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SSppaacceerriijjeenn  
Clubblad van badmintonvereniging ‘Space Shuttle’ 

 
Beste Space Shuttelaars, 
Ik weet niet hoe u erover denkt, maar ieder jaar 

weer maakt het begin van het nieuwe badminton-
seizoen mij altijd een beetje melancholiek. Zodra 

het vaste maandagavondritueel weer zijn intrede 
doet, betekent dat toch een beetje de inleiding van 

het einde van al weer een zomer. Lange nachten, 
koude dagen; u begrijpt wat ik bedoel. Maar deze 

nogal negatieve inleiding is natuurlijk helemaal geen 
goed begin van mijn eerste inleidende stukje voor 

deze nieuwsbrief als voorzitter, wat mij gelijk brengt 

bij het eerste onderwerp van dit voor het resterende 

gedeelte zeer positieve stukje. 
 

Bestuurswisseling 
Misschien vraagt u zich af wat voor kwaliteiten een 

willekeurig persoon moet bezitten om bestuurslid te 
worden van een vereniging als Space Shuttle. Ik zal 

u uit de droom helpen, meer dan een middelmatige 

motoriek, voldoende om je rechterhand boven je 
hoofd te heffen, is niet nodig om te worden 

verkozen voor een bestuursfunctie. En mochten uw 
motorische vermogens benedenmaats zijn of u bent 

simpelweg links, dan is uw linkerhand of een 
eenvoudige stemverheffing ook voldoende. Ik 

spreek uit ervaring. Alle gekheid op een stokje, het 
was natuurlijk al een tijdje bekend dat onze 

penningmeester en onze voorzitter in de personen 
van Hans van der Linden en Paul Sterel vorig jaar 

de beslissing hadden genomen om het bestuur te 
verlaten. Na een flinke lobbycampagne van het 

voltallige bestuur dat gepaard ging met een 
behoorlijke vasthoudendheid en soms met dreiging 

van fysiek geweld is het tijdens de laatste ALV 
gelukkig toch gelukt om weer invulling te geven aan 

de vrijgekomen bestuursfuncties. Victor Coenen 
heeft zichzelf opgeworpen als penningmeester en 

uitgaande van het recente e-mailverkeer dat 
ondertussen al heeft plaatsgevonden binnen het 

bestuur heb ik en ik denk velen met mij nu al de 
indruk dat hij deze functie zeer naar behoren zal 

uitvoeren. Als voorzitter is met een verpletterende 
meerderheid van stemmen gekozen voor onder-

getekende (deze laatste zin lezen met een licht 
ironische ondertoon voor optimaal effect). Bij deze 

wil ik Hans en Paul natuurlijk nog hartelijk danken 
voor hun vele jaren van inzet voor onze vereniging 

en hoewel Paul door fysieke mankementen zijn 
lidmaatschap heeft opgezegd, zal Hans blijven 

spelen en zich ook als vrijwilliger blijven inzetten. 
 

Competitie 
Het niveau van een sportvereniging wordt bepaald 

door de resultaten van zijn competitiespelende 
teams en bij ons is dat niet anders. Daarom zullen 

ook dit jaar weer een aantal teams worden ingezet 
om de eer van Space Shuttle hoog te houden. Dit 

gebeurt natuurlijk wederom onder de bezielende 
leiding van competitieleider Henny Sahetapy, 

zonder wiens inzet de competitie een stuk kleurlozer 

zou verlopen. Het strijdtoneel wordt dit seizoen 
weer betreden door twee mixteams en een 

herenteam met ongeveer dezelfde bezetting als 
vorig jaar, zij het met een paar wisselingen, 

afmeldingen en nieuwe gezichten. Wel nieuw en bij 
deze zeer welkom is ons jeugdteam, dat met acht 

enthousiaste leden met al even enthousiaste ouders 
mag laten zien in hoeverre ze het hoofd boven 

water kan houden als het er echt om gaat! Ik heb 
er, de betreffende jeugdleden kennende, alle 

vertrouwen in dat het helemaal goed komt! 

Voor niet-competitiespelende leden geldt natuurlijk 

dat ze van harte welkom zijn om te komen kijken en 
onze spelers boven zichzelf uit te laten stijgen door ze 

op zeer enthousiaste zo niet hysterische wijze toe te 
juichen. Onze thuiswedstrijden worden gespeeld op 

zondag in de Scheg en beginnen om 13.00 uur. Alle 
teams bijzonder veel succes toegewenst! 

 

Training 
Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar nadat 

Hans de Fretes had aangegeven dat hij niet meer op 
woensdagavond trainen zal geven, is het onze 

technische commissie toch gelukt om een nieuwe 
trainer te vinden in de persoon van Peter van Diepen. 

Deze training zal iedere woensdag plaatsvinden in De 
Kegel in Amstelveen van 19.00 tot 20.30 uur. Hans 

blijft gelukkig wel om op maandagavond onze jeugd-
leden tot grootse prestaties te begeleiden. Dit gebeurt 

gewoon in de Scheg van 18.00 tot 19.30 uur. 
Tevens op maandag is Peter de Rijk wederom bereid 

gevonden om om de week de recreanten de 
beginselen van de badmintonsport bij te brengen. 

 
Open dag 

Zoals in het begin van ieder seizoen willen we een 
open dag organiseren voor jeugd en senioren, deze 

zal plaatsvinden op 28 september. Zegt het voort! 
 

Mededelingen 
U zult wel gemerkt hebben dat uw oude vertrouwde 

acceptgiro deze keer niet bijgesloten is, in plaats 
hiervan vind u een prachtige factuur. Om onze nieuwe 

penningmeester tevreden te houden, het vriendelijke 
verzoek om uw contributie zo spoedig mogelijk 

(elektronisch) over te maken. Bij voorbaat dank. 
De notulen van de laatste ALV worden afgedrukt in 

het volgende clubblad, maar zijn ook in digitale vorm 
te vinden op www.bcspaceshuttle.nl. Op deze site 

kunt u natuurlijk ook terecht voor informatie over alle 
actuele ontwikkelingen binnen Space Shuttle. 

 
Rest mij alleen nog een woord van dank aan onze  

sponsoren Alka Keukens, F.B.Payralbe Loodgieters 
en Scamander Solutions. Natuurlijk dank aan alle  

vrijwilligers die met hun inzet onze vereniging 
draaiend houden. 

 
Iedereen een bijzonder sportief seizoen toegewenst! 

Eric Loogman  -  Voorzitter 
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Bestuur: 
Voorzitter Eric Loogman  06 46027400 haloogman@gmail.com 
Secretaris  Jeroen Huls 0297 795130 secretaris@bcspaceshuttle.nl 
Penningmeester Victor Coenen 0297 546010  ledenadm_bcspaceshuttle@telfort.nl 
Algemeen bestuurslid Rob Stolwijk 0297 522166 rob.stolwijk@freeler.nl 
Bestuurslid Jeugdzaken Mirjam van Leeuwen  020 6478207 fbpayralbe@ziggo.nl 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Competitieleider Henny Sahetapy 020 6411610    competitieleider@bcspaceshuttle.nl
  06 55874699 
Trainer jeugd  Hans de Fretes 0297 533686 hdefretes@live.nl  
Trainer competitie Peter van Diepen 
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 19.00 tot 21.00 uur 
 mei t/m augustus: zomerbadminton; vrij spelen van 20.00 tot 22.00 uur 
 

Contributies: 
Senioren recreatief € 152 Jeugd recreatief € 95 Inschrijfgeld € 5 
Senioren competitie € 197 Jeugd competitie € 111 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 2010 binnen moet zijn. 
Secretaris: Jeroen Huls, Churchillflat 29, 1422 VP Uithoorn 
Penningmeester: Victor Coenen, Ter Braaklaan 65, 1422 DD Uithoorn 
 

Clubshirts: 1 shirt voor € 8.00, 2 shirts voor € 15.00.  

Shuttles: Veren shuttles € 11,00 per koker, Plastic shuttles € 9,00 per koker 

Rackets: 1 racket voor € 25,00 (voor beginners) 

 

Voor actueel nieuws en informatie: WWW.BCSPACESHUTTLE.NL 

Uitreiking cheque van de C1000 
 


