik iedereen een hele fijne 
vakantie en hoop jullie allemaal weer te zien in 
het nieuwe seizoen. 
 
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 ledenadm_bcspace@telfort.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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Jeugdperikelen 
 

Beste mensen, 
 
Hier een klein verslag van het bestuurslid jeugdzaken [Mirjam van Leeuwen] over het reilen en zeilen 
van de jeugd. 
Ik vind dat onze nieuwe jeugdtrainer er alles aan doet om de jeugd de technieken van het 
badmintonnen aan te leren. Dit vergt natuurlijk enige concentratie. 
Maar ja, willen we vooruitgang boeken en in de toekomst competitie spelen, dan is het van essentieel 
belang. 
Trots kunnen we wezen op de inzet van vele ouders/begeleiders die de trainer daarbij ondersteunen. 
Tevens was ik erg blij met de opkomst van vele ouders bij het ouder-kindtoernooi. 
Als bestuur zullen we voor het volgende seizoen proberen om aan zoveel mogelijk toernooitjes deel te 
nemen. 
Jongens en meisjes „ga zo door’ en ik wens jullie alvast een fijne zomervakantie!!!! 
 
 Mirjam van Leeuwen  

 

[advertentie]
=== ZOMERBADMINTON === 

 
Van mei tot en met augustus is er 

weer zomerbadminton in 
Tennishal De Kegel in Amstelveen.  

 
Er zijn 4 banen beschikbaar van 

20.00 tot 22.00 uur.  
De kosten hiervoor bedragen 

slechts 25.00 euro.  
 

Een mooie manier om tijdens de 
lange zomerstop een beetje in 
‘badminton-shape’ te blijven!  

 
Geef je op bij Jeroen Huls of 

Mirjam van Leeuwen. 
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Olympische Spelen 
 
 
Van 9 tot 17 augustus wordt de badminton competitie gehouden op de Olympische Spelen 2008 te 
Beijing. Voor degene die het leuk vindt deze te volgen hierbij het schema: 
 

August 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Men's 
singles 

Round 
of 64 

Round 
of 64 

Round of 
32 

Round 
of 16  Quarterfinal Semifinal Bronze Final 

Women's 
singles 

Round 
of 64 

Round 
of 32 

Round of 
16  Quarterfinal  Semifinal 

Bronze 
/ Final  

Men's 
doubles    

Round 
of 16 

Quarterfinal Quarterfinal Semifinal 
Bronze 
/ Final  

Women's 
doubles  

Round 
of 16 

Quarterfinal  Semifinal  
Bronze / 

Final   

Mixed 
doubles    

Round 
of 16  Quarterfinal Semifinal 

Bronze 
/ Final 

 

 
 
Totaal doen er 172 badmintonspelers mee; 87 heren en 86 dames. Nederland 
speelt alleen mee met de Heren- en Dames enkel. Bij de heren gaat Eric Pang 
zijn best doen en bij de dames Yao Jie. Ze zullen echter niet samen aan de mix 
deelnemen. 
Yao Jie won in 2006 een bronzen medaille tijdens de Europese 
kampioenschappen. 
Eric Pang is Europees jeugdkampioen geweest in 2001. 
Beide stonden in 2007 in de finale van de Europa Cup.  

 
 
 
 
 
 
Wil je alles te weten komen over de badminton-kant van de Olympische 
Spelen? Surf dan naar: 
http://en.beijing2008.cn/cptvenues/sports/badminton/index.shtml.  
Hier kun je ook alle info over andere sporten terugvinden. 
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Clubkampioenschappen 2008 
 
Op 21 april werden de finales van de clubkampioenschappen 2008 gespeeld in onze vertrouwde 
sporthal „De Scheg‟. Er kwamen veel fans kijken, dat was leuk. 
Mede dankzij het enthousiasme van een aanzienlijk aantal nieuwe recreantenleden, konden er dit jaar 
veel poules gevormd worden, iets wat de laatste jaren niet mogelijk was. 
 
Dames Enkel-Competitie spelers 
De finale dames enkel; Anne Tammes Buirs kwam deze wedstrijd sterk tevoorschijn en won de eerste 
set met 21-15 en besliste de wedstrijd tegen Joke in een spannende tweede set met 27-25. 
Een leuke partij met veel toeschouwers. 
 
Dames Dubbel-Competitie spelers 
De dames dubbel halve finale was ook heel mooi om te zien met Joke den Besten & Marion Ligthart 
tegen Ria Lagerweij & Anne Tammes Buirs. Deze wedstrijd werd in 3 sets gespeeld. Marion en Joke 
wonnen met 24-22, 13-21, 21-19. 
In de finale bleken zij ook te sterk voor Cathy Leembruggen & Sandra Mast-Van Amelrooij. En dit 
leverde een overwinning (21-11 en 21-13) op voor het duo Joke & Marion, die daarmee clubkampioen 
werden.  
 
Heren Dubbel-Competitie spelers 
De verwachtingen waren vooraf hooggespannen bij de heren dubbel competitie, waar geprobeerd was 
jong talent en oudere ervaring te mixen om zo tot een optimale spanning te komen. De paren Eric 
Brinkhuis & Paul Sterel bleken echter niet te kunnen winnen van Alexander Popma & Edwin 
Schootemeijer omdat zij inmiddels, misschien over toch wat meer ervaring beschikten naast hun 
jeugdige talent dan de anderen; zij wonnen al hun partijen. Uitslag finale: 21-15, 21-10. 
 
Gemengd Dubbel-Competitie spelers 
Er werden in totaal 8 finales gespeeld. De gezelligheid zat er goed in, maar dit betekende niet dat er 
niet fanatiek gespeeld werd! Zoals de finale tussen Ria Lagerweij & Alexander Popma en Anne 
Tammes Buirs & Jeroen Huls: Ria & Alexander wonnen met 21-14 en 21-18. 
 
Heren Enkel-Recreanten 
In de recreantenpoule speelde Tom Nitta zijn heren enkel, vrijuit tegen Victor Coenen; hij heeft zijn 
partij dan ook gemakkelijk gewonnen met 21-11 en 21-11. 
 
Gemengd Dubbel-Recreanten 
In de gemengd dubbel bij de recreanten bleef het spannend tot het einde, maar uiteindelijk werd de 
finale gewonnen door Riny te Riele & Eric Somers. Zij versloegen Carroll Dorlandt-Florentinus & Karel 
Kruk met 21-16 en 22-20. 
 
Heren Dubbel-Recreanten 
In een beslissende wedstrijd speelden Karel Kruk & Eric Loogman tegen Mark Assenberg & Tom 
Nitta. Ook zij hielden de spanning hoog, maar uiteindelijk trokken Karel en Eric toch aan het langste 
eind en werden hiermee clubkampioen. Zij wonnen al hun partijen en werden daarmee zeer verdiend 
eerste. Uitslag: 14-21, 21-11 en 21-13. 
 
Heren Enkel-Competitie spelers 
Alexander Popma en Jeroen Huls hadden zich voor de finale der finales goed warm gespeeld en het 
publiek hoopte op een spannende wedstrijd. De eerste set was een kat en muis spel, de partij duurde 
lang maar Alexander wist deze set wel te winnen. Alexander is als een diesel; langzame start, maar 
met een groter uithoudingsvermogen kon hij de rally‟s uiteindelijk steeds in zijn voordeel beslissen. 
Uitslag: 21-12, 23-21. 
 
Sponsors 
Grote dank ook aan de sponsors Alka Keukens, Loodgieterbedrijf Payrable en Scamander Solutions 
en Jack Bontekoe voor het verzorgen van de prijzenpot (bekers, cadeaubonnen, wijn en champagne). 
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Alle kampioenen: Proficiat !!!   

 
 

 

 
Staand v.l.n.r.:  
Eric Somers, Riny te Riele, Ria Lagerweij, Eric Loogman, Karel Kruk, Alexander Popma  
Knielend:  
Tom Nitta, Marion Ligthart, Joke den Besten, Anne Tammes Buirs, Edwin Schootemeijer 

 

Clubkampioenschappen 2008 

Poule Standen    

DE-C    Stand 

Groep A 1 Anne Tammes Buirs 

  2 Joke den Besten 

  3 Ria Lagerweij 

  4 Jolien Balke 

HE-C   Stand 

Groep A 1 Jeroen Huls 

  2 Eric Somers 

  3 Eric Brinkhuis 

  4 Mark Assenberg 

    Stand 

Groep B 1 Alexander Popma 

  2 Henny Sahetapy 

  3 Mathe Jonkergouw 

  4 Peter de Rijk 
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  5 Edwin Schootemeijer 

DD-C   Stand 

Groep A 1 Joke den Besten+Marion Ligthart 

  2 Cathy Leembruggen+Sandra Mast-Van Amelrooij 

  3 Ria Lagerweij+Anne Tammes Buirs 

  4 Jolien Balke+Mirjam van Leeuwen 

HD-C   Stand 

Groep A 1 Alexander Popma+Edwin Schootemeijer 

  2 Mathe Jonkergouw+Peter de Rijk 

  3 Rolf van Roekel+Ron Schnater 

  4 Hans van der Linden+Eric Somers 

    Stand 

Groep B 1 Eric Brinkhuis+Paul Sterel 

  2 Rens-Jan J. Ossewaarde+Cees Rijneveld 

  3 Guido Braye+Henny Sahetapy 

  4 Jeroen Huls+Gijs Lanser 

GD-C   Stand 

Groep A 1 Anne Tammes Buirs+Jeroen Huls 

  2 Jolien Balke+Eric Loogman 

  3 Cathy Leembruggen+Henny Sahetapy 

  4 Sandra Mast-Van Amelrooij+Rens-Jan J. Ossewaarde 

    Stand 

Groep B 1 Ria Lagerweij+Alexander Popma 

  2 Marion Ligthart+Mark Assenberg 

  3 Joke den Besten+Mathe Jonkergouw 

HE-R   Stand 

Groep A 1 Tomoaki Nitta 

  2 Victor Coenen 

  3 Gijs Lanser 

  4 Rudy van Stormbroek 

HD-R   Stand 

Groep A 1 Karel Kruk+Eric Loogman 

  2 Mark Assenberg+Tomoaki Nitta 

  3 Matthijs Brendel+Victor Coenen 

  4 Rick (Eric) den Tenter +Michel den Tenter 

  5 Rudy van Stormbroek+Arno(Bert) van Dinther 

GD-R   Stand 

Groep A 1 Carroll Dorlandt-Florentinus+Karel Kruk 

  2 Sandra Wiersum-Mantel+Peter de Rijk 

  3 Sylvia van Leeuwen+Rudy van Stormbroek 

    Stand 

Groep B 1 Riny te Riele+Eric Somers 

  2 Mirjam van Leeuwen+Ron Schnater 

  3 Mariella van Doorn+Arno van Dinther 
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[advertentie] 
 

 
 

 


