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SSppaacceerriijjeenn  
Clubblad van badmintonvereniging ‘Space Shuttle’ 

 
Beste Space Shuttelaars, 
 
Applaus!! 
Maakt niet uit waarvoor of voor wie, 
zolang u uw positieve inborst maar 
kenbaar maakt door intensief en snel uw 
handen op elkaar te slaan! Toegegeven, 
enige gêne zal zich misschien van u 
meester maken als u publiekelijk op het 
minste of geringste reageert met een 
staande ovatie maar het is mijn 
persoonlijke ervaring dat als u over de 
eerste gêne heen bent alles een stuk 
makkelijker te relativeren is door er eens 
lekker voor te applaudisseren. 
 
Hoe ik bij deze openbaring 
kom? Na terugreis van een 
heerlijke vakantie naar de 
zon (vijf uur lang met je 
oren tussen je knieën is 
niet comfortabel reizen, 
Amsterdam Airlines!) 
kwam het onvermijdelijke 
moment van de landing en 
het daarbij behorende 
applaus voor de 
bemanning.  Bij 
voorgaande vluchten 
onderging ik deze naar mijn mening 
zinloze traditie met toch wel enige 
plaatsvervangende schaamte maar door 
een aantal alcoholische versnaperingen 
die ik voor de vlucht al tot mij had 
genomen en de daaruit voortvloeiende 
meegaande houding had ik me 
voorgenomen om deze keer eens lekker 
mee te doen. Tot mijn eigen verbazing 
bleek deze uiting van lof  bijzonder 
bevrijdend te werken, ik kan iedereen 
aanraden het ook eens te proberen. Hier 
moet echter wel een kanttekening bij 
geplaatst worden; het cabinepersoneel 
aan wie deze lofuiting is gericht kan het 
minder waarderen als je vlak na de 
landing je stoelriem los maakt om een 
staande ovatie te initiëren. Na enkele 
dreigementen om de marechaussee in te 

schakelen heb ik ook mijn pogingen 
gestaakt om een wave in gang te zetten 
in het nog taxiënde vliegtuig. Het vijf 
minuten durende applaus dat ik de 
stewardessen gunde tijdens het 
uitstappen was niet alleen gênant voor 
laatst genoemden maar ook voor mijn 
reisgenoot en de rij van tientallen 
medepassagiers achter ons. Maar voor 
mij was het een buitengewoon 
bevrijdende ervaring! Ik stel dan ook 
voor dat we onze waardering naar elkaar 
voortaan uitbundiger gaan uiten met 
spontane ovaties. Al dan niet staand. Te 
beginnen met uw voorzitter na het lezen 
van dit stukje. 

 
Training en competitie 
Maar dit zijn de Spacerijen en 
ik moet het hebben over 
Space Shuttle gerelateerde 
zaken. Normaliter open ik zo’n 
eerste clubblad met de 
melding dat de herfst voor de 
deur staat, de dagen korter 
worden en al dat soort 
deprimerende zaken die 
aangeven dat de zomer 
voorbij is en het 

badmintonseizoen 2011-2012 alweer is 
begonnen. Daar kan ik deze keer helaas 
niet aan beginnen omdat naar mijn weten 
de zomer nog steeds moet beginnen. 
Maar goed, de badmintonsport houdt 
geen rekening met weertechnische zaken 
en als u dit leest is het nieuwe seizoen 
toch echt begonnen. 
De competitie begint alweer op 18 
september (de jeugd begint zelfs al op 11 
september) en dit jaar doen we wederom 
mee met een jeugd- en een 
seniorenteam. Helaas heeft onze 
vereniging niet de beschikking over 
genoeg dames om een mixteam op te 
zetten, dus bestaat het seniorenteam 
louter uit heren. Het jeugdteam begint 
het nieuwe seizoen met op twee heren na 
dezelfde samenstelling als vorig jaar. 
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Gezien de progressie die ze het vorige 
seizoen hebben gemaakt heb ik er alle 
vertrouwen in dat ze het dit jaar ver gaan 
schoppen. 
 
Om een beetje leuk mee te draaien in de 
competitie is natuurlijk training nodig. 
Deze wordt ook dit keer weer verzorgt 
door Peter van Diepen die vanaf 7 
september iedere woensdagavond de 
competitiespelers het vuur aan de 
schenen legt. Ook de recreanten die 
graag tot de diepere geheimen van het 
badminton ingeleid willen worden zijn 
natuurlijk van harte welkom. Zoals 
gezegd vind deze training iedere 
woensdag plaats van 19.00 tot 21.00 uur. 
 
Voor de jeugd is het gelijk al de eerste 
maandag (5 september) aanpoten bij de 
training van jeugdtrainer Hans de Frêtes. 
Bijgestaan door een klein leger aan 
hulptrainers probeert hij met harde hand 
de jeugdige delinquenten om te leren 
gaan met badmintonrackets zonder dat 
daar doden en gewonden bij vallen. 
 
Ook aan de beginnende recreanten is 
gedacht, vanaf 12 september stelt Peter 
de Rijk zich weer beschikbaar voor de 
recreantentraining. Hoe deze ingevuld 
gaat worden hangt nog af van het aantal 
deelnemers en hoe vaak 
laatstgenoemden willen trainen (elke 
week of om de twee weken). Peter is 
waarschijnlijk de meest ervaren speler 
van de vereniging! Maak gebruik van die 
wijsheid, beginnende spelers! 
 
Open dag 
Zoals gebruikelijk aan het begin van ieder 
seizoen organiseren we weer een open 
dag voor eventuele nieuwe leden. Deze 
willen we laten plaatsvinden op 19 
september. Zet het in de agenda en 
vertel het door aan vrienden en familie, 
hoe meer zielen hoe meer vreugd! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jubileum 
Volgend jaar bestaat onze vereniging 
maar liefst dertig jaar! Dit willen we 
graag vieren maar we zoeken nog 
enthousiaste leden die de organisatie van 
eventuele festiviteiten op zich willen 
nemen. Vrijwilligers voor deze dankbare 
taak kunnen zich aanmelden bij Mirjam 
van Leeuwen! 
 
Mededelingen 
Alle informatie betreffende uw vereniging 
vindt u terug op onze website, 
www.bcspaceshuttle.nl, op voortreffelijke 
wijze bijgehouden door webmaster Edwin 
Schootemijer. 
 
Alles wat u nodig heeft voor een leuk 
partijtje badminton is te verkrijgen bij de 
vereniging: prima rackets voor 25 euro, 
Space Shuttle shirts voor 8 euro (maar 
voor de rest van 2011 in de aanbieding 
voor 5 euro! Grijp die kans!) en als u 
graag met veren shuttles wil spelen 
zonder uw geliefde vereniging het 
armenhuis in te slaan; kokers zijn 
verkrijgbaar voor 12,50 euro. Nylon 
shuttles zijn ook verkrijgbaar, mocht u 
een koker voor thuis willen hebben, deze 
kosten 7,50 euro per koker. 
 
Dan tot slot nog een woord van dank aan 
alle sponsors en vrijwilligers die de 
vereniging draaiende houden. Iedereen 
een bijzonder fijn en sportief seizoen 
toegewenst! 
Applaus!!! 
 
Eric Loogman, 
Voorzitter 
 

http://www.bcspaceshuttle.nl/


Uitgave september 2011, nummer 42   
 

  

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 € 158 Jeugd recreatief € 98 Inschrijfgeld € 5 
Senioren competitie € 205 Jeugd competitie € 114 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 2012 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) 
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Bericht van de Technische Commissie 
 
Het nieuwe badmintonseizoen is weer begonnen voor de Uithoornse  
Badmintonvereniging Space Shuttle. Dit seizoen wordt extra bijzonder voor Space 
Shuttle omdat wij in 2012 ons 30 jarig jubileum gaan vieren! Space Shuttle kent twee 
afdelingen. Eén afdeling voor de jeugd tot 18 jaar en één voor de volwassenen vanaf 18 
jaar.  
 
In eerste instantie begin je recreatief te spelen en als je wilt en ambities hebt, kun je 
doorgroeien naar één van de competitieteams. De jeugd tot 18 jaar speelt en traint op 
maandag en de volwassenen spelen op maandag en woensdag.  
 
De exacte speeltijden kunt u vinden op onze website www.bcspaceshuttle.nl. Om dit 
nieuwe seizoen goed te beginnen kunt u de hele maand september vrijblijvend komen 
badminton spelen en kennismaken met onze vereniging.  
 
De teamindeling van de Jeugd en Senioren competitie 2011-2012 is bekend. Het was dit 
jaar extra moeilijk, vanwege het stoppen van een paar dames. We hebben geen mixteam 
voor de senioren meer. Bij de heren is er juist een herenteam bijgekomen: 
 
Space Shuttle H1 
Heren 3e klasse  

Space Shuttle J1 
Jeugd U15 afdeling 1  

Mathé Jonkergouw  Susan Blaauw  

Alexander Popma  Vincent van der Sluis  

Peter de Rijk  Juna Somers  

Henny Sahetapy  Lotte Vork  

Edwin Schootemeijer  Wouter Tas  
 
Badminton Nederland website!  
Op deze pagina vind je alle actuele informatie over onze teams die deelnemen in de 
verschillende klassen van de competitie, district Noord Holland. De teamsamenstellingen 
vind je op de website. Tik de volgende URL in je browser en binnen 1 klik kom je op de 
site van Badminton Nederland en vind je het speelschema, de uitslagen en niet 
onbelangrijk, de ranglijst! 
 
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/clubteams.aspx?id=406E476D-8AFB-480F-
82AF-A76170FF4A5F&cid=40 
(een link naar deze site is ook te vinden op onze website) 
 
Beide teams heel veel succes in de komende competitie! 
 
Competitie leider 
Henny Sahetapy 
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Speelschema Jeugd- en Herenteam: 
 
Tijdstip Thuis - Uit 

zo 11-09-2011 10:00 Huizen '96 J2 - Space Shuttle J1 

za 17-09-2011 13:00 Space Shuttle H1 - De Vliegende Shuttle H1 

za 17-09-2011 13:00 Space Shuttle J1 - Almere J7 

vr 23-09-2011 19:00 Almagest H1 - Space Shuttle H1 

zo 25-09-2011 09:30 Gaasperdam J2 - Space Shuttle J1 

zo 02-10-2011 13:00 Space Shuttle H1 - Ouderkerk H1 

zo 02-10-2011 13:00 Space Shuttle J1 - Amsterdam J2 

vr 07-10-2011 19:00 t Gooi H1 - Space Shuttle H1 

zo 09-10-2011 09:45 De Treffers J4 - Space Shuttle J1 

za 22-10-2011 19:00 Huizen '96 H1 - Space Shuttle H1 

zo 30-10-2011 13:00 Space Shuttle H1 - Bavio H1 

zo 30-10-2011 13:00 Space Shuttle J1 - De Shuttle J1 

za 19-11-2011 13:00 Space Shuttle H1 - Badhoevedorp H1 

za 19-11-2011 13:00 Space Shuttle J1 - De Flinters J3 

zo 27-11-2011 09:30 Almere J7 - Space Shuttle J1 

zo 27-11-2011 10:00 De Vliegende Shuttle H1 - Space Shuttle H1 

zo 04-12-2011 13:00 Space Shuttle H1 - Almagest H1 

zo 04-12-2011 13:00 Space Shuttle J1 - Gaasperdam J2 

za 10-12-2011 09:30 Amsterdam J2 - Space Shuttle J1 

zo 11-12-2011 09:00 Ouderkerk H1 - Space Shuttle H1 

zo 18-12-2011 13:00 Space Shuttle H1 - t Gooi H1 

zo 18-12-2011 13:00 Space Shuttle J1 - De Treffers J4 

zo 15-01-2012 13:00 Space Shuttle H1 - Huizen '96 H1 

zo 15-01-2012 13:00 Space Shuttle J1 - Huizen '96 J2 

zo 22-01-2012 09:30 De Flinters J3 - Space Shuttle J1 

zo 22-01-2012 10:00 Badhoevedorp H1 - Space Shuttle H1 

zo 29-01-2012 10:00 Bavio H1 - Space Shuttle H1 

zo 29-01-2012 11:00 De Shuttle J1 - Space Shuttle J1 
 
 
Jullie zijn allemaal van 
harte uitgenodigd  
om onze spelers te komen 
aanmoedigen! 

http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=406E476D-8AFB-480F-82AF-A76170FF4A5F&match=3374
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=406E476D-8AFB-480F-82AF-A76170FF4A5F&match=3374
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=406E476D-8AFB-480F-82AF-A76170FF4A5F&match=2714
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=406E476D-8AFB-480F-82AF-A76170FF4A5F&match=2714
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=406E476D-8AFB-480F-82AF-A76170FF4A5F&match=3354
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=406E476D-8AFB-480F-82AF-A76170FF4A5F&match=3354
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=406E476D-8AFB-480F-82AF-A76170FF4A5F&match=2735
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=406E476D-8AFB-480F-82AF-A76170FF4A5F&match=2735
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=406E476D-8AFB-480F-82AF-A76170FF4A5F&match=3375
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=406E476D-8AFB-480F-82AF-A76170FF4A5F&match=3375
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=406E476D-8AFB-480F-82AF-A76170FF4A5F&match=2757
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=406E476D-8AFB-480F-82AF-A76170FF4A5F&match=2757
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=406E476D-8AFB-480F-82AF-A76170FF4A5F&match=3397
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=406E476D-8AFB-480F-82AF-A76170FF4A5F&match=3397
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=406E476D-8AFB-480F-82AF-A76170FF4A5F&match=2739
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=406E476D-8AFB-480F-82AF-A76170FF4A5F&match=2739
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=406E476D-8AFB-480F-82AF-A76170FF4A5F&match=3379
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=406E476D-8AFB-480F-82AF-A76170FF4A5F&match=3379
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=406E476D-8AFB-480F-82AF-A76170FF4A5F&match=2734
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=406E476D-8AFB-480F-82AF-A76170FF4A5F&match=2734
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=406E476D-8AFB-480F-82AF-A76170FF4A5F&match=2743
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=406E476D-8AFB-480F-82AF-A76170FF4A5F&match=2743
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=406E476D-8AFB-480F-82AF-A76170FF4A5F&match=3383
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=406E476D-8AFB-480F-82AF-A76170FF4A5F&match=3383
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=406E476D-8AFB-480F-82AF-A76170FF4A5F&match=2750
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=406E476D-8AFB-480F-82AF-A76170FF4A5F&match=2750
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=406E476D-8AFB-480F-82AF-A76170FF4A5F&match=3390
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=406E476D-8AFB-480F-82AF-A76170FF4A5F&match=3390
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=406E476D-8AFB-480F-82AF-A76170FF4A5F&match=3373
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=406E476D-8AFB-480F-82AF-A76170FF4A5F&match=3373
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=406E476D-8AFB-480F-82AF-A76170FF4A5F&match=2733
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=406E476D-8AFB-480F-82AF-A76170FF4A5F&match=2733
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=406E476D-8AFB-480F-82AF-A76170FF4A5F&match=2728
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=406E476D-8AFB-480F-82AF-A76170FF4A5F&match=2728
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=406E476D-8AFB-480F-82AF-A76170FF4A5F&match=3368
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=406E476D-8AFB-480F-82AF-A76170FF4A5F&match=3368
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=406E476D-8AFB-480F-82AF-A76170FF4A5F&match=3378
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=406E476D-8AFB-480F-82AF-A76170FF4A5F&match=3378
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=406E476D-8AFB-480F-82AF-A76170FF4A5F&match=2738
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=406E476D-8AFB-480F-82AF-A76170FF4A5F&match=2738
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=406E476D-8AFB-480F-82AF-A76170FF4A5F&match=2764
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=406E476D-8AFB-480F-82AF-A76170FF4A5F&match=2764
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=406E476D-8AFB-480F-82AF-A76170FF4A5F&match=3404
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=406E476D-8AFB-480F-82AF-A76170FF4A5F&match=3404
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=406E476D-8AFB-480F-82AF-A76170FF4A5F&match=2721
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=406E476D-8AFB-480F-82AF-A76170FF4A5F&match=2721
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=406E476D-8AFB-480F-82AF-A76170FF4A5F&match=3361
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=406E476D-8AFB-480F-82AF-A76170FF4A5F&match=3361
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=406E476D-8AFB-480F-82AF-A76170FF4A5F&match=3377
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=406E476D-8AFB-480F-82AF-A76170FF4A5F&match=3377
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=406E476D-8AFB-480F-82AF-A76170FF4A5F&match=2737
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=406E476D-8AFB-480F-82AF-A76170FF4A5F&match=2737
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=406E476D-8AFB-480F-82AF-A76170FF4A5F&match=2736
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=406E476D-8AFB-480F-82AF-A76170FF4A5F&match=2736
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=406E476D-8AFB-480F-82AF-A76170FF4A5F&match=3376
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=406E476D-8AFB-480F-82AF-A76170FF4A5F&match=3376
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