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SSppaacceerriijjeenn  
Clubblad van badmintonvereniging ‘Space Shuttle’ 
 
 
Beste Leden, 
 
Het nieuwe seizoen is inmiddels sinds 18 
augustus j.l. weer begonnen en de 
rackets zijn uit het vet gehaald. Ik hoop 
dat iedereen een goede vakantie heeft 
gehad en weer veel zin heeft om een 
shutteltje te slaan. De eerste avond is 
erg druk bezocht met veel nieuwe 
gezichten. Leuk om te zien dat de leden 
weer enthousiast zijn begonnen aan een 
het nieuwe seizoen. 
 
Training: 

 

Zowel de jeugd als de senioren zullen 
ook dit seizoen worden getraind door 
Hans de Fretes. Op maandagavond van 
18.00 - 19.30 uur in Sporthal De Scheg 
(jeugd) en van 19.00 - 21.00 uur in De 
Kegel (senioren). Peter de Rijk zal zoals 
het er nu uitziet om de week op 
maandagavond een training verzorgen 
voor de recreanten. De tijd zal in overleg 
zijn met hem en vermoedelijk zal dit wat 
later op de avond gebeuren. Hij zal dit 
nog bekend maken. 
 
Competitie: 

 

We zullen ook dit seizoen met 3 teams 
deelnemen aan de competitie : 2 mix 
teams en 1 herenteam. Verderop in dit 
blad vind je een overzicht van alle 
wedstrijden per team, met dank aan 
Henny Sahetapy, de competitieleider. Al 
onze thuiswedstrijden zullen worden 
gespeeld in Sporthal De Scheg,  
aanvangstijd 13.00 uur. Ook dit seizoen 
rekenen wij weer op een enthousiast 
publiek die onze Space-tijgers zullen 
aanmoedigen. Iedereen veel succes 
toegewenst. Mocht je een keer willen 
invallen kun je het beste contact 
opnemen met Henny. 
 
 

 

 

Mededelingen: 

 

Onze Open Dag zal mogelijk 
georganiseerd worden op 29 september 
waarbij we hopelijk weer nieuwe leden 
kunnen begroeten. Nadere info volgt. 
 
Clubshirts zijn in alle maten verkrijgbaar 
bij een van onze bestuursleden voor de 
prijs van € 8,- (2 voor € 15,-)  Deze zijn 
verplicht voor de competitiespelers (ook 
invallers). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook dit seizoen kan B.C. SpaceShuttle 
weer rekenen op onze vaste sponsoren: 
Alka Keukens, F.B. Payralbe loodgieters 
en Scamander Solutions. Ook dank aan 
Mario Spoor voor het regelen van het 
drukken van de Spacerijen. 
 
Blijf kijken op onze website 
www.bcspaceshuttle.nl voor het meeste 
actuele nieuws en informatie. 
  
 
 
 
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 795196 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 Jeugd recreatief € 92 Inschrijfgeld € 5 
Senioren competitie € 194 Jeugd competitie € 108 Zomerbadminton € 25 
 
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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Notulen algemene ledenvergadering  
Badmintonclub Spaceshuttle 

Seizoen 2007/2008 
 
Datum:  Donderdag 22 mei 2008 
Locatie:  De Scheg, Uithoorn 
Aanvang:  20.00 uur 
Sluiting:  22.00 uur 
Aanwezig bestuur: Paul Sterel (voorzitter), Hans van der Linden (penningmeester), Jeroen 

Huls (secretaris) Mirjam van Leeuwen (bestuurslid jeugdzaken), Rob 
Stolwijk (bestuurslid algemene zaken) 

Afwezig bestuur:  - 
Aanwezige leden: Bert van Jaaren, Mathé Jonkergouw, Karel Kruk, Ria Lagerweij, Jan van 

Lienen, Marion Ligthart, Sandra Mast, Edwin Melein, Rens-Jan Ossewaarde, 
Alexander Popma, Peter de Rijk, Henny Sahetapy, Rudy van Stormbroek, 
Anne Tammes Buirs en Sandra van Wiersum 

Afwezig met opgave 

van verhindering: Jolien Balke 
Overige aanwezigen: Hans de Fretes (trainer) 
 
 
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 2005/2006: Er is geen commentaar en de notulen worden goed bevonden. 

Wel wordt opgemerkt dat ze niet bij alle aanwezigen in het bezit zijn. De secretaris geeft aan 
dat ze zijn gepubliceerd in het eerste clubblad van het afgelopen seizoen. 

 
5. Algemeen jaarverslag 2006/2007: De voorzitter geeft aan dat het afgelopen seizoen weer 

leuk is verlopen. De trainer Hans de Fretes wordt bedankt voor de training van zowel de 
senioren als de jeugd. De competitie is met wisselend succes verlopen. Er zijn geen teams 
kampioen geworden en 2 teams zijn gedegradeerd. De recreantencompetitie is weer met veel 
plezier gespeeld.  
De vereniging heeft te kampen met een sterk wisselend ledenaantal. Het bestuur zal komend 
seizoen actief blijven met het werven van nieuwe leden.  
De voorzitter bedankt de vaste donateur en de sponsoren van de vereniging die ten behoeve 
van het jubileum extra hebben bijgedragen: Scamander Solutions, ALKA Keukens en Payralbe 
Loodgieters.  
De speeltijden blijven komend seizoen onveranderd. Maandag 18 augustus 2008 begint het 
nieuwe badmintonseizoen. Bert van Jaaren gaat komend seizoen weer trachten een aantal 
recreanten enthousiast te krijgen om ook op woensdag tussen 20:00 en 21:00 uur recreatief te 
gaan spelen in De Kegel. 

 
6. Jaarverslag jeugdzaken: Het bestuurslid jeugdzaken bedankt de jeugdtrainer en de 

begeleiders voor hun inzet van het afgelopen seizoen. Het verloop onder de jeugdleden is nog 
steeds heel erg groot Derhalve is het voor komen seizoen ook niet haalbaar een jeugdteam 
samen te stellen voor de competitie. Het aantal jeugdleden voor volgend jaar bedraagt naar 
verwachting ca. 30. 
Om nieuwe leden te werven zal volgend seizoen onder andere worden meegedaan met de 
jeugdsportpas. Peter de Rijk houdt zich namens de vereniging bezig met de organisatie 
hiervan. 
 

7. Verslag Technische Commissie: Peter de Rijk neemt het woord namens de technische 
commissie. De jeugdtraining heeft in het begin problemen gekend al gevolg van een aantal 
‘probleemkinderen’. Na overleg met de trainer en de betrokken ouders zijn deze problemen 
echter opgelost. De technische commissie stelt voor om volgend seizoen een jeugdcommissie 
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in te stellen om de jeugd meer bij de vereniging te betrekken. Daarnaast wil de technische 
commissie komend seizoen meer aandacht schenken aan toernooien (zowel voor de jeugd als 
voor de senioren). Verder streeft de technische commissie er naar om volgend jaar wel weer 
een jeugdteam in de competitie te hebben. 
De clubkampioenschappen zijn weer goed verlopen. Het indelen van de recreanten in een 
aparte recreantenpoule wordt door de leden als erg leuk ervaren.  
Volgend seizoen zal met 2 mixteams en 1 herenteam aan de competitie worden meegedaan.  
 

8. Financieel jaarverslag 2006/2007: De penningmeester deel een financieel overzicht uit. 
Financieel gaat het redelijk goed met de vereniging door aanwas van nieuwe leden, het korter 
spelen op maandagavond en het schrappen van de jeugdtraining op woensdag. De inkomsten 
en uitgaven zijn toegelicht door de penningmeester. Het saldo van de vereniging is nog altijd 
toerijkend. Naar aanleiding van een vraag van Karel Kruk om de begroting van vorig jaar in het 
overzicht op te nemen is door het bestuur aangegeven dit volgend jaar wel te zullen doen. 
 

9. Verslag kascommissie: De kascommissie (Eric Somers en Rens-Jan Ossewaarde) zijn 16 
april bij de penningmeester langs geweest. Rens-Jan Ossewaarde geeft aan dat de 
boekhouding netjes is geregeld. Er zijn geen afwijkingen. Geadviseerd wordt vaker geld over te 
schrijven naar een spaarrekening om extra rente te kunnen ontvangen. Verder wordt 
opgemerkt dat het inschrijfgeld voor het zomerbadminton (€ 20,-) de kosten niet meer dekt. 
Aangeraden wordt dit te verhogen naar € 25,-. 
Volgend jaar zullen Rens-Jan Ossewaarde en Bert van Jaaren in de kascommissie plaatsnemen. 
 

10. Bestuurssamenstelling: De voorzitter en de penningmeester geven aan volgend jaar te 
willen stoppen met hun functies. Zij zullen komend seizoen actief op zoek gaan naar 
vervangers. 

 

11. Begroting 2007/2008: De begroting wordt aan de aanwezige leden uitgereikt en door de 
penningmeester toegelicht. Gezien de verwachte groei van leden en de rees vrij hoge 
contributie wordt door het bestuur voorgesteld dit jaar geen contributieverhoging door te 
voeren. Hierdoor bestaat er voor volgend seizoen een gering begrotingstekort dat mogelijk bij 
een groeiend ledenaantal wordt tenietgedaan. Karel Kruk vraagt of het wel wenselijk is om uit 
te gaan van een begrotingstekort. Het bestuur geeft aan dat de reserves van de club voldoende 
zijn om een klein risico te dragen en dat bij gunstige groei van het ledenaantal zelfs een 
begrotingsoverschot zal ontstaan. 
De begroting wordt door de vergadering in stemming gebracht. De begroting is door de 
aanwezige leden unaniem aangenomen. 

 
12. Rondvraag: Bert van Jaaren vraagt de technische commissie of de competitie voor de jeugd 

geen goede leerschool is. Peter de Rijk geeft aan dat het niveauverschil op dit moment 
gewoonweg te groot is. Hans de Fretes geeft aan dat vooral de jongens nog te weinig niveau 
hebben.  
Alexander Popma vraagt wat de jeugdcommissie gaat doen. Hans de Fretes geeft aan dat de 
jeugdcommissie gaat nadenken over activiteiten buiten de normale trainingen (toernooitjes, 
sinterklaasfeest, weekendactiviteiten, clubblad). 
Ria Lagerweij vraagt waarom door de vereniging geen subsidie bij het Schipholfonds wordt 
aangevraagt. Het bestuurslid algemene zaken geeft aan dat de regels voor deze subsidie 
zodanig zijn aangepast dat het nagenoeg niet mogelijk is om hiervoor in aanmerking te komen. 
Sandra Mast vraagt waarom de jeugd geen loten voor de grote clubactie verkoopt. De 
secretaris geeft aan dat dit te maken heeft met het feit dat wij de loten op dinsdag krijgen 
waardoor onze jeugdleden te laat kunnen starten met de verkoop en andere verenigingen al 
langs de deuren zijn geweest. 
Peter de Rijk geeft aan dat hij moeite heeft met de enquête die het bestuur heeft gehouden 
over de accommodatie van De Scheg. Naar zijn mening (en die van de technische commissie) 
heeft de enquête de verhouding met de beheerder van De Scheg (Jack Bontekoe) geschaad. 
Daarnaast vindt Peter dat de uitvoering van de enquête niet goed was aangezien slechts een 
deel van de leden is benaderd. Peter is van mening dat indien er een enquête plaatsvindt alle 
leden hierbij dienen te worden betrokken. Peter vraagt het bestuur namens de technische 
commissie de relatie met de beheerder van de Scheg te toetsen. Het bestuur reageert dat de 
enquête tot doel had het bestuur te informeren over de mening van de leden in verband met 
het nieuwe contract dat met De Scheg afgesloten moest worden en het gesprek dat het 
bestuur hierover met de beheerder wilde voeren. Aangezien de enquête een informatief 
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[advertentie]

karakter had, was het naar mening van het bestuur niet noodzakelijk alle leden te enquêteren. 
Uit de reactie van de technische commissie en de discussie tijdens de algemene 
ledenvergadering blijkt dat een enquête mogelijk een te zwaar middel was. Na het gesprek met 
de beheerder is naar voren gekomen dat ook de beheerder een aantal punten betreffende de 
accommodatie wenst te verbeteren. Afgesproken is dat het bestuur nogmaals met de 
beheerder zal gaan praten om de relatie te verbeteren. Tevens is afgesproken dat de leden in 
het clubblad over de uitslag van de enquête zullen worden geïnformeerd. 

 

13. Sluiting: Het bestuurslid algemene zaken zet Sandra Mast in het zonnetje voor het 
samenstellen van het clubblad. De voorzitter sluit hierna de vergadering. 

€€€ CONTRIBUTIE €€€ 

 
Vriendelijk verzoek om (indien 
mogelijk) de contributie via 

internet bankieren te voldoen in 
plaats van de acceptgiro te 
gebruiken. Hartelijk dank!   
Hans – Penningmeester  
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Competitie 

 
Dit jaar zullen 3 teams meedoen aan de competitie. Deze bestaan uit: 
 
Mixteam 1 – 4e klasse Ria Lagerweij 
    Anne Tammes Buirs 
    Alexander Popma 
    Edwin Schootemeijer 
    Jeroen Hoppenbrouwers 
 
Mixteam 2 – 4e klasse Sandra Mast 
    Jolien Balke 
    Carroll Dorlandt 
    Mathé Jonkergouw 
    Wisselende heer waaronder Mark Assenberg en  

Rens Jan Ossewaarde 
 
Herenteam – 3e klasse Henny Sahetapy 
    Peter de Rijk 
    Edwin Melein 
    Kees Rijneveld 
 
Zoals je ziet mist het 2e mixteam een 4e vaste heer, dus als het je leuk lijkt competitie te 
spelen kun je bij Sandra terecht. Ook als je niet vast maar wel een paar keer mee zou 
willen doen. Als dame kun je natuurlijk ook een keer meedoen. 
 
Alle competitiespelers vinden het hartstikke leuk als je bij een thuiswedstrijd een keertje 
komt kijken! Het wordt zeker gewaardeerd. Wij gaan ons best weer doen! 
 
De speelvolgorde is dit jaar: heren dubbel, dames dubbel, 1e heer enkel, 1e dame enkel, 
2e heer enkel, 2e dame enkel, 1e mix, 2e mix 
 
De uitslagen zijn te vinden op de site van de badmintonbond, regio Noord Holland.
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Competitieschema 2008 - 2009

Space Shuttle 1

1 Sun 21/09/08 13:00 thuis SPACE SHUTTLE 1 - t GOOI 5
2 Sun 28/09/08 09:00 uit BLIJKKLAPPERS 1 - SPACE SHUTTLE 1

3 Sun 05/10/08 13:00 thuis SPACE SHUTTLE 1 - WEESP 6

4 Tue 07/10/08 20:00 uit IJMOND 3 - SPACE SHUTTLE 1

5 Sat 01/11/08 13:00 thuis SPACE SHUTTLE 1 - ALMERE 17

6 Sun 09/11/08 13:00 thuis SPACE SHUTTLE 1 - VELSERBROEK 2

7 Sun 23/11/08 10:00 uit HUIZEN 8 - SPACE SHUTTLE 1
8 Fri 28/11/08 19:00 uit t GOOI 5 - SPACE SHUTTLE 1

9 Sat 06/12/08 13:00 thuis SPACE SHUTTLE 1 - BLIJKKLAPPERS 1

10 Sat 13/12/08 13:30 uit WEESP 6 - SPACE SHUTTLE 1

11 Sun 21/12/08 13:00 thuis SPACE SHUTTLE 1 - IJMOND 3

12 Sun 11/01/09 10:00 uit VELSERBROEK 2 - SPACE SHUTTLE 1

13 Sun 18/01/09 13:00 thuis SPACE SHUTTLE 1 - HUIZEN 8

14 Sat 24/01/09 19:00 uit ALMERE 17 - SPACE SHUTTLE 1

Space Shuttle 2

1 Sun 21/09/08 13:00 thuis SPACE SHUTTLE 2 - t GOOI 6

2 Sat 27/09/08 10:00 uit WEESP 7 - SPACE SHUTTLE 2

3 Sun 05/10/08 13:00 thuis SPACE SHUTTLE 2 - VEENSHUTTLE 1

4 Sat 11/10/08 19:00 uit ALMERE  18 - SPACE SHUTTLE 2

5 Sat 01/11/08 13:00 thuis SPACE SHUTTLE 2 - US 7

6 Sun 09/11/08 13:00 thuis SPACE SHUTTLE 2 - FLOWER SHUTTLE 4

7 Sun 23/11/08 10:00 uit HUIZEN 9 - SPACE SHUTTLE 2
8 Fri 28/11/08 19:00 uit t GOOI 6 - SPACE SHUTTLE 2

9 Sat 06/12/08 13:00 thuis SPACE SHUTTLE 2 - WEESP 7

10 Thu 11/12/08 20:00 uit VEENSHUTTLE 1 - SPACE SHUTTLE 2

11 Sun 21/12/08 13:00 thuis SPACE SHUTTLE 2 - ALMERE  18

12 Sun 11/01/09 10:00 uit FLOWER SHUTTLE 4 - SPACE SHUTTLE 2

13 Sun 18/01/09 13:00 thuis SPACE SHUTTLE 2 - HUIZEN 9

14 Sat 24/01/09 19:00 uit US 7 - SPACE SHUTTLE 2

Space Shuttle H1

1 Sun 21/09/08 13:00 thuis SPACE SHUTTLE H1 - t GOOI H1

2 Sun 28/09/08 09:30 uit BADHOEVEDORP BC H1 - SPACE SHUTTLE H1

3 Sun 05/10/08 13:00 thuis SPACE SHUTTLE H1 - OVERBOS H1

4 Mon 06/10/08 19:00 uit UVO SPIRIT H1 - SPACE SHUTTLE H1

5 Sat 01/11/08 13:00 thuis SPACE SHUTTLE H1 - HOOGKARSPEL BV H2

6 Sun 09/11/08 13:00 thuis SPACE SHUTTLE H1 - VLIEGENDE SHUTTLE H1

7 Sun 23/11/08 10:00 uit HUIZEN H1 - SPACE SHUTTLE H1

8 Fri 28/11/08 19:00 uit t GOOI H1 - SPACE SHUTTLE H1

9 Sat 06/12/08 13:00 thuis SPACE SHUTTLE H1 - BADHOEVEDORP BC H1

10 Sun 14/12/08 14:00 uit OVERBOS H1 - SPACE SHUTTLE H1

11 Sun 21/12/08 13:00 thuis SPACE SHUTTLE H1 - UVO SPIRIT H1

12 Sun 11/01/09 10:00 uit VLIEGENDE SHUTTLE H1 - SPACE SHUTTLE H1

13 Sun 18/01/09 13:00 thuis SPACE SHUTTLE H1 - HUIZEN H1

14 Sun 25/01/09 10:00 uit HOOGKARSPEL BV H2 - SPACE SHUTTLE H1
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Recreanten 
 
 
Beste sportvrienden van Space Shuttle, 
 
Vanaf de 1e woensdag in september bestaat de mogelijkheid om extra te spelen in 
Sporthal ‘De Kegel’ te Amstelveen. 
De Kegel is voor onze leden op de woensdagavond altijd al geopend vanaf 19.00 uur voor 
de competitiespelers en deze krijgen dan ook training van een oefenmeester. 
 
Voor onze recreanten en niet competitiespelende leden is er een mogelijkheid om op 4 
velden vrij te kunnen spelen zonder verdere verplichtingen. 
Je kunt iedere woensdag om 19.50 in het badmintoncentrum van de Kegel terecht, zodra 
het tennis om 20.00 uur is afgelopen kunnen wij direct 4 badmintonvelden opbouwen. 
 
Wil je meedoen aan de clubkampioenschappen van Space Shuttle is dit een uitgelezen 
mogelijkheid om samen extra te oefenen. 
Maar ook als we weer een recreantencompetitie met andere clubs gaan organiseren is 
extra oefenruimte alleen maar prettig. 
 
Je hebt op de Olympische Spelen gezien hoe onze Aziatische badmintonners gespeeld 
hebben en wil je bepaalde dingen oefenen wat je daar gezien hebt, wie weet doe je de 
volgende keer zelf mee…  
Misschien wil je wel na de vakantie een extra pondje gewicht kwijt, dan is extra 
lichaamsbeweging alleen maar goed. 
 
Al met al verheug ik mij er op jullie op de woensdagavond in de Kegel te treffen, je hoeft 
je niet op te geven, je bent van harte welkom. 
Het is misschien wel handig om met minimaal 4 mensen af te spreken want dan kan er 
altijd een dubbel gespeeld worden. 
Ik zal zelf bijna iedere woensdagavond aanwezig zijn en ik weet van 3 à 4 mensen die al 
toegezegd hebben te willen komen, dus tot maandagavond in de Scheg en 
woensdagavond in de Kegel! 
 
Bert van Jaaren 
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Een nadere kennismaking met…

Eric en Juna Somers 
 
Een badmintonfamilie?  

Eric: Jazeker! De familie Somers heeft een lange historie met 
Space Shuttle. Mijn moeder Miep deed 24 jaar geleden de 
ledenadministratie, m’n vader Wim en zus Tanja waren ook 
lid. Ik kreeg les van Peter de Rijk en heb nog competitie 
gespeeld met Henny.  
 
Je bent wel een tijdje ‘weggeweest’? 

Ja, klopt. Ik ben gaan darten. Ik speelde in de eredivisie o.a. 
tegen Co Stompé en Raymond van Barneveld gespeeld. 
(sorry leden, vergeten te vragen of Eric ook wel eens van ze 
gewonnen heeft) Ongeveer 3 jaar geleden wilde Juna op badminton en zijn we bij Space Shuttle 
gaan kijken. Ik zat langs de kant en ben Fred (voorm. jeugdtrainer) gaan helpen met de training. 
Toen een keer een avond gebleven en nu speel ik ook zelf elke maandag na de jeugdtraining. 
 
Juna, wat deed jij voor je op badminton kwam? 

Ik heb 2 jaar geturnd en toen tafeltennis, maar dat was niks. Bij badminton vind ik trainen en vrij 
spelen allebei leuk. De training bij ping-pong was niks aan. Ik zou ook wel competitie willen spelen. 
 
En wat doen jullie in het dagelijks leven? 

Juna: Ik zit in groep 6 van de Kajuit en vind het heel leuk op school. 
Eric: Ik werk bij de UBA op de afdeling Personeelszaken en ben ook onderhoudscoördinator.  
 
Lezen jullie wel eens een boek? 

Juna: Ik ben gek op encyclopedieën en dat soort boeken, wil van alles weten.  
Eric: Boeken??? Heb geen tijd om te lezen. We hebben een oud huis aan de Amstel dus ben altijd 
aan het klussen. Voordeel is dat ik met de roeiboot naar m’n werk ga! 
 
Doen jullie aan andere sporten dan badminton? 

Juna: Ik hou van paarden. De buren hebben er 4. Ik help verzorgen en soms mag ik er op rijden. 
Eric: Woensdag en zaterdag ga ik met m’n zoon Morvan naar de voetbal. 
 
Waar zijn jullie deze zomer op vakantie geweest?  

In koor: Bretagne! Eric: We gaan al járen naar dezelfde camping in Bretagne aan de zee. Juna en 
Morvan zijn ook Bretonse namen.  
Juna: Ik heb daar heel veel vriendjes uit Frankrijk, België en Duitsland. We slapen in een tent. Het 
is een eenvoudige camping maar dat geeft niets, want we zitten een paar meter van het strand. 
 
En houden jullie van muziek? 

Juna: Ik luister met papa en mama mee, ben zelf niet ergens fan van ofzo. 
Eric: Ik ben gek op muziek. Ik heb meer dan 100 oude LP’s die ik nog regelmatig draai. De 
muzieksmaak is heel breed; van Herman Brood tot Maria Nena, van André Hazes tot Bob Dylan.  
Juna: Hij zet soms de muziek ook heel hard aan, vooral als ik op bed lig…   
 
Wat wil je later worden? 

Juna: Iets met dieren of juf of achter de kassa.  
Eric: Oud 
 
Heb je zelf ook huisdieren? 

Juna: We hebben een hond; Maus. Het is een vuilnisbakkenras, maar wel heel lief. En een hele 
grote vijver in de tuin met 3 koi karpers en ongeveer 26 goudvissen. 
 
En van wie zouden jullie de volgende keer meer willen weten? 

Lotte en Damian Vork. Nou, Damian en Lotte, Juna vindt het leuk om jullie zelf te interviewen dus 
bereid je maar voor!
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