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SSppaacceerriijjeenn  
Clubblad van badmintonvereniging “Space Shuttle” 

 
 
Beste Leden, 
 
Het seizoen 2008/2009 loopt bijna ten einde 
en de rackets zullen straks weer voor een 
aantal maanden worden opgeborgen. 
Natuurlijk kan iedereen straks op de 
“camping” of gewoon thuis nog een 
shuttleltje slaan (als de wind meewerkt).  
 
De clubavonden worden druk bezocht en dat 
geeft een goed gevoel dat iedereen plezier 
heeft in het mooie “spelletje” badminton. 
 
Eén keer dit seizoen was onze clubavond 
ontregeld door een tijdelijke sluiting van de 
sporthal De Scheg. Door een conflict tussen 
de Gemeente Uithoorn en 
sporthal De Scheg heeft de 
eigenaar van de sporthal 
besloten om die avond de 
deur te sluiten. Dit werd 
gelukkig allemaal weer snel 
hersteld en kon men weer 
zoals gebruikelijk op de 
maandagavond terecht. Goed 
nieuws is ook dat voor het 
seizoen seizoen 2009/2010 
De Scheg weer beschikbaar 
zal zijn op de maandagavond 
voor onze club.  
De Scheg is inmiddels weer in 
goed overleg met de 
Gemeente Uithoorn over de 
toekomst van de sporthal. 
Ook wij als bestuur hebben 
contact gehad met de gemeente Uithoorn 
over dit onderwerp en ik kan jullie namens 
het bestuur zeggen dat wij zeer positief 
gestemd zijn en dat wij deze toekomst 
rooskleurig tegemoet kunnen zien.  
 
Training 
Hans de Fretes geeft per volgend seizoen 
geen training meer aan de senioren op 
woensdagavond. Wel zal hij in het nieuwe 
seizoen de jeugdtraining voor zijn rekening 
blijven nemen. Inmiddels heeft onze club een 
nieuwe senioren trainer aangetrokken in de 
vorm van Peter van Diepen. Peter zal 1½ uur 
training gaan geven vanaf 19.00 uur. We zijn 
blij met de komst van Peter en wensen hem 
heel veel succes. Verdere bijzonderheden 

over de trainingen voor volgend seizoen 
horen jullie in het volgende clubblad en op 
onze website www.bcspaceshuttle.nl.  
 
Clubkampioenschappen 
Bij zowel de jeugd als de senioren zijn de 
clubkampioenschappen inmiddels achter de 
rug. In dit clubblad lezen jullie hier meer 
over.  
 
Het heeft bij onze Technische Commissie ( 
Henny, Edwin, Peter en Rens-Jan) wat 
zweetdruppeltjes gekost om de wedstrijden 
goed in te kunnen delen. Er wordt wel eens 
door omstandigheden wat geschoven met 
partijen zodat de TC alles opnieuw aan elkaar 

probeert te knopen. Hulde 
aan onze hele TC, maar in 
het bijzonder voor Henny, 
hoe zij de organisatie van 
dit evenement hebben 
begeleid.  
 
Zoals in het vorige clubblad 
vermeld, heeft Bert van 
Jaaren een recreanten-
competitie opgezet met 4 
deelnemende ploegen. Een 
leuk initiatief! Een verslag 
lees je verderop in dit 
clubblad.  
 
Bestuurssamenstelling 
Er is een tijd van komen en 
een tijd van gaan. Zowel 

Hans van der Linden als ikzelf zullen deze 
zomer onze bestuursfuncties neerleggen. We 
hebben dit met veel plezier en enthousiasme 
gedaan in de afgelopen 5 jaar. Eric Loogman 
is in de ALV van 14 mei jongstleden verkozen 
tot voorzitter. Victor zal het penningmeester-
schap overnemen van Hans. Ik heb er alle 
vertrouwen in dat beiden voortreffelijke 
bestuursleden zullen worden. Succes heren! 
 
De notulen van de ALV zullen zowel in het 
volgende clubblad gepubliceerd worden, als 
op de website. 
 
Afscheid 
Gezien mijn tweede knieoperatie in 3 jaar en 
mijn langdurige schouderklachten heb ik 

http://www.bcspaceshuttle.nl/
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besloten om tevens afscheid te nemen van 
BC SpaceShuttle. Ik vind het nu beter voor 
mijn gezondheid om te stoppen met 
badminton. Jullie kennen mij allemaal als een 
fanatiek sporter dus „rustig aan‟ zal niet 
lukken. Ik kan met geen zinnig woord zeggen 
of dit tijdelijk (sabatical) is of dat ik over een 
jaar weer terugkom. Het blijft een mooie 
sport, dus wie weet… 
 
Mededelingen 
De laatste speelavond op de maandag van dit 
seizoen is 29 juni. De eerste speelavond van 
aankomend seizoen is 24 augustus. 
 
Er is na het seizoen in de maanden juni/ 
juli/augustus weer gelegenheid voor 
zomerbadminton van 20.00 – 22.00 uur in 
De Kegel te Amstelveen. Je kunt je opgeven 
bij Jeroen Huls of Mirjam van Leeuwen en de 
kosten bedragen € 25, -. 
 
Onze club heeft zichzelf opgegeven voor de 
C1000 clubactie waarbij we bij het doen 
van de boodschappen bij de C1000 bij elke 
besteedde € 10,- een munt krijgt die je in de 
daarvoor bestemde „pot‟ kan stoppen als 
financiële bijdrage aan de club. De actie geldt 
voor boodschappen gedaan tussen 18 mei en 
13 juni. 
 
BC SpaceShuttle zal het volgende seizoen 
opnieuw met een jeugdteam mee gaan doen 
aan de competitie. Spannend voor de 
jeugdleden die mee zullen doen en natuurlijk 
ook voor de trainer en begeleiders. Toy, toy, 
toy, zet „m op, jongens en meisjes! 
 

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) 
 
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  
 
Niet te vergeten een blijk van waardering 
voor onze sponsoren te weten Alka Keukens, 
F.B. Payrable loodgieters en Scamander 
Solutions.  
Ook speciale dank aan Sandra Mast voor het 
begeleiden en maken van ons clubblad, alle 
andere vrijwilligers die de vereniging 
draaiend houden en „last but not least‟ grote 
dank aan al onze trainers en begeleiders voor 
hun inzet.  
 
Zonder vrijwillgers kan een vereniging 
immers niet bestaan! 
 
Paul Sterel 
Voorzitter 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

http://www.bcspaceshuttle.nl/
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Bestuur: 
Voorzitter Eric Loogman  0297  
Secretaris  Jeroen Huls 0297 567554 (winter)
 secretaris@bcspaceshuttle.nl 
   0297 262855 (zomer) 
Penningmeester Victor Coenen  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 Peter van Diepen  
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 19.00 tot 20.30 uur 
 mei t/m augustus: zomerbadminton; vrij spelen van 20.00 tot 22.00 uur 
 
Contributies: 
Senioren recreatief € 152 Senioren competitie € 197 Zomerbadminton € 25 
Jeugd recreatief € 93  Jeugd competitie € 110  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 2010 binnen moet zijn. 
Secretaris: Jeroen Huls, Churchillflat 29, 1422 VP Uithoorn, e-mail: jshuls@feka.nl 
Penningmeester: Victor Coenen 
 
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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Afscheid Penningmeester 
Na ruim 5 jaar in het bestuur van onze club gezeten te hebben, wil ik graag het stokje van 
penningmeester overdragen aan een ander lid van onze club. 
Ik heb het de afgelopen periode met veel plezier gedaan en mede dank zij de overige 
bestuursleden is het een gezellige en leuke tijd geweest. 
Het geeft veel voldoening als je de zaken in een club goed kan regelen, zodat een ieder zorgeloos 
kan badmintonnen. Ik laat een financieel gezonde club achter, met fantastische overige 
bestuurleden en Technische Commissie. 
 
Qua tijd valt het echt wel mee, 4x per jaar een bestuursvergadering, 1x een Algemene Leden 
Vergadering en af en toe een uurtje achter je computer om je bankzaken en het ledenbestand bij 
te werken. 
Twee keer per jaar heb je het wat drukker dan gewoonlijk i.v.m. de start of de afsluiting van het 
seizoen. 
 
Wij hebben Victor Coenen bereid gevonden het stokje van mij over te nemen, uiteraard zal ik 
Victor nog met raad en daad bijstaan, want ik blijf gewoon lid van onze gezellige club. 
Ik wens Victor veel succes toe en ben er van overtuigd dat het buiten de tijd die het kost, het hem 
veel plezier en voldoening gaat geven. 
 
Met vriendelijke groet, 
Hans van der Linden  

 

[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. 

=== OPROEP === 
Wij zoeken iemand die 4x per jaar de Spacerijen kan printen en nieten. Het 
gaat gemiddeld om 80 stuks van 5 à 6 vel, dubbelzijdig geprint.  
Uiteraard is het mogelijk om in ruil hiervoor een advertentie te plaatsen van 
het bedrijf waar het geprint wordt. 
 

Dank aan Mario Spoor die het de laatste tijd voor Space Shuttle heeft gedaan.  
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 Poule A Pt 

1 Thomas Blaauw 8 

2 Vincent van der Sluis 6 

3 Rik van Leeuwen 3 

4 Demian Vork 2 

5 Casper Albert Verberg 1 

   

 Poule B Pt 

1 Alex Droog 8 

2 Mike Westia 6 

3 Coen Engelbracht 4 

4 Mohammed Ouchen  2 

5 Maks Sintenie 0 

   

 Poule C Pt 

1 Gert Hartzema 9 

1 Dion Ploeg 9 

3 Erik Metzler 6 

4 Wilco van der Hoorn 2 

5 Timo Droog 2 

6 Kevin Dao 2 

   

 Poule D Pt 

1 Susan Blaauw 10 

2 Lotte Vork 8 

3 Juna Somers 5 

4 Hannah Apperloo 3 

5 Tyra Zeegers 2 

6 Dané van Leeuwen 2 

   

 Poule E Pt 

1 Danique v.d. Broek 8 

2 Angela de Hensbergen 8 

3 Tamara Tichelaar 6 

4 Juliane Riess 6 

5 Milou Koenen 2 

6 Manon Schriever 0 

   

 Poule F Pt 

1 Celine Poelwijk 12 

2 Marinke Bergen 7 

3 Sanne Zethof 3 

4 Fleur Tuithof 2 
 

Clubkampioenschappen Jeugd 2009 
 

 
Jaren zijn de clukampioenschappen voor de senioren 
georganiseerd. Maar wie is bij de jeugd de clubkampioen? 
Daar zijn we 25 mei achter gekomen! 
 
Op 2 maart werden de eerste wedstrijden gespeeld. De 
wedstrijden duurden 10 minuten, dus niet zoals bij de 

senioren de officiële telling. Elke avond waren er 9 
wedstrijden vanaf 19.00uur. Dus wel eerst trainen! Ja, en 
daar hebben die senioren dan weer geen last van… Na 10 
maandagen waren alle wedstrijden gespeeld en hebben de 
poulewinnaars op 25 mei tegen elkaar gespeeld om de titel 
van clubkampioen.  
 
Er waren 6 poules samengesteld; 3 voor de jongens en 3 
voor de meiden. De poules zijn ingedeeld op sterkte; dit 
resulteerde in spannende wedstrijden! Een goed voorbeeld 
is poule C. Gert en Dion hadden na alle poulewedstrijden 
exact evenveel punten, zowel voor als tegen. Heel 
bijzonder… Gert heeft uiteindelijk gewonnen van poule C. 
 

Dit hele toernooi was niet tot stand gekomen zonder alle 
begeleiders. Behalve dat de training gewoon doorging op de 
andere 3 banen, was er voor elke wedstrijd een teller nodig. 
Dus duizendmaal dank aan Eric Somers, Eric Loogman, 
Monique Blaauw, Jan Lienen en Romy Veul, onze 
stageassistente. Overigens gaat deze dame ons volgend 
jaar weer steunen bij de trainingen, super!  
 

Speciale dank aan Henny Sahetapy voor de overzichten en 
wedstrijdschema‟s.  
 
En niet te vergeten onze sponsor voor presentjes en bekers; 
F.B.Payralbe Loodgieters & Installatiebedrijf. 
 
 

Jeugd-clubkampioen 2009 bij de jongens is geworden:  
Thomas Blaauw!!! 

 

Jeugd-clubkampioen 2009 bij de meisjes is geworden: 
Susan Blaauw!!! 

 
 
Het was een daverend succes wat zeker volgend jaar een 
vervolg zal krijgen! 
 
Groeten, 
Mirjam van Leeuwen 
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Verslag recreantencompetitie 2009 

 
De recreantencompetitie zit er alweer op en we hebben met succes hieraan deelgenomen.  
Al met al hebben we 6 wedstrijden gespeeld, daarvan zijn er 3 gewonnen, 2 gelijk en 1 verloren.  
 
Bij uitwedstrijden speelden we steeds op de speelavond van onze tegenstander en wij hebben 2 
maal een club op bezoek gehad.  
 
Doordat bij onze clubkampioenschappen veel speelvelden in gebruik zijn en veel recreanten ook 
deelnemen aan de clubchamps, hebben we 1 thuiswedstrijd toch bij een andere club moeten 
spelen. Wij zouden Shuttle 74 bij ons ontvangen, maar omdat zij die avond wegens de 
voorjaarsvakantie niet voldoende spelers konden opstellen, hebben wij op een dinsdag gebruik 
kunnen maken van de Proosdijhal in Kudelstaart waar Volant‟90 speelt. 
 
Voorwaar een geweldige geste van het bestuur van Volant‟90 om ons in de gelegenheid te stellen 
onze thuiswedstrijd bij hen te mogen spelen. Shuttle 74 speelt uit en wij kunnen bij een zeer 
bevriende vereniging onze wedstrijd toch spelen. Heel veel dank Volant‟90! 
 
Even wat uitslagen op een rijtje:   
Space Shuttle – Volant‟90  3-1  Volant‟90 – Space Shuttle 1-3 
Space Shuttle – De Kwakel 2-2  De Kwakel – Space Shuttle 0-4 
Space Shuttle – Shuttle 74 0-4  Shuttle 74 –Space Shuttle 2-2 
 
Ik denk te weten dat Shuttle 74 alleen tegen ons een wedstrijd gelijk heeft gespeeld en de andere 
wedstrijden heeft gewonnen. Zij zijn dan ook 1e geworden van deze uitgave van de 
recreantencompetitie 2009. Of wij 2e  zijn geworden weet ik nog niet helemaal zeker omdat ik geen 
inzicht heb in alle uitslagen, maar daar wordt aan gewerkt. 
 
Ik wil niet nalaten onze gladiatoren die gespeeld hebben te noemen. 
Dames; Sandra, Riny, Marieke H., Marieke v/d H. en Stephanie. 
Heren; Mischa, Guido, Robert, Karel en Bert.  
 
Al met al is de recreantencompetitie weer een groot succes geworden, waarbij er goed gespeeld is, 
veel is gelachen en na afloop onze vertouwde aprés badminton in de kantine. 
 
Voor seizoen 2009/2010 is het de bedoeling dat we vroeger in het jaar starten met misschien meer 
clubs en dat er geen overlap zal zijn met onze clubkampioenschappen. 
 
Ik wil iedereen bedanken voor hun inzet en zeker Marja Pieterson van Volant‟90 die dit ook dit jaar 
weer heeft georganiseerd. 
 
Bert van Jaaren  
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Clubkampioenschappen 2009 
 
2 Maart was het dan zover, de elk jaar terugkerende clubkampioenschappen. Na veel gepuzzel en 
geschuif konden we op maandag 2 maart om 20.00 uur dan eindelijk beginnen! 
Clubkampioenschappen werden in alle categorieën gespeeld: GD-C (Gemengd Dubbel-Competitie), 
DD-C, HD-C, HE-C. Dit gold ook voor de recreanten.  Voor het Dames Enkelspel waren geen 
aanmeldingen, wat erg jammer is. 
 
Net als vorig seizoen werd het clubkampioenschap gelijktijdig gehouden met de recreanten en de 
competitie spelers. Dit leverde 3 maanden wedstrijden op met 39 spelers en rond de 140 partijen!  
Via de website Toernooi.nl, kun je de Space clubkampioenschappen 2009 volgen. 
 
Deze periode was er beperkt vrij spelen in de Scheg. Reden te meer om aan de kampioenschappen 
mee te doen! Hieronder de uitslagen: 
 
Gemengd Dubbel - Recreanten 
Rudy van Stormbroek & Marieke van der Hors waren geweldige, fanatieke doorzetters bij de  
recreantspelers en zij speelden leuk. Als laatste kregen ze toch nog een poedel prijs cadeau. 
3e Mirjam van Leeuwen & Guido Braye. Guido een echte squasher, fanatieke speler en wil altijd 
winnen maar helaas. Mirjam was goed bij het net en pakte bijna elke korte shuttle. 
2e Marieke Habes & Henny Sahetapy. Marieke is bloed fanatiek en zal het komende seizoen haar 
techniek gaan oefenen. Dat komt wel goed! 
1e plaats werd veroverd door Riny te Riel & Eric Sommers. Eric genoot van alle partijen en had 
weinig moeite met het spel van 26 wedstrijden in totaal. Proficiat!  
 
Dames Dubbel – Recreanten 
2e Mirjam van Leeuwen  & Marieke Habes. Voor de tweede maal doet Marieke bij de recreanten 
mee, nu met Mirjam.  
1e Stephanie Boskeljon & Yvonne Graafsma. Het was een spannende wedstrijd en het is de dames 
gelukt de wedstrijd in hun voordeel te kunnen afmaken. 
 
Heren Dubbel – Recreanten 
Bij de HD-R waren Rudy van Stormbroek & Kaspar Meuleman als laatste geëindigd. Kaspar was net 
zo fanatiek als Ruud, jammer, meer trainen tegen sterke medespelers.  
3e Victor Coenen & Henny Sahetapy. Zonde maar ze waren goed bezig.  
2e Guido Braye & Èric Somers. Helaas konden ze niet tegen de winnaars op.  
Als 1e zijn Karel Kruk & Eric Loogman geëindigd. Dus weer kampioen. Karel speelt heel slim, 
fanatiek en er werd goed gecommuniceerd, proficiat! 
 
Heren Enkel - Recreanten  
Jammer van Arno van Dinther, Arno heeft talent en is ook fanatiek. Helaas verloren maar wel een 
troost prijs.  
3e Kaspar Meuleman. Goed gedaan! Ga zo door…  
2e Victor Coenen. Ook zo fanatiek, prima 2e plaats en netjes gedaan.  
1e Robert Mozes, Super! Met zijn prima schijnbewegingen een echte badmintonspeler!  
 
Gemengd Dubbel -Competitie  
Peter de Rijk & Marion Ligthart speelden minder dan voorheen en eindigden op de laatste plaats. 
Peter is er na een lelijke blessure weer bovenopgekomen maar helaas niet sterk genoeg om de 
achterstand in te halen.  
3e Eric Loogman & Sandra Mast.  
2e Voor Mathé Jonkergouw & Carroll Dorlandt, zij speelden goed als team  
1e Edwin Melein & Joke den Besten. Met recht „den besten‟. Proficiat!  
 
Dames Dubbel – Competitie 
Helaas, er waren te weinig deelnemers en de poule was te klein. 
2e Carroll Dorlandt & Sandra Mast.  
1e Joke den Besten & Marion Ligthart, Proficiat!  
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Heren Dubbel – Competitie 
Laatste plaats voor Hans van der Linden & Rolf van Roekel. Zij zaten wel goed in hun spel maar de 
tegenstanders waren te sterk, helaas. Volgende keer beter!  
3e Jeroen Huls & Eric Meijer. Ze Begonnen de clubkampioenschappen als beste, maar na de 
kruisfinales verloren ze.  
2e Peter de Rijk & Henny Sahetapy wisten niet van Cees en Eric Brinkhuis te winnen. Goede duo-
spelers. Fanatiek en toch nog 2e knap hoor!  
1e Alexander Popma & Edwin Schootemeijer. Tot nu toe kunnen we niet er om heen. Ze spelen als 
de beste, zijn snel, fanatiek en slim. Prima duo, snel en krachtig, ga zo door! 

Heren Enkel – Competitie 
Als laatste eindigde Cees Rijneveld. Veel tegenslag maar mooi een poedelprijs. 
3e Edwin Melein. Constant winnen maar niet tegen de nummer één en twee  
2e Jeroen Huls - Spannend! 
1e Alexander Popma. Voor de 2e keer op rij is Alexander Popma Kampioen! De beste clubspeler van 
Space Shuttle 2009. Proficiat! Mooi spel over en weer, een spannende wedstrijd! 

 
Sponsors 
Mijn grote dank aan de sponsors Alka Keukens, Loodgieterbedrijf Payrable en Scamander Solutions 
voor het verzorgen van de prijzenpot (bekers, wijn en cadeaubonnen) 
 
Na de prijsuitreiking op maandagavond konden we onder het genot van een drankje en bitterbal 
van de club nog gezellig napraten over de clubkampioenschappen. 
 
Op naar volgend jaar! 

 
Alle kampioenen: Proficiat!!! 
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Competitieseizoen 2009-2010 
 
Afgelopen seizoen was er weer een met mooie, spannende, makkelijke, moeilijke, lange en korte 
wedstrijden tegen leuke, gezellige, jonge, wat oudere, sportieve en soms wat minder sportieve 
tegenstanders. Winst en verlies wisselden elkaar af. Voor sommige teams helaas wat meer verlies 
en voor andere teams gelukkig wat meer winst. 
 
De doelstelling van Henny (competitieleider): alle teams moeten bij de top 3 eindigen!  
 
Komend seizoen hebben we 4 teams:  
Heren 3e klasse, afd. 2   MIX 4e klasse, afd. 1  
Kees Rijneveld     Anne Tamme Buirs 
Jimmy Ji     Ria Lagerweij 
Henny Sahetapy    Alexander Popma 
Peter/Mark/Mario/Rens-Jan/Eric  Edwin Schootemeijer             
   
   
MIX 4e klasse, afd. 2    Jeugd U15 klasse 
Sandra  Mast     Susan Blaauw 
Jolien Balke     Juna Somers 
Edwin Melein     Rik van Leeuwen 
Carroll Dorlandt    Vincent van der Sluis 
Mathè Jonkergouw    Lotte Vork 
      Tyra Zeegers 

Demian Vork 
Casper Albert Verberg 

 
 Voor de TC wederom een taak om er op toe te zien dat alle competitiespelers altijd de verplichte 
kleding dragen. Natuurlijk tijdens de competitie, maar ook tijdens toernooien.  
 
De samenstelling van de Technische Commissie is ook iets veranderd in het volgende seizoen. Rens 
Jan Ossewaarde is geen lid meer van de TC. Bert van Jaaren heeft zich aangemeld om ons te 
komen versterken. Peter de Rijk, Henny Sahetapy en Edwin Melein blijven wel lid van de TC. 
 
Trainerswisseling 
Enkele maanden geleden heeft onze trainer, Hans de Fretes, wegens privéomstandigheden 
besloten met het trainen van de senioren te stoppen. 
Na vele jaren van trouwe dienst, want sinds het seizoen 2000/2001 was hij bij onze vereniging aan 
de slag, menen wij er goed aan te doen Hans voor de wijze waarop hij de training verzorgde 
hiervoor te bedanken. Een aantal keren werd de training geëvalueerd en konden de 
competitieleden hun wensen kenbaar maken, die dan in de trainingsopbouw werden verwerkt. Hij 
voelde de sfeer van de vereniging goed aan, zodat er met veel enthousiasme werd getraind. 
Overigens blijft Hans de jeugd ook het komend seizoen trainen. 
 
Gelukkig hebben wij een opvolger gevonden in de persoon van de heer Peter van Diepen. 
Als trainer is hij vanaf 1996 actief en sinds enkele jaren bij de jeugd van badmintonvereniging 
Martinus te Amstelveen. Wij heten hem van harte welkom en wensen hem veel succes toe. 
In het nieuwe seizoen zal hij op de woensdagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur de training in de 
Kegel verzorgen. 
 
Met sportieve groet, 
De technische commissie. 
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