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SSppaacceerriijjeenn  
Clubblad van badmintonvereniging ‘Space Shuttle’ 

 
Beste Space Shuttelaars, 
 
Het is me toch wat! De steeds verder uitbreidende 
onrust rond het Middellandse Zeegebied, 
problematiek in het Midden-Oosten die maar niet 
wordt opgelost, stijgende zeewaterspiegels en alles 
verwoestende heidebranden die onze 
natuurgebieden bedreigen. Wat vindt u daar nou 
van? Ik persoonlijk zou zeggen dat ik wel zou… Nee, 
ik kan het niet! Ik ga niet uw intelligentie beledigen 
door op slinkse wijze met willekeurige 
nieuwsberichtjes uw aandacht af te leiden van het 
feit dat dit karige exemplaar van de Spacerijen een 
leegte moet vullen die normaal wordt verdeeld over 
drie edities van eerstgenoemd clubblad. 
Maar ik zal niet om de hete brei heen draaien en 
gelijk door de zure appel heen bijten: mijn meest 
nederige excuses dat ik u heb verstoken van alle 
interessante nieuwtjes en verhalen waar uw lijfblad 
normaliter vol van staat. 
Ik wil natuurlijk op geen enkele wijze mijn lakse 
instelling goed praten, maar onze vereniging heeft 
het de afgelopen maanden moeten stellen zonder de 
inzet van hoofdredactrice Sandra Mast, wie een paar 
maandjes met zwanger -en ouderschapsverlof is 
geweest. Zonder Sandra, tegenwoordig trotse 
moeder van Floor, heb ik niemand om mij uit te 
schelden als ik weer eens achter loop met mijn kopij. 
Mocht u zich geroepen voelen om deze taak van 

Sandra over te nemen als dat weer nodig mocht 
blijken en mij om de paar maanden de huid vol te 
schelden kunt u zich aanmelden bij het bestuur. Bij 
een overschot van aanmeldingen zullen er audities 
worden georganiseerd. 
Als compensatie voor mijn gebrek aan verbale 
kwaliteiten wil ik nog wel eens doorslaan in mijn 
openingsstukjes, maar het kan natuurlijk niet de 
bedoeling zijn dat elke editie van de Spacerijen 
halfvol staat met het geratel van uw voorzitter. Als u 
ook een paar pagina’s vol wil ratelen over allerhande 
onderwerpen waarvan u denkt dat het uw 
clubgenoten geestelijk zal verrijken, dat kan! Stuur 
alle kopij naar Sandra en zij zorgt na de nodige 
censuur dat alles op de juiste plek terecht komt! 
 
Website 

Over geestelijke verrijking gesproken! Alles wat van 
belang is voor u en uw vereniging is het eerst te 
vinden op www.bcspaceshuttle.nl. Heeft u iets te 
melden wat het vermelden waard is? Stuur het naar 
onze zeer kritische webmaster Edwin Schootemeijer, 
misschien plaatst hij het wel! 
Als u niet kunt wachten en meteen naar de website 
gaat leest u gelijk de meest belangrijke mededeling, 
namelijk dat het aankomende donderdag weer tijd is 
voor onze jaarlijkse…. 

 
Algemene ledenvergadering 

Ook wel kortweg alv genoemd. Om acht uur zijn alle 
leden van Space Shuttle van harte uitgenodigd in 
sporthal de Scheg voor een evaluatie van het 
afgelopen jaar en een vooruitblik op het komende. Er 
zullen weer enige beslissingen gemaakt moeten 
worden die voor iedereen van belang zijn, dus mocht 
u hierop nog invloed willen uitoefenen stel ik voor dat 
u in grote getale langskomt om uw stem te laten 
horen. Ook als u vragen heeft aan het bestuur is de 
alv de mogelijkheid om ze te stellen. 

 
Zomerbadminton 

Na een lange vermoeiende periode van kou en 
winterdepressies is het weer tijd om te genieten van 
lange dagen en zonnig terrasweer! Ondertussen zijn 
we alweer begonnen met het zomerbadminton, doe 
met ons mee en schrijf u in! Voor 25 euro (30 voor 
niet-leden) kunt u gedurende de hele zomer uw 
favoriete sport beoefenen in sporthal de Kegel. Als 
het weer een beetje meewerkt is het na gedane 
arbeid bijzonder goed uit te houden op het aldaar 
aanwezige terras. Inschrijving en betaling kan 
gedaan worden bij Mirjam van Leeuwen en bij 
ondergetekende. 
 
Clubkampioenschappen 

Henny heeft er ieder jaar weer zijn handen vol aan 
en ieder jaar lukt het hem weer om alles in goede 
banen te leiden. Maandag 30 mei vinden de finales 
plaats, zorg dat u er bent om getuige te zijn van een 
paar fraaie demonstraties van hoogstaand 
badminton! 
Op dezelfde dag wordt trouwens ook het ouder-kind 
toernooi georganiseerd voor de jeugd, dus bij deze 
gelijk een oproep: jongens, demonstreer wat jullie 
allemaal geleerd hebben en laat je ouders zien hoe 
zwaar de badmintonsport eigenlijk is! 
 
Mededelingen 

Onze laatste speelavond op maandag zal 
plaatsvinden op 6 juni, de eerste speeldag van het 
nieuwe seizoen is op maandag 5 september. De 
competitie begint 18 september. 
 
Tot slot nog een woord van dank aan alle vrijwilligers 
en sponsors. 
Iedereen alvast een bijzonder fijne vakantie 
toegewenst! 
 
Eric Loogman, 
Voorzitter B.C. Space Shuttle 

http://www.bcspaceshuttle.nl/
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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 Marieke van der Horst  

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 € 155 Jeugd recreatief € 96 Inschrijfgeld € 5 

Senioren competitie € 201 Jeugd competitie € 112 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) 

 
 


