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SSppaacceerriijjeenn  
Clubblad van badmintonvereniging ‘Space Shuttle’ 

 
Beste Space Shuttelaars, 
 
Meedoen is belangrijker dan winnen. 
Dit is geen leuze die ik zelf zojuist 
bedacht heb, al geef ik toe dat het een 
uitspraak is die mij op lijf is geschreven. 
Nee, deze leuze algemeen bekend en 
sinds jaar en dag onlosmakelijk 
verbonden met een tweejaarlijks sportief 
evenement dat afwisselend in de zomer 
en de winter wordt georganiseerd. Ik heb 
het natuurlijk over de Olympische 
gedachte; “Meedoen is belangrijker dan 
winnen.” Het is het ultieme sportieve 
gedachtegoed: Het maakt niet uit of je 
wint of verliest, als je maar participeert 
en je uiterste best doet dan ben je 
sowieso een held! 
Maar laten we eerlijk zijn; die 
leuze is natuurlijk gewoon bedacht 
door iemand die nog nooit van zijn 
leven iets gewonnen heeft.  
 
Ons eerste mixteam heeft dat wel 
gedaan! 
Ik wil niet zover gaan om de 
badmintonprestaties van onze 
vereniging op te blazen tot 
Olympische proporties, maar 
de beslissende wedstrijd van onze 
jongens en meiden was er absoluut één 
van Olympische allure. Ondergetekende 
kan het weten, want hij was erbij en 
heeft er van de spanning drie jaar van 
zijn leven verloren. Anne, Edwin, 
Alexander en natuurlijk al die geweldige 
invallers die de geblesseerde Ria 
vervangen hebben; van harte 
gefeliciteerd met dit fantastische 
resultaat!  
 
Nu we toch op het onderwerp competitie 
zijn gestrand, op dezelfde dag dat het 
eerste mixteam kampioen werd, speelde 
ons jeugdteam hun allerlaatste wedstrijd 
van het seizoen. En ook al hebben ze dan 
geen wedstrijd gewonnen en zullen ze het 
zelf misschien niet zo ervaren, als één 

van de hulptrainers heb ik ervaren dat ze 
tijdens hun eerste competitieseizoen een 
grote sprong voorwaarts hebben gemaakt 
en ik denk dat mijn medehulptrainers èn 
de trainer het daar wel mee eens zijn. 
 
Bijna was het gelukt om twee teams te 
laten promoveren naar de derde klasse 
maar helaas, onze penningmeester kan 
opgelucht ademhalen en het geld wat het 
zou kosten om nòg een team met veren 
shuttles te laten spelen voorlopig in de 
kas laten. Het herenteam zat er namelijk 
héél dichtbij maar hebben het op een 
enkele punt niet gered om kampioen te 
worden. Jammer heren, volgend jaar lukt 
het wel! En denk erom: meedoen is 

belangrijker dan winnen! 
 
Wie ook meedeed en keurig in de 
middenmoot is geëindigd is natuurlijk 
mixteam twee. Zij hebben zich goed 

staande weten te houden ondanks een 
chronisch gebrek aan dames doordat 

de last van het vervangen van de 
geblesseerde Ria in het eerste 
team grotendeels op hun 
schouders terecht was 

gekomen. Hulde aan teamcaptain 
Edwin omdat hij zijn team redelijk 
ongeschonden door dit slopende 
competitieseizoen heeft weten te slepen! 
Verderop in deze Spacerijen zult u 
waarschijnlijk uitgebreidere verslagen 
vinden van de escapades van onze 
competitieteams. 
 
Aan het eind van de competitie is er 
natuurlijk één persoon aan wie heel veel 
dank verschuldigd is, de persoon die zijn 
eigen mentale gezondheid ieder jaar weer 
op het spel zet om ons een zo plezierig 
mogelijk seizoen te bezorgen. Dank je 
wel Henny, volgend jaar weer? 
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Training 
Vraagt u zich af hoe wij opeens aan die 
goede competitieve resultaten komen? 
Geen idee, maar het zou zomaar kunnen  
liggen aan Peter van Diepen, onze nieuwe 
trainer die zijn eerste seizoen bij ons er 
nu op heeft zitten. Wilt u zekerheid? Kom 
vanaf september meetrainen op 
woensdagavond van 19:00 tot 20.30 uur 
en zie uw niveau stijgen! Maar u hoeft 
niet tot september te wachten om te 
badmintonnen op woensdag, dat kan nu 
al op eerdergenoemd tijdstip tot april. 
Daarna begint het zomerbadminton 
waarvoor u zich tegen die tijd kan 
inschrijven bij ondergetekende. 
Waar de training voor de senioren 
gelijktijdig met de competitie eindigt in 
februari gaat de jeugdtraining gewoon 
gedurende het gehele seizoen door. Dit is 
om het voortbestaan van de Scheg als 
gebouw te kunnen waarborgen, 
aangezien de jeugd zonder begeleiding 
waarschijnlijk alles met de grond gelijk 
maakt. Dank aan alle begeleiders die 
iedere maandag weer het zooitje 
ongeregeld in goede banen weten te 
leiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clubkampioenschappen 
Ik heb de mentale gezondheid van Henny 
Sahetapy al besproken, maar omdat hij 
zich aan het eind van alle 
competitieperikelen altijd weer stort in de 
clubkampioenschapperikelen wil ik u toch 
op het hart drukken om zijn taken zo veel 
mogelijk te verlichten door u te houden 
aan de richtlijnen van onze technische 
commissie die al in de voorgaande 
Spacerijen zijn afgedrukt. We zijn door de 
jaren heen erg gehecht geraakt aan 
Henny en we willen toch nog een paar 
jaar met hem doorgaan zonder dat hij er 
blijvende schade aan overhoudt. 
 
Dank 
Als laatste wil ik nog alle sponsoren en 
vrijwilligers bedanken zonder wiens inzet 
onze vereniging niet kan draaien. 
Ik wens iedereen veel succes bij de 
komende clubkampioenschappen en denk 
erom: 
Meedoen is belangrijker dan winnen! 
 
   Eric Loogman  
   Voorzitter  
 

Space Clubkampioenschappen 2010 
 
Ook dit voorjaar staan de clubkampioenschappen weer voor de deur. Zoals gebruikelijk 
worden de clubkampioenschappen op maandagavond & woensdagavond gespeeld.  
 
In verband met te weinig inschrijvingen bij dames, hebben we besloten de dames 
tegen de heren bij diverse poules te laten spelen. 
 
De finale is op maandagavond 17 mei 2010 in de Scheg.  
 
Kijk op de website voor het complete speelschema. Let op: dit kan nog wijzigen, dus check 
regelmatig om te voorkomen dat je niet voor verrassingen komt te staan. 
 
http://www.toernooi.nl/sport/players.aspx?id=6C27A09C-0F0B-4B7A-8700-DADEBFF3C924 
 
Wij wensen jullie heel veel speelplezier en dat de beste mogen winnen! 
 
Henny 
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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   victor.coenen@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 willem-sandra@online.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 ING t.n.v. 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, Jacob Catslaan 22, 1422 HW 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 
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Sportleider 2 
 

De Sportleider2 is de instapopleiding voor badmintontrainers. In zes bijeenkomsten van 3 
uur worden de basisvaardigheden van het training geven aangeleerd. De TC heeft aan 
Alexander Popma en Edwin Schootemeijer gevraagd of zij interesse hebben in de 
opleiding en beide waren direct zeer enthousiast. As 28 maart is hun eerste cursusdag. 
In de volgende Spacerijen lees je wat ze hebben geleerd, hoe ze dit in de praktijk gaan 
brengen en of ze wellicht door willen gaan. Voor de najaarsopleiding hebben Eric Somers 
en Monique Blaauw aangegeven interesse te hebben. Hartstikke leuk! 
 

 
 

 

 

Jeugdperikelen 
 

Even een klein berichtje over het verloop van dit badminton speeljaar. Ondanks de 
verschrikkelijk goede inzet van onze jeugdcompetitie spelers, is er geen punt binnen 
gehaald. Zoals we al vaker hebben gezegd, aldoende leert men. Ik hoop dat jullie nog 
steeds gemotiveerd zijn om het volgende jaar weer competitie te spelen, en wie weet 
slepen jullie dan wel wat punten binnen. 
 
Het toernooi in Huizen (31 januari) was weer een succes en wordt wederom op 28 maart 
gehouden. Het terugkomende toernooi in Wilnis zal 17 april plaatsvinden. 
 
Het ouder-kind-toernooi hebben we dit jaar op 22 februari gespeeld. Ik hoop dat de 
ouders het leuk vonden om met hun kind te kunnen spelen. Wanneer er interesse is, 
kunnen we dit toernooi aan het eind van het seizoen nog een keertje doen. 
 
Als laatste zullen we weer een clubkampioenschap organiseren. Begin maart na de 
krokusvakantie wordt er weer elke maandag van 19.00 tot 19.30 uur, 9 wedstrijdjes 
gespeeld om het clubkampioenschap. We hopen eind mei alle wedstrijden voor het 
clubkampioenschap gespeeld te hebben. 
 
Verder hoop ik dat dit seizoen met vreugde en zonder blessures verloopt. 
 
Mirjam van Leeuwen en Hans de Fretes
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MIXTEAM 1 
 

Om maar meteen met de deur in huis te vallen; we zijn kampioen geworden! 

 
En spannend dat het was... Wegens een belabberd 3-5 verlies in de laatste speelronde en 
een zeer ruime overwinning van onze directe concurrent Almere 18(!), stonden we 3 
punten achter met alleen nog een inhaalwedstrijd te gaan. Je raadt het al, de 
tegenstander was Almere 18. De achterstand van 3 punten betekende dat we minstens 
6-2 moesten winnen om kampioen te worden. In de uitwedstrijd hadden we 5-3 verloren, 
maar met invalster Mirjam zagen wij kansen om in de thuiswedstrijd een beter resultaat 
neer te zetten.  
 
Zondagmorgen 7 februari was het dan zover, en de spanning in de Kegelaire was om te 
snijden. We begonnen voortvarend door beide dubbels te winnen, aangemoedigd door 
een alsmaar toenemend aantal toeschouwers. Alexander won zijn single en Mirjam moest 
helaas het onderspit delven. Dat betekende dat Anne en ik onze single moesten winnen 
om in de mixen nog wat ruimte te hebben. Anne won, maar ik kon het in de derde set 
helaas niet waarmaken. Bij een stand van 4-2 moesten we dus beide mixen winnen om 
het kampioenschap in de wacht te slepen. Alexander en Mirjam wonnen, dus het kwam 
allemaal op Anne en mij aan. Natuurlijk was het voor Almere ook spannend, zij moesten 
deze wedstrijd ook winnen om kampioen te worden. Een wedstrijd met druk kan je wel 
zeggen. Druk die zorgde voor een behoorlijk aantal fouten en we verloren de eerste set. 
De witte handdoek kon in de tas blijven zitten want opgeven deden we niet, de tweede 
set ging naar ons. Na een heel seizoen kwam het uiteindelijk aan op de laatste paar 
punten in de derde set in de laatste partij van de laatste wedstrijd, en bij een stand van 
18-18 kon alles nog gebeuren. Ik weet niet meer hoe vaak ik Anne “EDWIIIIIIIN!!!” heb 
horen gillen, maar op dat moment kon heel Amstelveen meegenieten. Schijnbaar was de 
tegenstander zo van streek dat de laatste 3 punten naar ons gingen en Space Shuttle 1 
kampioen was! Soms is badminton toch wel een leuk spelletje. 
 
Namens mixteam 1, 
 
Edwin Schootemeijer 
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MIXTEAM 2 
 
Het zit er weer op, het competitieseizoen 200-2010. Team 2 heeft het zeker niet slecht 
gedaan met een 4e plek in de poule. In de middenmoot dus. Zoals verwacht is het team 
van BV Ouderkerk kampioen geworden.  
Dit seizoen hebben we 5x gewonnen, 3x gelijk gespeeld en 4x verloren. 
 
Onze laatste wedstrijd was een mooie afsluiting. De tegenstanders uit Almere Buiten 
hebben we ‘afgedroogd’ met 8 – 0! En dat allemaal in 2 sets, ha! Met dank aan Peter de 
Rijk die voor de zieke Mathé heeft ingevallen. De enige partij waarin we nog even 
moesten aanpoten was de dames dubbel van Jolien en ondergetekende. Maar we zijn 
ervoor gegaan en wonnen met 24-22 en 21-19.  
Daarna nog gezellig wat gedronken en toen snel naar huis om ons op te tutten voor het 
avondje uit, waarvan verderop in dit blad een verslag.  
 
Het was weer een leuk seizoen; veel gelachen en lol beleefd. Volgend jaar weer? 
 
Groeten, 
 
Namens team 2,  
Sandra Mast  

Het vastleggen van bedrijfsgegevens is 
eenvoudig. Het ontsluiten van deze gegevens 
daarentegen kost veel meer tijd en moeite.  

 
Is dit nodig? Nee. Kan iemand u hierbij helpen? 

Jazeker. Scamander Solutions! 
 

Wij ontsluiten uw bedrijfsgegegevens accuraat en 
snel. Wij hebben de benodigde expertise en 

ervaring in huis. 
 

Onze passie is het voor 
u wegnemen van belemmeringen in het vinden 

en raadplegen van uw bedrijfsgegevens:  
Passion for Empowerment. 

[advertentie]
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HERENTEAM 
 

Herenteam competitie 2009-2010 net geen kampioen! 

 
De competitie zit er al weer op. Vooraf heb je vaak het gevoel, dat is toch wel lang om 
jezelf 14 weken te committeren aan de competitie. Maar ieder jaar is het zo weer om en 
mis je na afloop het saamhorigheidsgevoel een beetje. Over het algemeen hebben we 
fantastisch wedstrijden gehad en met de heren 1, was dit jaar een nieuw team gevormd, 
met ambitieuze jonge honden. 
 
Verder zijn we een beetje teleurgesteld door te weinig speelwedstrijden, waardoor er 
totaal 10 wedstrijden werden gespeeld. Jammer was het wel, niet aan badmintonners 
gerelateerd. 
 
We dachten dit jaar twee kampioenen te hebben, maar op dat moment was dat nog niet 
zeker. Het eerste Mixteam, na aantal jaren gedegradeerd te zijn, weer gepromoveerd is 
naar de derde klasse. Dat zal weer hard werken worden voor hen om daar te handhaven.  
 
Op het moment van schrijven moest het eerste herenteam van De Kwakel, dat dacht 
kampioen te zijn, nog twee wedstrijddagen spelen.  
Volgens het reglement zou er mogelijk door het niet spelen van de wedstrijden sprake 
kunnen zijn van competitievervalsing.  
Het scheelt namelijk maar één punt met de herenteam van Space Shuttle Heren 1, dat 
Space Shuttle anders kampioen geworden waren. (De Kwakel heeft met 8–0 gewonnen 
en is dus kampioen). 
 
Voor Space Shuttle herenteam was promotie aangevraagd om naar de 2e/3e klasse 
(o.v.b.  i.v.m. volle poules indeling en gehonoreerd). We spelen sowieso volgend 
competitie seizoen met veren shuttles. Dat geldt voor 3e en 2e klasse heren competitie. 
Afwachten maar. 
 
Ik wil alle competitiespelers bedanken voor hun inzet en enthousiasme en ook de 
invallers, die het mogelijk gemaakt 
hebben, vooral Team 1 inzetbaar 
waren. 
 
Henny 
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Afsluiting competitie 2009/2010 
 
Wat een sfeer, wat een gezelligheid! 
 
Wij waren op zaterdag 23 januari met heel wat competitiespelers uit eten in het Griekse 
restaurant Alexandros. Het eten en de drank bevielen goed. Er verschenen hier en daar 
spectaculaire schotels op tafel die veel bewondering en soms ook wel een beetje jaloezie 
opriepen. Ondanks dat er een aantal competitiespelers niet konden hebben wij elkaar 
goed weten te vermaken, veel gelachen en zowaar toch ook serieuze gesprekken 
gevoerd. Om zo het competitieseizoen af te sluiten is echt een kroon op alle sportieve 
inspanningen die er zijn verricht. Het idee om met elkaar uit eten te gaan voorafgaand 
aan de competitie lijkt mij een niet te weerstane mogelijkheid om de teamspirit al direct 
een flinke push te geven. Doen dus! 
 
Wij hadden ook een 
enthousiaste fotograaf in ons 
midden die voortdurend 
plaatjes schoot van allerlei 
soort. Dan weer lachen, dan 
weer een serieuze blik, dan 
weer een groepsfoto. Dat 
alles mondde uit in een 
fotogalerij die hij ieder per 
email heeft gestuurd. Een 
paar plaatjes uit die 
fotogalerij zijn aan dit 
verhaaltje toegevoegd. 
Natuurlijk heb ik het over 
Henny, onze competitieleider 
die als goede controlfreak 
alles weer prima had 
georganiseerd. Het ontbrak er nog aan dat hij ieder ook een plaats aan tafel had 
toegewezen, met gekleurde naamplaatjes op tafel! Wij konden zowaar zelf kiezen waar 
wij wilden zitten! Dat betekende voor mij dat ik in het uitermate prettige gezelschap 
verkeerde van onze nieuwe voorzitter (Eric) en 2 zeer charmante vrouwen (Mirjam en 
Sandra). Henny: complimenten voor je goede zorgen. Het was geweldig zo.  
 

Na het etentje bleek dat 
Henny als (taxi)chauffeur 
van een aantal mensen 
opeens de weg kwijt was en 
terecht kwam in Café 1890. 
Daar werd nog even een 
goed glas gedronken op de 
zeer geslaagde avond. Je 
snapt dat alle anderen die 
Henny niet hebben kunnen 
volgen naar het café hem 
een volgende keer extra in 
de gaten zullen houden om 
een dergelijke afronding 
van de avond nog meer 
kracht te geven! 
 

Mark Assenberg
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 RECREANTENCOMPETITIE 2009–2010 
 
Evenals vorig jaar wordt er dit jaar wederom een recreantencompetitie georganiseerd. 
Jammer is alleen dat er maar 3 clubs zich hebben ingeschreven te weten: 
Volant ’90 – De Kwakel – Space Shuttle. 
Dit betekent dat we dit jaar maar 2 wedstrijden uit en 2 thuis spelen, maar niet getreurd 
we gaan uiteraard weer voor de 1e plaats net zoals vorig jaar. 
 
De 2 wedstrijden van voor de Kerst daarvan hebben jullie in het vorige verslag uitgebreid 
van op de hoogte gesteld, hier alleen nog even de uitslagen. 
Volant ’90 in Kudelstaart uitslag was veelbelovend: 0–4. 
Marieke vd H., Sandra, Karel en Bert S. maakten geen fouten vandaar de 0–4. 
 
De Kwakel kwam bij ons op bezoek, in uitermate spannende wedstrijden werden de 
punten verdeeld 3 –3. Riny, Stephanie, Victor en Rob hebben hun best gedaan maar 
meer zat er niet in. Ook nu weer na afloop het gebruikelijke ritueel tijdens het après-
badminton, drankje en bittergarnituur. 
 
Van de twee wedstrijden die dit jaar zijn gespeeld krijgen jullie nu het verslag. 
De eerste wedstrijd was tegen Volant ’90 bij ons in de hal. 
Riny, Marieke H., Rob en Mischa vertegenwoordigden Space Shuttle. 
Rob en Mischa maakten er direct al een walk-over van nl. 21-5 en 21-10. 
Riny en Marieke H. verloren de eerste set met 19-21 echt wel spannend maar tijdens de 
tweede set werd er met 9-21 verloren, helaas. Tussenstand 1-1. 
Na deze twee DD en HD werden er nog 4 Mixpartijen gespeeld. 
Rob en Riny wonnen hun partij met 21-6 en 21-13.Mischa en Marieke verloren hun partij 
met 13-21 en 10-21. Tussenstand 2–2. 
De laatste twee wedstrijden waren beslissend voor beide clubs. 
Rob en Marieke wonnen hun duel met 21-17 en 21-10. Tussenstand 3–2. 
De laatste wedstrijd ging helaas verloren, Riny en Mischa streden voor wat zij waard 
waren maar uiteindelijk trokken zij met 15-21 en 16-21 aan het kortste end. Eindstand 
3–3. 
 
Willen we overall winnaar worden dan moet er met grote cijfers van De Kwakel 
gewonnen worden. Nou dat was niet tegen dovemansoren verteld want Marieke vd H, 
Sandra, Mischa en Eric M. lieten niets aan duidelijkheid over. 
Alleen de DD werd bloedje spannend maar er werd wel in een 3 setter met 1-2 
gewonnen. 
Alle Mix en HD werden overtuigend gewonnen met 0-2. Eindstand 0–6. 
Na afloop van alle wedstrijden was er weer tijd voor après-badminton met een drankje 
en bittergarnituur. 
 
Omdat wij 2 x gelijk hebben gespeeld en de andere wedstrijden hebben gewonnen, 
hebben we evenveel punten als De Kwakel, die alleen van ons verloren heeft. Echter wij 
hebben 1 x gelijk en 1 x gewonnen tegen de Kwakel zodat we ons wederom “winnaar” 
van de recreantencompetitie mogen noemen. 
 
Voor 8 maart staat er nog een wedstrijd gepland tegen Veenshuttle uit Mijdrecht bij ons 
in de Scheg. Spelers zijn dan Stephanie, Riny, Victor en Mischa.  
Donderdag 11 maart spelen we uit bij Veenshuttle. Hiervoor heeft alleen Marieke vd H. 
zich opgegeven en Victor als reserve dus ik zoek nog spelers.  
 
Op naar volgend jaar voor de volgende recreantencompetitie met meerdere clubs. 
 
Bert van Jaaren 
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Notulen algemene ledenvergadering Badmintonclub Spaceshuttle 
Seizoen 2008/2009 

 
 
Datum:   Donderdag 14 mei 2009 
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: Monique Blaauw namens Thomas en Susan Blaauw, Eric Brinkhuis, Victor 

Coenen, Bert van Jaaren, Mathé Jonkergouw, Karel Kruk, Ria Lagerweij, Jan van 
Lienen, Marion Ligthart, Eric Loogman, Sandra Mast, Edwin Melein, Rens-Jan 
Ossewaarde, Alexander Popma, Peter de Rijk, Henny Sahetapy en Sandra van 
Wiersum 

Afwezig met opgave 
van verhindering: Hannah Apperloo, Alex Droog, Timo Droog, Marieke van der Horst, Dané van 

Leeuwen en Milou Koenen 
Overige aanwezigen: - 
 
 
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.  

De Voorzitter deelt mee dat hij stopt met badminton en als voorzitter van de vereniging. Deze vergadering zal 
er een nieuwe voorzitter gekozen moeten worden.  
De voorzitter deelt verder mee dat de laatste speeldag van het seizoen 2008-2009 maandag 29 juni betreft. 
De eerste speeldag van het seizoen 2009-2010 betreft maandag 24 augustus. Eenieder die zin heeft kan in 
de tussentijd meedoen met zomerbadminton in De Kegel. 

 
3. Ingekomen stukken: - 
 
4. Notulen seizoen 2007/2008: 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 en op onze website. 

 
5. Algemeen jaarverslag 2008/2009: De voorzitter geeft aan dat het afgelopen seizoen weer gezellig is 

verlopen. De trainer Hans de Fretes en zijn begeleiders bij de jeugd worden bedankt voor de training.  
Ons ledenaantal is afgelopen jaar weer wat toegenomen, vooral bij de jeugd. We zullen als vereniging actief 
moeten blijven met het werven van nieuwe leden.  
De competitie is met succes verlopen. Alle teams hebben zich kunnen handhaven in hun klasse. De 
recreantencompetitie is weer door Bert van Jaaren georganiseerd. Ook de clubkampioenschappen waren 
weer een succes. De technische commissie wordt bedankt voor de organisatie. 
Wel zijn we dit seizoen 1 keer getroffen door tegenslag en wel op het moment dat sporthal De Scheg 
gesloten bleef op een maandagavond. Dit kwam door een conflict tussen de eigenaar van de sporthal met de 
gemeente Uithoorn. Ondanks dat we geprobeerd hebben op diverse manieren onze leden nog te bereiken 
zullen er ongetwijfeld toch leden zijn geweest die voor een dichte deur hebben gestaan. Nogmaals onze 
excuses hiervoor. Gelukkig zijn de contacten tussen de gemeente Uithoorn en sporthal De Scheg en tussen 
Spaceshuttle en De Scheg weer een stuk positiever en zal het hopelijk op korte termijn worden opgelost. Ook 
het nieuwe seizoen zijn we inmiddels weer verzekerd van de mogelijkheid tot het spelen in De Scheg. Dit is 
toegezegd door de eigenaar Jack Bontekoe. 
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 24 augustus 2009 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 is tevreden en trots over het verloop van het jaar en 

bedankt de jeugdtrainer en de begeleiders (Eric Somers, Eric Loogman, Jan van Lienen, Monique Blaauw en 
stageassistente Romy Veul) voor hun inzet van het afgelopen seizoen.  
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Het verloop onder de jeugdleden is nog steeds erg groot. Dit seizoen zijn we gestart met 22 jeugdleden, 
waarna er in de loop van het jaar 15 bij zijn gekomen. Inmiddels zijn er 11 jeugdleden die hebben opgezegd 
en 2 leden gaan meetrainen/-spelen met de senioren. Vooralsnog starten we het volgende seizoen met 24 
jeugdleden. 
Er zijn afgelopen seizoen verschillende wedstrijdjes en toernooitjes gespeeld. We zijn gestart met het ouder-
kind toernooi, gevolgd door het sinterklaastoernooi, twee toernooitjes in Huizen, daarna 
uitwisselingswedstrijden in Wilnis en tot slot de clubkampioenschappen. De jeugd heeft ervoor gezorgd, om 
vele bekers bij beide toernooien in Huizen mee naar huis te nemen. Mede hierdoor zijn er enkele kinderen 
enthousiast geworden om het volgende seizoen competitie te spelen. Volgend seizoen zal er derhalve een 
jeugdteam meedoen aan de jeugdcompetitie. 
Het bestuurslid jeugdzaken vraagt de aanwezige leden hoe om te gaan met 18 jarige spelers wat betreft 
contributie. Het blijkt dat het grote verschil in contributie tussen jeugd en senioren soms tot problemen lijdt. In 
de vergadering worden verschillende opties besproken (o.a. een aangepast overgangstarief) maar er wordt 
vooralsnog geen beslissing genomen. Het bestuur zal hierover in de loop van het seizoen een beslissing 
nemen. 
 

7. Verslag Technische Commissie: Rens-Jan Ossewaarde neemt het woord namens de technische 
commissie. De technische commissie heeft een nieuwe trainer voor de senioren (Peter van Diepen) 
aangesteld. Afgelopen seizoen heeft de seniorentraining samen met De Kwakel plaatsgevonden. Dit is door 
beide verenigingen als erg leuk ervaren. Het komende jaar is dit echter niet mogelijk aangezien de training al 
om half acht begint en er tot acht uur slechts 4 banen beschikbaar zijn. Peter de Rijk zal ook komend seizoen 
weer de recreantentraining verzorgen. 
De technische commissie heeft afgelopen seizoen een bloementoernooi en de clubkampioenschappen 
georganiseerd. Beide zijn weer goed verlopen. Henny Sahetapy wordt bedankt voor zijn inzet bij de 
organisatie van de clubkampioenschappen. 
Volgend seizoen zal met 2 mixteams, 1 herenteam en 1 jeugdteam aan de competitie worden meegedaan. 
De samenstelling van de teams is wel gewijzigd. 
Rens-Jan Ossewaarde geeft aan in verband met drukke werkzaamheden te stoppen als lid van de 
technische commissie. Hij zal worden vervangen door Bert van Jaaren. 
 

8. Financieel jaarverslag 2008/2009: De penningmeester deel een financieel overzicht uit. Financieel is het 
een goed voor de vereniging geweest. Het positieve resultaat wordt echte voornamelijk veroorzaakt door 
eenmalige meevallers (o.a. door verkoop van rackets en shirts en door het meespelen van De Kwakel). De 
inkomsten en uitgaven zijn toegelicht door de penningmeester. Het saldo van de vereniging is enigszins 
toegenomen en bedraagt ca. € 10.000. Naar aanleiding van een vraag van Rens-Jan Ossewaarde geeft het 
bestuur aan te streven naar een saldo van € 8.000 à € 10.000 om de risico’s van de vaste kosten te dekken. 
De aanwezige leden kunnen zich hierin vinden. 
 

9. Verslag kascommissie: De kascommissie betond uit Ria Lagerweij en Bert van Jaaren. Zij zijn bij de 
penningmeester langs geweest. Ria Lagerweij geeft aan dat de boekhouding netjes is geregeld. Er zijn geen 
afwijkingen. Volgend jaar zullen Ria Lagerweij en Bert van Jaaren opnieuw in de kascommissie plaatsnemen. 
 

10. Bestuurssamenstelling: De voorzitter en de penningmeester hebben aangegeven te stoppen met hun 
bestuursfuncties. Aangezien er geen aanmeldingen zijn voor nieuwe bestuursleden wordt tijdens de 
vergadering dringend verzocht om nieuwe bestuursleden. Eric Loogman en Victor Coenen melden zich aan 
als respectievelijk voorzitter en penningmeester. De aanwezige leden stemmen unaniem in met hun 
benoeming. De bestuurswisseling vindt per direct plaats. 

 
11. Begroting 2009/2010: De begroting wordt aan de aanwezige leden uitgereikt en door de (voormalige) 

penningmeester toegelicht. Aangezien het overschot van het afgelopen jaar volledig is te wijten aan 
eenmalige meevallers wordt op basis van de huidige contributie een begrotingstekort verwacht. Derhalve 
wordt voorgesteld de contributie met een inflatiecorrectie (ca. 2%) te verhogen (senioren recreatief € 152,-, 
senioren competitie € 197,-, junioren recreatief € 94,- en junioren competitie € 110,-). De begroting wordt 
door de vergadering in stemming gebracht. De begroting is door de aanwezige leden unaniem aangenomen. 

 
12. Rondvraag: Marion Ligthart vraagt het bestuur of De Scheg de garantie heeft gegeven dat wij komend 

seizoen ongehinderd kunnen spelen. Het bestuur geeft aan dat dit inderdaad mondeling door Jack Bontekoe 
is gegarandeerd en wij hebben een contract gekregen voor het gehele jaar. 

 
13. Sluiting: Het bestuurslid jeugdzaken zet Peter de Rijk en Henny Sahetapy in het zonnetje voor het voor hun 

bewezen diensten voor de vereniging. De voorzitter sluit hierna de vergadering. Na sluiting wordt de bij de 
grote clubactie gewonnen reischeque verloot onder de aanwezige leden. Victor Coenen wint de reischeque 
van € 250. 

 



Uitgave maart 2010, nummer 39   
 

 - 12 -  

 
(advertentie) 

 

 


