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SSppaacceerriijjeenn  
Clubblad van badmintonvereniging ‘Space Shuttle’ 
 
 
Beste Leden, 
 
Het seizoen heeft inmiddels 2009 bereikt en 
als ik om mij heen kijk is iedereen weer 
enthousiast het nieuwe jaar gestart. Ons 
ledenaantal is inmiddels weer gestegen 
vooral bij de jeugd en wel zodanig dat we 
voor de jeugd een ledenstop hebben 
ingevoerd. Prettige berichten dus en we zijn 
ervan overtuigd dat dit zo zal blijven. 
De eerste speelavond in het nieuwe jaar 
moest ik helaas verstek laten gaan door 
ziekte maar 12 januari werd ons traditionele 
Nieuwjaarstoernooi gehouden. Deze avond 
werd druk bezocht en ik zag dat iedereen er 
zichtbaar plezier in had. Hulde aan 
onze Technische Commissie onder 
leiding van Rens-Jan Ossewaarde . Ik 
hoop dat er in deze Spacerijen nog 
een verslag komt te staan. 
 
Training 

Hans de Fretes heeft het maar druk 
met alle trainingen op maandag 
en woensdag. Vooral de 
jeugdtraining zit vaak helemaal 
bommetje vol. Gelukkig zijn onze begeleiders 
o.a. Eric Loogman en Eric Somers aanwezig 
ter ondersteuning. Woensdagavond is voor 
Hans ook wat drukker omdat leden van 
badmintonclub De Kwakel meedoen met onze 
trainingen.  
Peter de Rijk heeft de trainingen voor de 
recreanten op de maandagavond weer 
opgepakt en doet dit om de week. Ook deze 
training wordt druk bezocht. 
 
Competitie 

Ons Herenteam doet het tot nu toe erg goed 
met een verdienstelijke tweede plaats op de 
ranglijst. De overige teams hebben wisselend 
succes maar zetten elke wedstrijd hun beste 
beentjes voor. Indien je tijd hebt ondersteun 
onze teams bij hun thuiswedstrijden op 
zondagmiddag in sporthal De Scheg en 
moedig ze aan zodat ook hier geldt “de 
twaalfde man/vrouw maakt het verschil. Ook 
hebben onze teams soms invallers nodig. Wil 
je graag een keer invallen neem contact op 
met onze competitieleider Henny Sahetapy. 

 
Bert van Jaaren heeft inmiddels een 
recreantencompetitie opgezet met de 
volgende deelnemende ploegen: De Kwakel, 
Shuttle 74, Volant ’90 en ons Space Shuttle 
team. 19 januari zijn de eerste wedstrijden 
van start gegaan en loopt door tot begin 
maart. Een leuk initiatief en dank aan Bert 
voor de organisatie. 
 
Open dag 

Met onze open dag op 29 september 2008 
hebben wij  een fiks aantal nieuwe (jeugd) 
leden mogen begroeten en later in het 
seizoen zijn hier nog meer jeugdleden 
bijgekomen. Mogelijk zullen we de open dag 
in 2009 nog een keer 
herhalen. 
 
Mededelingen 

Clubshirts zijn in alle 
maten verkrijgbaar 
bij een van onze 
bestuursleden voor de prijs van € 8,- (2 
voor € 15,-)  Deze zijn overigens 
verplicht voor competitiespelers tijdens 

wedstrijden (ook invallers). 
Indien er nieuws is te melden over onze club 
b.v. wanneer er geen badminton is kijk dan 
in eerste instantie op het prikbord in de 
sporthal. Hier zal alles vermeld worden en 
uiteraard ook op onze website 
www.bcspaceshuttle.nl  
 
Ook bij deze weer een blijk van waardering 
voor onze sponsoren Alka Keukens, F.B. 
Payrable Loodgieters en Scamander 
Solutions. Ook speciale dank aan Sandra 
Mast voor het begeleiden en maken van ons 
clubblad en als laatste dank aan al onze 
trainers en begeleiders voor hun inzet. 
 
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_bcspaceshuttle@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 2009 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: 
ledenadm_bcspaceshuttle@telfort.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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Competitietraining seizoen 2008 – 2009 
 
De badmintontraining voor de competitieleden op de woensdagavond in de sporthal De 
Kegel is dit seizoen enigszins anders verlopen dan we de afgelopen jaren gewend waren. 
Het aantrekken van een trainer verloopt bij vele verenigingen moeizaam; wat ook de 
badmintonvereniging De Kwakel, na het vertrek van hun trainer, heeft ondervonden. 
Van de kant van onze trainer Hans de Fretes, die tevens lid is van badmintonvereniging 
De Kwakel, kwam in de zomer van 2008 het verzoek of de competitieleden van zijn 
vereniging bij Space Shuttle kunnen meetrainen. 
 
Omdat een en ander in een stroomversnelling kwam en in aanvang 
niet goed was doorgesproken, hadden we wat aanloopproblemen. De 
vrees voor een grote toestroom van competitieleden vanuit De 
Kwakel bleek niet bewaarheid, want er was voldoende zaalruimte om 
gezamenlijk de training ter hand te nemen. Bovendien konden we 
gaandeweg het seizoen vaststellen, dat de komst van spelers uit De 
Kwakel een verrijking van het spel betekende; temeer het niveau van 
die groep van een behoorlijk gehalte was. 
 
Naast de gebruikelijke oefeningen op technisch en tactisch gebied is er ruime aandacht 
geschonken aan het positiespel bij het enkel- en dubbelspel. 
 
Het overgrote deel van de competitieleden heeft van de trainingsfaciliteiten gebruik 
gemaakt; en met name van de kant van Space Shuttle; doch het kan nog beter. Vandaar 
een oproep aan alle competitieleden om in de toekomst van de mogelijkheid optimaal 
gebruik te maken. 
 
Namens de Technische Commissie, 
 
Peter de Rijk 
 

 

Competitie afsluiting 
 
Elk jaar ‘vieren’ we het einde van de competitie met een etentje met alle 
competitiespelers en invallers. Zo ook dit jaar. En wel in Chinees Restaurant Jade waar 
lekker gewokt kon worden. We hadden een lange tafel en alle competitiespelers, behalve 
Mathé, waren present. In deze tijden van griep epidemieën valt dat dus mee. Helaas 
konden niet alle invallers aanwezig zijn.  
 
Het was erg gezellig aan tafel en doordat je toch voor het wokken moet opstaan, kon er 
gemakkelijk van plaats gewisseld worden om met iemand anders te kletsen. 
 
Henny gaf een leuke speech en de teamcaptains Edwin, Ria en Sandra werden verrast 
met een mooie bos tulpen.   
 
Henny, je hebt ook dit jaar de taak van het wedstrijdcommissariaat prima gedaan, we 
zouden ons geen betere competitieleider kunnen wensen. Ook de support tijdens onze 
wedstrijden stellen we zeer op prijs. (Ja, Henny komt zelfs naar uitwedstrijden als hij zelf 
niet hoeft te spelen!) Namens alle competitieleden: Hartelijk Bedankt! En we hopen 
natuurlijk dat je volgend jaar de competitie weer in goede banen wilt leiden. 
 
Sandra

 

Hans de Fretes 
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Team 1: Doelstelling gehaald! 
 
Op het moment dat ik dit stukje schrijf zijn Anne, Alexander en Edwin, samen met invalster Sandra 
druk aan het buffelen in Almere om de laatste wedstrijd van het seizoen in winst om te zetten. 
Zoals vele Nederlanders ben ik geveld door de griep en Jeroen moest werken. Hoe is ons seizoen 
verlopen? Niet slecht! We zijn uiteindelijk op een verdienstelijke derde plaats geëindigd. 
 
We begonnen het seizoen tegen de uiteindelijke nummer 2, ’t Gooi. Wel een slechte start want we 
verloren met 2-6 en Jeroen presteerde het om zich te verslapen, alhoewel de wedstrijd pas 
om13.00 uur begon. Hoe krijgt hij het voor elkaar! In de return tegen ’t Gooi waren de messen 
goed geslepen en hebben we er een fantastische 4-4 uit weten te slepen. Die wedstrijd speelde 
iedereen super. Ik heb Anne nog nooit zo fanatiek gezien, en nog nooit zo snel zien lopen. En dat 
nadat ze als avondmaaltijd een grote shoarmaschotel heeft verorberd ;-) Helaas heeft ze dat aan 
het eind van de derde set mix moeten bekopen met een zweepslag in haar kuit. Gelukkig herstelde 
dat snel. 
 
Ook gingen we op bezoek bij De Blijkklappers. Daar gingen we met een 2-6 winst naar huis. De 
thuiswedstrijd werd een uur voor aanvang afgezegd waardoor we met 8-0 ‘gewonnen’ hadden, 
maar uiteraard niet leuk. 
 
Daarna was het de beurt aan IJmond, de 
uiteindelijke kampioen. De uitwedstrijd werd 
kansloos verloren met 7-1. Alleen Alex deed 
wat hij moest doen en won zijn single 
overtuigend. De return in Uitoorn hebben we 
beter gespeeld, maar helaas toch verloren 
met 3-5. De winstpunten daar kwamen 
wederom van Alex, de dubbel van Alex en 
Jeroen en de mix van Edwin en Ria. 
 
In de uitwedstrijd tegen Weesp (thuis: 8-0, 
uit: 2-6) kwam Ria dit keer niet geheel 
ongeschonden uit de strijd. Na een gracieuze 
val tijdens haar single waren de blauwe 
plekken twee weken daarna nog goed 
zichtbaar. Gelukkig bleef het bij blauwe 
plekken en kon ze gewoon doorspelen.  
 
Met de vroege uitwedstrijd tegen Velserbroek (thuis: 6-2, uit: 3-5) had Anne niet goed rekening 
gehouden. Toen ze om 9 uur niet bij de Scheg was en wij haar belden, hoorden wij een slaperige 
Anne. Alhoewel zowel Edwin als Jeroen de avond ervoor flink waren gaan stappen, stonden ze er 
om 9 uur. Klasse mannen! We hebben Anne bijkant uit haar bed moeten trekken om op tijd in 
Velserbroek te zijn, maar het is gelukt.  
 
Verder werd er gespeeld tegen: 
Almere (thuis: 5-3, uit: 4-4) 
Huizen (uit: 2-6, thuis: 7-1) 
 
En dan nu de statistieken: 

Naam % gewonnen partijen opmerking 

Jeroen 44  
Alexander 92,6 100% winst van de single! 

Edwin 34,6 80% van de mix partijen gewonnen 
Ria 84,6  
Anne 61.5 70% singles en 77% dubbels zijn gewonnen 
 
Dank aan de invallers Jolien en Sandra. Al met al een prima en een heel gezellig seizoen zonder 
grote blessures en met veel plezier. Een derde plaats dit jaar betekent zeker een mooie uitdaging 
voor volgend jaar! 
 
Ria 
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Team 2: gehandhaafd! 
 
Dit jaar zitten we in een kleine poule, want US heeft zich teruggetrokken uit de competitie. De 
poule bestaat dus uit 7 teams.  
 
Mark Assenberg heeft dit seizoen helaas niet met ons mee kunnen spelen. Mark, we hebben je 
gemist! En hopen dat je volgend jaar weer een wedstrijdje mee kan doen! 
 
We gingen dit seizoen als een speer van start: met winst tegen ’t Gooi (5-3) en Weesp (1-7). 
Daarna volgde tweemaal gelijk spel tegen Veenshuttle en Almere.  
Helaas was Mathé in het begin van het seizoen geblesseerd in combinatie met een verhuizing en 
moest daardoor de eerste 4 wedstrijden missen. Gelukkig kunnen we altijd op de heren van onze 
vereniging rekenen, Jimmy Ji, Eric Brinkhuis en Eric Somers hebben ons uit de brand geholpen. 
 
Hierna gingen we in de min: 3 wedstrijden verlies met als dieptepunt de 8-0 tegen ’t Gooi. Denk nu 
niet dat we volledig van de baan gemept zijn, dat hoeft helemaal niet. Er is 6x verlengd (stand 20-
20) en helaas viel de winst elke keer aan de kant van ’t Gooi. 
 
De feestmaand december begon leuk met een flinke winst tegen Weesp (7-1), maar helaas gingen 
we daarna weer in het rood. Vooral de laatste wedstrijd van het seizoen was een zure: 6-2 verloren 
van Huizen. We hebben zes (!) 3-setters gespeeld, maar ook deze keer was de shuttle ons niet 
goed gezind. Voor Jolien was het helemaal jammer, voorlopig zal ze geen badminton spelen i.v.m. 
een aankomende operatie, dus het was haar laatste wedstrijd en de dames enkel verloor ze met 
22-20, 20-22 en 20-22… Gelukkig gingen we hierna uit eten met z’n allen en konden we het dus 
snel vergeten ;-) 
 
We zijn geëindigd op een 6e plaats. Laag, maar we hebben een leuk seizoen gehad, hebben tegen 
leuke, gezellige tegenstanders gespeeld en zijn redelijk blessurevrij het competitieseizoen 
doorgekomen. En plezier in het spel is het belangrijkste, nietwaar? 
 
Bij deze wil ik ook alle invallers bedanken, we kunnen niet zonder jullie! 
 
Volgend jaar gaan we er weer vol tegenaan en strijden voor een hogere rang in de eindstand. 
 
Sandra 
 
 

 
 

Van de competitieleider 
 
De competitie zit er weer op voor dit jaar! Wij hebben afgelopen seizoen met 3 teams 
deelgenomen aan de competitie regio Noord Holland. Helaas is er geen enkel team als kampioen 
uit de bus gekomen maar wel heeft het  herenteam de 2e plaats behaald. Klasse! 
Mix team 1: Alexander Popma, Anne Tamme Buirs, Ria Lagerweij, Edwin Schootemeijer & Jeroen 
Hoppenbrouwers hebben goed partij geboden en zijn als 3e geëindigd. Klasse! 
Mix team 2, bestaande uit: Sandra Mast, Carroll Dorlandt, Jolien Balke & Mathé Jonkergouw, 
hebben ondanks veel tegenslagen door blessures (sterkte Mark Assenberg!). Zij zijn als 6e 
geëindigd in de poule. Hopelijk hebben jullie volgend jaar meer geluk. 
Herenteam H1, Edwin Melein , Peter de Rijk, Cees Rijneveld en mijzelf zijn in ieder geval toch op 
de  2e plek geëindigd! Klasse! 
 
Ik heb het competitieleiderschap er op zitten voor dit seizoen en allereerst wil ik alle invallers; 
Marion Ligthart, Yvonne Graafsma, Jimmy Ji, Rens-Jan Ossewaarde, Eric Brinkhuis, Eric Somers, 
Eric Loogman en Mario Spoor, hartelijk bedanken voor hun inzet tijdens het afgelopen seizoen. 
Zonder jullie inzet kan de competitie niet draaien. Ik hoop dat ik volgend jaar weer een beroep op 
jullie mag doen! Daarnaast wil ik ook Edwin Melein bedanken die altijd klaar stond voor mij als ik 
er zelf niet uitkwam. Edje bedankt voor al je hulp voor en tijdens de competitie! 
 
Henny - Competitieleider 
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Herenteam: 2e plaats! 
 
 

Competitie 2008-2009 
2e Plaats voor Herenteam 1 Space Shuttle 3e Klasse!  
 
Het heren team van Space Shuttle heeft het  weer voor elkaar. Herenteam 1 staat al 
ruim 20 jaar in de einduitslagen van de Competitie Regio Noord Holland Heren 3e 
Klasse….JAWEL op de tweede plaats.  
De laatste maanden werden wij goed getraind door Hans de Fretes. 
Zo is het goed te zien dat Cees Rijneveld op dreef is in de competitie, door op de training 
te komen en hij scoorde (volgens de statistieken op www.toernooi.nl) met 69.7%. Edwin 
Melein heeft zijn uiterste best gedaan en scoorde met 83,3%. Peter de Rijk 75%. Ik, 
Henny, bereikte op een duizendste punt na, 90%. Uitgaande van de gemiddelden 
scoorden we vrij hoog. Onze jongens zijn erg fanatieke badmintonners.  
 
Tussen alle partijen door tegen diverse leuke verenigingen, hebben we veel gelachen en 
ook zijn er momenten met serieus spel geleverd.  
We proberen op alle fronten de wedstrijden te winnen, door elkaar te coachen. 
Het heeft zijn vruchten afgeworpen. Onze Teamcaptain Edwin, geloofde er aanvankelijk 
niet in maar is nu toch om. Vanaf de kant zijn zwakheden vaak toch beter te zien dan 
wanneer je in het veld staat. Door elkaar hierbij te helpen en te motiveren kunnen we 
het team sterker maken en dat lukte ons goed. 
 

 
 
Ik ben trots op onze jongens. Laten we zo door gaan en ik hoop volgend jaar weer een 
leuke competitie te beleven.  
 
Groetjes, 
Henny 
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[advertentie]

Recreantencompetitie 2009 
 
 
Een goed begin is het halve werk, zeggen we wel. 
Nou, dat is zeker van toepassing op de eerste wedstrijd van onze recreanten in de 
recreantencompetitie 2009. 
We hebben namelijk voor het eerst gewonnen van Volant’90, terwijl we daar al vier maal 
van hebben verloren en twee keer gelijk gespeeld. 
 
We denken dat de training die de recreanten ontvangen van Peter de Rijk nu toch echt 
zijn zoden aan de dijk opleveren. 
Peter besteedt extra aandacht aan het spelen met dubbels of dat nu dames dubbel is of 
heren dubbel maar ook de mix dubbel. Gelukkig spelen we geen singles want dan kan je 
een aantal van ons wegdragen van uitputting. 
 
De wedstrijd liep vanaf het begin op rolletjes bij de DD van Sandra en Riny gewoon 21-
13 en 21-08 is toch een duidelijke overwinning. 
Mischa en Guido hebben het bij de HD het een stuk moeilijker gehad en hebben een drie 
setter nodig, maar met 21-17,18-21 en 21-10 staat het al 2-0 voor ons. 
Sandra en Mischa hebben het onderspit moeten delven met 15-21 en 21-23 en is de 
stand nog wel in ons voordeel 2-1. 
Marieke en Guido maakten echt korte metten met onze tegenstander want met 21-07 en 
21-11 was het 3-1 in sets voor Space Shuttle en hebben we onze eerste overwinning 
tegen Volant’90 geboekt en tevens een goede start voor de komende resterende vijf 
wedstrijden. 
 
Even vertellen welke mensen meespelen, bij de dames zijn dat Riny, Sandra, Marieke v/d 
H., Stephanie en Marieke H. en Yvonne voor het geval iemand uitvalt. 
Bij de heren zijn dat Guido, Mischa, Karel, Robert en Bert. Joop en Johan willen invallen 
als er iemand uitvalt. 
 
Het wedstrijdprogramma ziet er als volgt uit:  
 
We spelen maandag 2 februari thuis tegen De Kwakel. 

Op dinsdag 10-02 uit tegen Volant’90 in Kudelstaart. 
Donderdag 19-02 wordt er uit gespeeld tegen Shuttle 74 in Ter Aar. 

Maandag 23-02 weer tegen Shuttle 74, maar dan thuis in De Scheg. 
Onze laatste wedstrijd wordt uit gespeeld tegen De Kwakel.   

 
Natuurlijk kunnen we supporters gebruiken, dus 
heb je tijd kom ons aanmoedigen! 
 
Bert van Jaaren
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Jeugperikelen 
 
De opkomst van jullie (meisjes en jongens) is prima. 
Onze trainer doet zijn uiterste best om jullie het een en ander bij te brengen. Hierbij 
wordt hij wekelijks gesteund door de heer Somers en regelmatig door Erik Loogman en 
mevrouw Blaauw. Zoals jullie begrijpen is deze steun, om iedereen wat aandacht te 
kunnen schenken, erg belangrijk. 
Ik heb begrepen dat er veel jongens en meisjes zijn die het leuk vinden om een 
toernooitje te spelen. Ik begrijp dat goed, maar vergeet niet dat jullie nog niet zolang 
aan het oefenen zijn dus een toernooi is best pittig en voor sommige nog te moeilijk. 
Vraag maar aan Thomas, Susan en Vincent. 
Ik weet ook dat vele oefeningen saai kunnen zijn maar wanneer je iets wilt bereiken, (bv 
aan een toernooi meedoen) dan moet er geoefend worden! 
De spelers die nog geen racket hebben, kunnen deze bij de club kopen.  
 
Clubkampioenschappen 

Na de krokusvakantie zullen we de clubkampioenschappen voor de jeugd gaan starten. 
Deze zal worden uitgesmeerd over enkele weken. Iedereen doet mee! Jullie krijgen hier 
binnenkort meer informatie over (hoe laat, wanneer, spelregels ed). 
 
Ik hoop dat jullie nog veel badminton plezier hebben dit seizoen! 
 
Mirjam van Leeuwen 
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VACATURE 
 

 

Vind je het leuk om iets extra’s te doen voor onze badmintonclub en wil je graag nauw 
betrokken zijn bij hetgeen er binnen de club speelt en wordt georganiseerd dan willen wij 
je graag uitnodigen om je op te geven voor een … 
 

BESTUURSFUNCTIE 
 
Gezien het feit dat 2 bestuursleden (van de huidige 5) te kennen hebben gegeven om na 
5 jaar trouwe dienst te willen stoppen met de activiteiten om het stokje aan iemand 
anders over te dragen, zijn deze 2 vacatures beschikbaar gekomen. 
 
Een stukje enthousiasme en meedenken met de club zijn 2 dingen die vanzelfsprekend 
zijn binnen ons huidige bestuur. Het bestuur komt 4 à 5 keer per seizoen bij elkaar om in 
de meeste gevallen samen met iemand van de Technische Commissie de lopende zaken 
en mogelijke acties te evalueren. Hieruit worden ook zaken georganiseerd als b.v. een 
Open Dag en Nieuwjaarstoernooi. 
 
De tijd die je kwijt bent aan deze bestuursactiviteiten valt best mee. Men denkt gauw dat 
al die vergaderingen veel van je tijd zal vergen maar dat is beslist niet zo. Je doet het 
met elkaar en iedereen binnen het bestuur heeft zijn taken en doet dat met veel 
enthousiasme. 
 
We hebben een gezonde en gezellige club waarbij het bestuur eigenlijk maar een klein 
radertje is binnen de vereniging waar het uiteindelijk toch allemaal om de leden zelf 
draait. 
 

Vereiste: Gezond verstand en een goed humeur 

Beloning: Ongelofelijke waardering  

 
 

WE HOPEN OP JOUW REACTIE! 

 

Voor meer informatie neem je contact op met één van de bestuursleden;  
• Mirjam van Leeuwen; 
• Hans van der Linden; 
• Jeroen Huls; 
• Rob Stolwijk; 
• Paul Sterel.  
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Een nadere kennismaking met…

 

Demian & Lotte Vork 
 
Vinden jullie badminton leuk?  

In koor: Ja!!!  
Demian: Hard smashen is leuk en winnen natuurlijk. 
Lotte: De kinderen en trainers zijn heel aardig en het is 
gewoon een leuke sport! 
 
Op welke school zitten jullie? 

Op de 2e Amstelveense Montessori School. 
Demian: ik ben 9 en zit in groep 6 bij juf Iris en Helga. 
Lotte: ik ben 11 en zit in groep 7 bij juf Hildi en Renate. 
 
En waar wonen jullie? 

In een heel oud huis aan de Thamerweg. Het is een heel 
gek huis, want het zijn er eigenlijk twee. Dus we hebben 
2 keukens, 2 badkamers enzo. Beneden is een gat in de 
muur gemaakt zodat je binnendoor van het ene huis naar 
het andere kunt. 
 
Lezen jullie wel eens een boek? 

Lotte: ik vind Lena Lijstje-boeken leuk. 
Demian: ik hou van spannende boeken, zoals Kippenvel serie. 
 
En houden jullie van muziek? 

Demian: Rock! Bv Greenday en The Red Hot Chili Peppers 
Lotte: Ik ben niet ergens fan van ofzo, luister gewoon naar populaire muziek, uit de Top40. 
 
Hebben jullie huisdieren? 

We hebben 2 kippen, maar die leggen geen eieren meer. En we houden allebei van paarden, (Lotte 
gaat op paardrijles!) dat komt door de huifkarvakanties. 
  
Huifkarvakantie?  

Ja, wij gaan op vakantie in Drenthe met een huifkar. We beginnen op een camping waar we de kar 
en het paard ophalen. Dan trekken we van camping naar camping. We slapen en koken in de 
huifkar op een gasstelletje. Eigenlijk is de huifkar onze caravan! Je kunt niet hele lange afstanden 
afleggen per dag en we moeten rekening houden met bv boodschappen doen, want je kunt 
natuurlijk niet ‘even’ 4 km verderop naar de supermarkt. Op de camping waar we overnachten kan 
het paard in de wei. En het is hééééél leuk! 
 
Hebben jullie nog andere hobby’s naast badminton? 

Lotte: Ik spaar stenen, edel- en halfedelstenen. Maar eigenlijk doe ik er niet zo veel meer mee.  
Demian: ik spaarde doppen, maar nu niet meer. Ik heb er nog wel een stuk of 4000. (!) 
 

Wat is je lievelingseten? 

Lotte: patat  
Demian: lasagne 
 
Waar kijk je het liefst naar op tv? 

Lotte: Spangas 
Demian: Jeugdjournaal 
 
 
In de volgende Spacerijen weer een interview! Wie weet ben jij dan wel aan de beurt! 

Door Juna Somers 
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Inschrijfformulier Clubkampioenschappen 2009 
(senioren) 

 
2 Maart starten de clubkampioenschappen van 2009. 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. 
 
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.  
 
Informatie over het clubkampioenschap schema kan vanaf 25 februari via de site www.toernooi.nl 
bekeken worden. 
 
 
Het inschrijfgeld bedraagt € 3,00 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 02-mrt 09-mrt 16-mrt 23-mrt 30-mrt 06-apr 
13-apr 

20-apr 
27-apr 04-mei 11-

mei*** 

woensdag 04-mrt 11-mrt 18-mrt 25-mrt 01-apr 08-apr 15-apr 22-apr 
29-apr 06-

mei** 
  

 **Finale ronden ***Finales  
 

De uiterste inschrijfdatum is woensdag 18 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 
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