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SSppaacceerriijjeenn  
Clubblad van badmintonvereniging ‘Space Shuttle’ 

 
Beste Space Shuttelaars, 

 

Gisteren was het zover! Het moment van 

het jaar dat een omslagpunt betekent 
voor mijn normaliter zeer optimistische 

instelling en de aanzet is van een 

neerwaartse spiraal die mij doet afdalen 

tot een humeur die als depressiewaardig 
bestempeld kan worden. Nu zult u zich 

afvragen welke ingrijpende en levens 

veranderende gebeurtenis mij zo 

verschrikkelijk heeft aangegrepen maar 
als ik u dat vertel ben ik bang dat u het 

afdoet als aanstellerij, des te meer omdat 

u het met deze veronderstelling 

waarschijnlijk bij het rechte eind heeft. 

Tijdens mijn dagelijkse werkzaamheden, 
die ik over het algemeen in de 

buitenlucht uitvoer, werd ik namelijk 

opeens overvallen door een onbestemd 

gevoel welke gelijk werd bevestigd toen 
ik naar boven keek en de eerste 

sneeuwvlokken van dit seizoen zich 

speels neervlijden op mijn gezicht.  

 
“Al die ophef voor een beetje sneeuw?!”, 

hoor ik u denken, en ja, ik begrijp dat de 

meeste mensen de aanblik van een mooi 

besneeuwd winterlandschap als zeer 
romantisch ervaren en dat je kinderen 

geen groter plezier kan doen dan ze de 

beschikking geven over een dikke laag 

sneeuw om elkaar (en mij!) mee te 

bekogelen en vormeloze 
beeldhouwwerken mee te fabriceren 

maar ik vind sneeuw toch voornamelijk 

heel koud. En nat. En over het algemeen 

een combinatie van beiden. 
Maar los van de temperatuur en de 

vochtigheid van de substantie, het is 

vooral de onontkoombare inleiding van 

een seizoen waar ik gewoon niet zoveel 
mee heb. Mijn pogingen tot skiën zijn 

ronduit lachwekkend en schaatsen zonder 

te vallen kan ik alleen als er een stoel in 

mijn knuistjes is vastgeklemd. Als 

zessendertigjarige is dat gewoon geen 
gezicht. Het feit dat ik het 

zomerbadminton tot mijn hoogtepunten 

van het jaar reken heeft niet zo zeer te 

maken de mogelijkheid om mijn favoriete 

sport tussen de seizoenen door te kunnen 
beoefenen, maar des te meer met de 

mogelijkheid om na afloop in korte broek 

en T-shirt een biertje te kunnen nuttigen 

op het fraaie terras van de Kegel. Nu 
hoeft het op zich niet zo’n probleem te 

zijn dat ik het ene seizoen prefereer 

boven het andere, ware het niet dat alle 

feestdagen waarop men kan laten blijken 
een sociaal  en attent individu te zijn in 

een jaargetijde vallen waarin ik 

simpelweg niet op mijn best ben. 

Iedereen die mij ooit een kerstkaart heeft 

gestuurd en vergeefs naar de brievenbus 
heeft zitten staren in afwachting van een 

respons vol welgemeende gelukwensen 

kan daarover meepraten. 

En digitaal doe ik het ook al niet veel 
beter. Toen meneer Zuckerberg op zijn 

zolderkamertje de opzet van het huidige 

Facebook in elkaar knutselde had hij vast 

niet in gedachten dat er ook figuren 
zouden zijn die een gezichtloos account 

aanmaken om vervolgens alle 

vriendschapsverzoeken stelselmatig te 

negeren. 
 

Maar er is hoop! Mijn gebrek aan al dan 

niet seizoensgebonden sociale 

vaardigheden, analoog of digitaal, 

probeer ik te compenseren door op de 
baan alle ongeschreven wetten die een 

beschaafde sport als badminton met zich 

meebrengt in de praktijk te brengen. Dus 

niet de baan oplopen als er iemand aan 
de kant al langer wacht dan ik en 

evenmin een derde set beginnen als alle 

banken gevuld zijn met mensen die 

hoopvol wachten op een vrije baan om 
hun partijtje op te spelen. Geen eindeloze 

discussies bij shuttles die net-wel-of-net-

niet-op-het-lijntje-en-volgens-mij-heb-jij-

het-net-aangeraakt zijn maar gewoon het 

punt opnieuw spelen. 
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Mocht het nu ooit zover komen dat u mij 

betrapt op het overtreden van een of 

meerdere van deze ongeschreven regels 
gelieve dat kenbaar te maken want dan 

heeft mijn compensatie-constructie 

gefaald en moet ik met terugwerkende 

kracht alsnog een legioen aan 
kerstkaarten versturen. 

 

Competitie en training 

Als sociale vaardigheden ergens 
onontbeerlijk zijn is het wel binnen de 

competitie. 

Maar zeker zo belangrijk zijn mooie 

clubshirts waarmee we als vereniging 
goed voor de dag komen, en dankzij de 

inzet van Simone Rossing en Henny 

Sahetapy hebben we sinds dit seizoen de 

mogelijkheid om prachtige nieuwe shirts 

aan te bieden. Als uithangbord van de 
vereniging zijn alle competitiespelers 

natuurlijk al in het bezit van dit fraaie 

shirt en op maandag is aan het vele 

blauw op de banen goed te zien dat vele 
recreanten hun voorbeeld al hebben 

gevolgd. 

Dat mooie nieuwe shirts leiden tot betere 

prestaties geldt voorlopig alleen voor het 
herenteam, dat stijf bovenaan staat in de 

competitie. De twee mixteams hebben 

het iets zwaarder en staan beiden zo’n 

beetje onder in de middenmoot.  

 
Als het een beetje meezit, vindt u 

verderop in deze Spacerijen nog wel een 

uitgebreid verslag over het verloop van 

de competitie van elk team. 
Bert van Jaaren heeft dit jaar wederom 

zijn best gedaan om een 

recreantencompetitie op poten te zetten 

en met het nodige kunst- en vliegwerk is 
hij daar weer in geslaagd. Dit jaar spelen 

maar liefst twee teams mee onder de 

deskundige leiding van teamcaptains 

Sandra van Wiersum en Marieke Habes. 
Sinds vorige week zult u ze regelmatig op 

maandag hun wedstrijden zien spelen, 

schroom niet om ze even aan te 

moedigen!  

 
Ook de competitiespelers zijn gek op 

aandacht, kijk gerust even op 

www.bcspaceshuttle.nl wanneer ze waar 

spelen om ze deze welverdiende 
aandacht te geven! 

 

Stilstand is achteruitgang! Daarom geeft 

Peter van Diepen elke woensdagavond 

van 19.00 tot 20.30 uur training in de 
Kegel waarna we nog tot 21.00 uur 

wedstrijdjes spelen. Mocht u, los van de 

geweldige recreantentraining op 

maandagavond die verzorgd wordt door 
Peter de Rijk, Edwin Schootemeijer en 

Alexander Popma, ook behoefte hebben 

aan een stevige training om de 

badmintonvaardigheden flink op te 
vijzelen kom dan gerust een keer 

meedoen. 

Vanzelfsprekend wordt de jeugd iedere 

maandag van 18.00 tot 19.30 uur 
getraind door Hans de Frêtes en zijn 

legioen aan hulptrainers. 

 

Commissieperikelen 

Een vereniging is niets zonder 
vrijwilligers, daarom zijn we zeer 

verheugd dat de technische commissie 

versterking heeft gevonden in de persoon 

van Eric Meijer. 
Maar daar eindigt het niet bij! Tijdens een 

door de T.C. opgezette brainstormsessie 

is er een gloednieuwe jeugdcommissie 

opgericht. Deze commissie, bestaande uit 
jeugdtrainer Hans de Frêtes, Simone 

Rossing en Eko Djajawasita, heeft het 

eerste wapenfeit al geleverd in de vorm 

van een sinterklaastoernooi en zit nog 

barstensvol andere goede ideeën om de 
jeugdafdeling zo aantrekkelijk mogelijk te 

maken. Wilt u ook graag een steentje 

bijdragen? Neem contact op met de T.C.! 

 
Nu ik er toch een aantal genoemd heb wil 

ik gelijk van de gelegenheid gebruik 

maken om alle vrijwilligers en sponsors 

wederom te bedanken. En mocht u, 
ondanks dit voorwoord, alsnog vrienden 

met mijn persoontje willen worden op 

Facebook dan beloof ik bij dezen alle 

vriendschapsverzoeken te accepteren. Op 
veler verzoek open ik misschien ook nog 

wel een Twitter account. 

 

Alvast bijzonder 

prettige 
feestdagen 

toegewenst! 

 

Eric Loogman, 
Voorzitter 

 
 

http://www.bcspaceshuttle.nl/
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Bestuur: 
Voorzitter Eric Loogman  06 46027400 voorzitter@bcspaceshuttle.nl  

Secretaris  Jeroen Huls 0297 795130 secretaris@bcspaceshuttle.nl  
Penningmeester Sandra Mast 0297 795196   sandra@bcspaceshuttle.nl   

Bestuurslid Jeugdzaken Mirjam van Leeuwen  020 6478207 jeugd@bcspaceshuttle.nl  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ledenadministratie Victor Coenen 0297 546010 victor@bcspaceshuttle.nl  

Competitieleider Henny Sahetapy 020 6411610     4825ccp@badminton.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 - feb: senioren competitietraining, feb - mei vrij spelen 
 mei t/m augustus: zomerbadminton; vrij spelen van 20.00 tot 22.00 uur 

 

Contributies: 
Senioren recreatief € 160,50 Jeugd recreatief € 99,50 Inschrijfgeld € 5 
Senioren competitie € 218 Jeugd competitie € 125,50 Zomerbadminton € 35 

 

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 2013 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) 

 

mailto:voorzitter@bcspaceshuttle.nl
mailto:secretaris@bcspaceshuttle.nl
mailto:sandra@bcspaceshuttle.nl
mailto:jeugd@bcspaceshuttle.nl
mailto:victor@bcspaceshuttle.nl
mailto:4825ccp@badminton.nl
mailto:hdefretes@live.nl
mailto:pjmderijk@hetnet.nl
mailto:willem-sandra@online.nl
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Nieuw! De Jeugdcommissie 
 

 

Sinds kort heeft Space Shuttle een Jeugdcommissie. 
De jeugdcommissie, bestaande uit de jeugdtrainer Hans de Fretes 

en 2 seniorenleden Eko Djajawasita en Simone Rossing, heeft als 

doel om leuke (badminton)activiteiten te organiseren voor de 

jeugdleden van Space Shuttle.  
 

Afgelopen maandag heeft de 1e activiteit plaatsgevonden; Het Sinterklaastoernooi. Een 

heel gezellig badmintontoernooi waar circa 20 jeugdleden, gemixt met senioren en onder 

begeleiding van vrolijke Sinterklaasmuziek, hun badmintonkunsten konden laten zien. 
Na het spelen van 4 rondes bleek Anoeska de meeste punten verzameld te hebben, 

namelijk 93! Van harte gefeliciteerd!  

 

Alle jeugdleden werden aan het eind van de avond beloond voor de inspanning en inzet 

met een lekker zakje snoep. 
 

Voor de rest van het badmintonseizoen staan de volgende onderdelen al op het 

programma: 

 
 Ouderkindtoernooi    maandagavond 28 januari 

 

 Jeugdtoernooi Huizen   zondag 3 februari en 

zondag 7 april 
 

 Nederlands Kampioenschap bezoeken of vergelijkbaar toernooi waar we 

de Nederlandse topjeugd in actie zullen zien. De datum is nog niet 

bekend. 

 
 Eind barbecue    zaterdag 25 mei 

 

De jeugdleden worden per activiteit geïnformeerd, per brief en/of e-mail maar ook op de 

training zal trainer Hans informatie geven. 
 

Dus noteer alvast bovenstaande activiteiten in de agenda en als er nog vragen zijn dan 

horen wij dat graag! 

 
Met vriendelijke groet, 

 

Hans    Simone    Eko 
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Competitie Jeugd 
 
 

Jeugdteam geeft prima partij bij de senioren! 

 

In de afgelopen maanden heeft het voormalige jeugdteam, dat dit jaar door 
omstandigheden genoodzaakt was in de vierde klasse bij de senioren uit te komen, zich 

op een bijzondere wijze ontwikkeld.  

 

De meisjes Susan Blaauw en Juna Somers en de jongens Wouter Tas en Vincent van 
Sluis gaan week na week beter spelen. Zij proberen trainingen zoveel mogelijk te volgen 

en staan ook open voor alle adviezen, die ze van verschillende trainers en begeleiders 

krijgen. Het is een lust te zien met wat voor enthousiasme zij het veld opgaan en voor 

elk punt knokken. Nadat er in het begin van de competitie enkele malen nauwelijks 
punten werden binnengehaald; wordt nu ook tegen sterke tegenstanders prima partij 

gegeven met als gevolg de nodige punten verzameld.  

 

Tegen het team uit Weesp werd onlangs de eerste overwinning mee naar huis genomen; 

een prima resultaat! 
 

Het is bovendien het vermelden waard de wijze waarop de ouders van de meisjes en 

jongens hun kinderen begeleiden en enthousiasmeren. Ook dat is een stimulans om van 

deze prachtige sport te kunnen genieten.  
 

Wij zijn ervan overtuigd, dat ook voor de komende wedstrijden, die tot eind januari 2013 

plaatsvinden, de resultaten zich in opgaande lijn zullen manifesteren. Het is zeker de 

moeite waard naar de wedstrijden te komen kijken. 
 

Een trotse coach, 

 

Peter de Rijk 
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Competitie Heren 
 

Het glas is half vol bij Heren 1! 
 

Er zijn altijd meerdere manieren om naar een situatie te kijken. Of het glas half vol of 

half leeg is hangt er maar net vanaf welke insteek u hebt. Op zowel de halflege als de 

halfvolle manier bekijken we het wel en wee van het herenteam. Volgt u mij? 
 

Het teleurstellende herenteam van Space Shuttle bestaat dit seizoen uit Alexander 

Popma, Henny Sahetapy, Cees Rijneveld, Edwin Schootemeijer en invalkracht Eko 

Djajawasita. Dit team gaat 2012 en daarmee het grootste gedeelte van het seizoen 
afsluiten op een tweede plek met acht overwinningen en één zorgwekkende nederlaag. 

Veenshuttle blijkt de nemesis van de heren te zijn, zij trakteerden Space Shuttle op een 

ijskoude douche. Hierna bleken de heren compleet van slag en konden zij niet meer de 

grote uitslagen noteren die eerder wel op het scorebord stonden. In het jaar 2013 moet 

het team zich nog door drie wedstrijden heen zien te worstelen, waarvan de return tegen 
Veenshuttle de lastigste zal zijn. De vraag is niet of Space Shuttle kan winnen, maar of 

ze het verlies beperkt kunnen houden... Aan het einde van de rit zal blijken dat er 

wederom geen kampioenschap in zit en slechts een roemloze tweede plaats rest. 

 
Het zegevierende herenteam van Space Shuttle bestaat dit seizoen uit Alexander Popma, 

Henny Sahetapy, Cees Rijneveld, Edwin Schootemeijer en vaste invaller Eko Djajawasita. 

Dit team gaat 2012 en daarmee het grootste gedeelte van het seizoen afsluiten op een 

mooie tweede plek met maar liefst acht overwinningen en slechts één nipte nederlaag.  
 

Veenshuttle bleek in de uitwedstrijd een tikje sterker te zijn dan de heren die het seizoen 

zeer goed begonnen. Na het 

lichte verlies van 5-3 pakte 
Space Shuttle de draad echter 

weer volledig op en prijkte 

viermaal op rij een winnende 

stand op het scorebord. In het 

jaar 2013 resten nog drie 
wedstrijden, waarvan één 

spannende thuiswedstrijd tegen 

Veenshuttle. Hier zal Space 

Shuttle alles uit de kast halen om 
hen een nederlaag te bezorgen 

waar ze nog lang slecht van 

zullen slapen. Aan het einde van 

de rit zal blijken of het een 
kampioenschap oplevert of dat 

de heren wederom nét te kort 

komen om met de eer te kunnen 

strijken. 

 
Edwin Schootemeijer 
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Recreanten Competitie 
 

 
Laten we ons eerst even voorstellen; 

In team 1 spelen: 

Marion, Hanneke, Anouk, Victor, Gert, Hans Smienk, Johan en Hans vd Linden. 

Marieke Habes is teamcaptain van team 1. 
 

In team 2 spelen: 

Marieke vd Horst, Riny, Jolanda, Fred, Bert Struiksma, Mischa. 

Sandra Wiersum is teamcaptain van team 2. 
 

Eric Meijer is reserve.  

 

De andere verenigingen in de recreanten competitie zijn 

Veenshuttle uit Mijdrecht met twee teams en ook Nieuwveen doet 
weer mee met een team. 

 

Henny heeft een mooie wedstrijd indeling gemaakt voor alle meespelende 

verenigingen en Bert van Jaaren houdt de vinger strak aan de pols.  
Maandag 26 november was de eerste wedstrijd voor team 1 tegen 

Veenshuttle 2 in onze sporthal. Marieke Habes, Marion, Gert en 

Johan hebben flink hun best gedaan en de eerste 3 punten binnen 

gehaald na (in)spannende wedstrijden! 
 

Maandag 10 december spelen zij de volgende wedstrijd tegen Space 

Shuttle 2. 

 
Donderdag 29 november was het de beurt aan team 2 tegen 

Veenshuttle 1 in Mijdrecht. 

Eric Meijer als reserve kon meteen aan de bak omdat in team 2, 

twee van de drie heren niet konden spelen. Eric en Fred hebben 
goede zaken gedaan en zij hebben hun heren dubbel gewonnen met 

21-18 en 21-8. 

 

De mix van Fred en Sandra is ook gewonnen, en wel met 23-21 en 21-18. 

De mix van Eric en Marieke is gewonnen met 21-8 en 23-21. 
Als laatste de dubbel van Marieke en Sandra is gewonnen met 23-21 en 21-16. 

 

Het ging in alle wedstrijden gelijk op, maar uiteindelijk waren we net iets sterker. 

De eerste 8 punten zijn binnen! 
 

Ook zij spelen dus de volgende wedstrijd op 10 december tegen Space Shuttle 1. 

 

Sandra Wiersum 
Teamcaptain 
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Traditioneel: Oliebollentoernooi 
 

Beste sportvrienden,  
Al vele jaren is er een oliebollentoernooi, zo ook maandag 7 januari 2013. 

 

Altijd waren er mensen die opmerkten "maar waar zijn de oliebollen en appelflappen"? 

 
Een zeer terechte opmerking c.q. aanmerking. 

 

MAAR DAAR IS DIT JAAR IETS AAN TE DOEN!!! 

 
WELKE MENSEN KUNNEN ERVOOR ZORGEN DAT 

DEZE HEERLIJKHEDEN OP 7 JANUARI IN DE 

SPORTHAL ZIJN???? 

 

Geef je naam door als je ervoor kan zorgen dat er 
oliebollen en appelflappen 7 januari in de hal zijn bij 1 

van de T.C. leden Bert van Jaaren, Henny, Peter of Eric 

Meijer. 

 
Met eetlustige groet, 

 

enige mee eters 
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Jubileumfeest 
 

Het is al even geleden, maar misschien dan des te leuker om er nog eens aan terug te 
denken: ons 30 jarig jubileumfeest afgelopen mei. 

 

De feestcommissie bestaande uit Bert van Jaaren, Peter de Rijk, Mirjam van Leeuwen, 

Sandra van Wiersum, Kees Rijneveld, Jan van Lienen en ondergetekende heeft zijn best 
gedaan er een spectaculaire dag van te maken. 

 

Op 6 december 2011 hadden wij onze eerste bijeenkomst om plannen te maken voor ons 

30-jarig jubileum op 12 mei 2012. 
 

Met de ervaring opgedaan uit de vorige evenementen werd een plan gemaakt om een 

programma in elkaar te zetten dat zowel aandacht zou besteden aan onze sport als aan 

gezelligheid. 

 
De relatie die Peter heeft met Ger Tabeling zorgde voor invulling van het sportieve deel 

met vier vertegenwoordigers uit de Nederlandse top tien. 

 

De borrel met een hapje stond al van te voren vast en 
voor het geplande etentje ‘s avonds diende nog een 

geschikte locatie gevonden te worden. 

Met Silversant als favoriet, maar helaas gesloten op 

zaterdagen, kozen we voor het Oude Spoorhuis. 
 

Door de sponsorbijdragen van Oracle (met dank aan Ria 

Lagerwei) en Rabobank (met dank aan Rolf) kwamen we 

beter in de financiën te zitten en konden we alles wat 
ruimer uitwerken.  

 

Onze leden kregen een leuk aandenken in de vorm van een shuttle-sleutelhanger en de 

Rabobank gaf naast een bedrag ook nog eens 100 bidons weg. 

 
Het sportieve deel werd een geweldige happening waarin we van topbadminton konden 

genieten en de clinic die later door de beide “Tabelingetjes” werd gegeven was heel erg 

leuk om te zien en ook heel leuk om aan deel te nemen. 

 
Aan een hapje en een drankje kan natuurlijk weinig fout gaan en het sluitstuk in het 

Oude Spoorhuis zou ongetwijfeld een gezellig slot van de dag betekenen...... 

De avond liet aan gezelligheid niets te wensen over maar de kwaliteit van het eten, de 

hoeveelheid ervan en de bediening des te meer. In onze ogen is het Oude Spoorhuis 
helaas niet voor herhaling vatbaar. 

 

Terugkijkend op de dag moeten we constateren dat we deze als zeer geslaagd kunnen 

beschouwen, maar............ we hadden eerlijk gezegd wel gehoopt dat er iets meer 

jeugdleden aanwezig zouden zijn geweest en dat we door de aankondigingen in huis-
aan-huis bladen meer bezoek van buitenaf hadden getrokken. Dit is een aandachtspunt 

voor een volgende keer. 

 

Wij hebben het in ieder geval met heel veel plezier georganiseerd en kijken uit naar het 
volgende lustrum! 

 

Namens de feestcommissie,  

Eric Meijer 
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