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SSppaacceerriijjeenn  
Clubblad van badmintonvereniging ‘Space Shuttle’ 

 
Beste Space Shuttelaars, 
 
Ik heb het licht gezien! 
Maar voordat ik op de zaken vooruit loop en voor diegenen 
tot wie het nog niet was doorgedrongen: het nieuwe 
badmintonseizoen is alweer een paar weekjes aan de gang. 
Dus probeer u te herinneren waar u ook al weer voor het 
laatst uw zaalschoenen had achtergelaten, sla het stof eraf 
en zoek er een bijpassend sportief kledingsetje bij. Iedere 
maandagavond rond de klok van half acht wordt er weer 
met smart op u gewacht! 
 
Maar om weer op de zaken vooruit te lopen, ik zag het licht! 
Want terwijl u tweedegraads verbrandingen opliep 
dobberend op een luchtbed op de Middellandse Zee of 
strompelend van de spierpijn van alweer de zoveelste 
bergwandeling uw weg zocht naar het zoveelste 
übergemütliche bierfest had uw voorzitter slapeloze 
nachten over de toekomst van ons aller favoriete 
badmintonvereniging. Totdat ik werd geïnspireerd door een 
zondags televisieprogramma; het programma was Studio 
Sport en de inspiratie kwam van recente ontwikkelingen 
binnen het betaald voetbal waar nogal veel discussie over 
was. Want waarom zou bij ons niet mogelijk zijn wat bij een 
gemiddelde noodlijdende voetbalclub uit Arnhem wel kan? 
 
Nu komen steenrijke Georgische 
filantropen niet dagelijks uit de lucht vallen 
maar misschien kunnen we het lot een 
handje helpen door onze gebruiken en 
gewoontes een beetje aan te passen aan 
die van onze eventuele toekomstige 
eigenaren. Bijvoorbeeld door de normale 
kreten die je hoort tijdens een gemiddelde 
badmintonwedstrijd te vervangen door 
gelijkwaardige Russische. Bijvoorbeeld 
чистый яйцо in plaats van ‘mooie bal’. De 
uitspraak laat ik voorlopig nog even open 
voor eigen interpretatie. Andere voor ons relevante 
uitdrukkingen zijn: 
из! (Uit!) 
вовсе, внутрь! (Helemaal niet! In!) 
быть слепой? из! (Ben je soms blind? Uit!) 
Ik zou nog meer kreten die ik met enige regelmaat door de 
zaal hoor schallen kunnen vertalen maar ik ben bang dat 
deze als aanstootgevend worden opgevat. 
Ik heb me een klein beetje in de Russische cultuur verdiept 
en ben tot de conclusie gekomen dat nogal wat favoriete 
bezigheden van dit volkje, en met name de bezigheden van 
de rijkere bovenlaag die momenteel onze doelgroep vormt, 
zich bevinden op de grens van wat bij ons wettelijk 
toelaatbaar is. Deze activiteiten concentreren zich 
voornamelijk rond de handel in geestverruimende middelen 
en illegale gokpraktijken. De geestverruimende middelen 
zullen zich bij ons wel beperkt houden tot de alcoholische 
versnaperingen die na het sporten worden genuttigd, maar 
we kunnen er bij de Scheg op z’n minst op aandringen om 
de drankenkaart flink uit te breiden en dan met name de 
selectie wodka’s. Wat betreft illegale gokpraktijken zijn onze 
mogelijkheden nogal beperkt maar ik probeer de 
bridgevereniging die gelijktijdig met ons actief is in de 
Scheg over te halen om voortaan hun spelletje flink 
spannender te maken door voortaan te kaarten om grote 

sommen geld, al dan niet verkregen dankzij leningen bij 
onze nieuwe Russische eigenaren. 
 
Open dag 
Maar voorlopig is dat natuurlijk allemaal nog 
toekomstmuziek en proberen we onze vereniging draaiende 
te houden door nieuwe leden aan te trekken. Bijvoorbeeld 
door onze traditionele open dag, dit jaar te houden op 13 
september. Help mee en vertel iedereen die je kent over 
deze mogelijkheid om kennis te komen maken met de edele 
badmintonsport! 
 
Training en competitie 
Helaas, al voordat de competitie goed en wel begonnen is 
heeft ons herenteam al moeten opgeven wegens een tekort 
aan teamleden. Dit betekent dat we het nieuwe seizoen 
beginnen met twee mixteams en een jeugdteam. De eerste 
wedstrijd is een thuiswedstrijd en die zal worden gespeeld 
op zondag 19 september in de Scheg, aanvangstijd 13.00 
uur. Publiek is natuurlijk van harte welkom! 
Wie competitie speelt kan natuurlijk niet zonder een 
gedegen training, en laten wij daar nu uitstekende 
faciliteiten voor hebben! Iedere woensdagavond van 19.00 
tot 20.30 uur verzorgt Peter van Diepen de training voor de 
senioren in de Kegel. We hebben daar vier banen van 

19.00 tot 20.00 uur en maar liefst acht banen van 
20.00 tot 21.00 uur. Ook als u geen training wenst 
te volgen bent u met zoveel ruimte natuurlijk van 
harte welkom! Tot nu toe is het op woensdagavond 
veel te rustig! 
De jeugd wordt wederom elke maandagavond van 
18.00 tot 19.30 uur getraind door Hans de Frêtes, 
daarbij bijgestaan door een klein leger aan 
hulptrainers die dit jaar wordt aangevuld door 
topspelers Edwin Schootemijer en Alexander 
Popma. 
Met zoveel talent als begeleiding kan het bijna niet 
anders dan dat onze jeugd dit seizoen met 

sprongen vooruit moet gaan! 
Er is ook weer de mogelijkheid voor beginnende recreanten 
om de beginselen van het badminton te leren van 
oudgediende Peter de Rijk. Dit gebeurt eens in de twee 
weken op maandagavond. 
 
Tot slot 
Bijgevoegd bij dit bulletin is de factuur voor de contributie 
van seizoen 2010/2011. Gelieve onze penningmeester een 
groot plezier te doen en deze zo spoedig mogelijk te 
voldoen. Bij voorbaat dank! 
Dan natuurlijk nog een woord van dank richting onze trouwe 
sponsors: Alka keukens en Payralbe 
loodgieters. 
Ik wens iedereen een 
bijzonder fijn en natuurlijk 
sportief seizoen en alle 
competitiespelers heel veel 
succes met hun 
wedstrijden. 
 
Успех! 
 
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   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 2011 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) 
 
 

De competitie gaat bijna weer van start! Als je 
onderstaande URL in je webbrowser tikt, kun je zien wie 

wanneer en tegen wie moet spelen. 

http://www.toernooi.nl/sport/clubteams.aspx?id=6EA2D30
4-A5FD-4B24-9985-311599CE9F3D&cid=31  


