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SSppaacceerriijjeenn  
Clubblad van badmintonvereniging ‘Space Shuttle’ 

 
Beste Space Shuttelaars, 
 
Ivoor, parel of parelmoer. Kies maar uit. 
Nee, ik heb niet zojuist in een plotselinge 
vlaag van vrijgevigheid het juwelenkistje 
van mijn wijlen grootmoeder omgekeerd 
om de inhoud vrijelijk te verdelen onder 
eventuele liefhebbers. Als ik u vraag om 
te kiezen uit de eerstgenoemde 
opsomming van kostbare materialen 
bedoel ik dat uitsluitend in taalkundige 
zin, het zijn namelijk allemaal 
geoorloofde benamingen voor een 
dertigjarig jubileum. 
Voorgaande informatieve introductie is 
natuurlijk niet zonder reden; 
badmintonvereniging 
Space Shuttle bestaat 
alweer dertig jaar! Het is 
vanzelfsprekend dat zo’n 
jubileum groots gevierd 
wordt en de speciaal voor 
dit doel samengestelde 
feestcommissie heeft dan 
ook kosten noch moeite 
gespaard om dit te 
realiseren, maar daarover 
later meer. 
Een jubileum gaat 
natuurlijk altijd gepaard 
met feestelijkheden, maar is wat mij 
betreft ook een goed moment voor 
bezinning en zelfreflectie. Zo bedacht ik 
net dat uw voorzitter als jong broekie 
ongeveer vijf jaar na oprichting van deze 
fijne vereniging zijn door zijn moeder 
ondertekende inschrijfformulier 
overhandigde aan de toenmalige 
jeugdtrainer. Met dit feit en de 
achterliggende gedachte dat Space 
Shuttle dertig jaar bestaat in het 
achterhoofd kunnen wij tot maar een 
conclusie komen: 
Ik word oud! 
 
Ondanks vele, vele, vele smalende 
opmerkingen van clubgenoten over mijn 
vergrijzende en verdunnende haardos en 

mijn teruglopende fysieke kwaliteiten heb 
ik tot nog toe alle voortekenen vakkundig 
genegeerd. En terecht, want als iemand 
de gemiddelde leeftijd bij Space Shuttle 
de laatste vijfentwintig jaar naar beneden 
heeft gehaald is dat mijn persoontje wel! 
Helaas heeft iemand mij in het verleden 
ooit wijsgemaakt dat ik van onschatbare 
waarde zou zijn als assistent-
jeugdtrainer. Nu zijn kinderen natuurlijk 
harstikke leuk en spontaan en lief en 
innemend, maar ook vooral heel erg 
eerlijk en af en toe volslagen harteloos. 
Een klein fragment uit een recent gesprek 
met zo’n klein monster: 
“Meester! Mag ik jou iets vragen?” 

“Jouw racket is bedoeld om 
shuttles mee te slaan, niet 
het hoofd van je 
dubbelpartner.” 
“Sorry, meester! Mag ik jou 
iets vragen?” 
“Zodra je tegenstander de 
shuttle heeft verwijderd die 
jij zojuist zeer vakkundig in 
zijn oog hebt geslagen.”  
*ploppend geluid*  “Ja, 
vraag maar.” 
“Meester, hoe oud ben jij?” 
“Raad eens!” 

“Vijfentwintig, meester!” (Op dit moment 
maakt een warm gevoel zich van mij 
meester.) 
“Dat reken ik goed!” 
“Wat zie jij er dan oud uit, meester!” 
(Warm gevoel is weg.) 
Opmerkingen als deze staan niet op 
zichzelf; onze jeugdafdeling bestaat uit 
ongeveer vijfentwintig van dit soort 
bloedzuigers die zich schijnbaar als 
gezamenlijk doel hebben gesteld om 
ondergetekende zo spoedig mogelijk naar 
de verkeerde kant van de generatiekloof 
te verbannen. 
Maar  genoeg over mijn eigen negatieve 
associaties met jubilea, laat ik het vooral 
hebben over de leuke dingen. 
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Dertig jaar Space! 
Bert van Jaaren, Sandra van Wiersum, 
Cees Rijneveld, Mirjam van Leeuwen, 
Peter de Rijk, Jan van Lienen en Eric 
Meijer. Dat zijn de enthousiaste mensen 
die zich geheel vrijwillig hadden 
opgegeven  om een feestcommissie te 
vormen en alle festiviteiten in goede 
banen te leiden. Op het moment van dit 
schrijven is laatstgenoemde commissie 
nog druk bezig met de allerlaatste 
voorbereidingen, maar bij de tijd dat u dit 
leest heeft het feest al plaatsgevonden. 
Ik hoop dat iedereen het naar zijn zin 
heeft gehad en als het meezit kunt u 
misschien verderop in deze Spacerijen 
nog wel een verslagje vinden met een 
paar begeleidende foto’s . Op naar het 
volgende jubileum! 
Training en competitie 
Het is hem weer gelukt! Onze immer 
enthousiaste competitieleider Henny 
Sahetapy heeft moeten smeken en 
dreigen en heeft menig straatverbod 
geriskeerd om maar zoveel mogelijk 
leden over te halen om zich in te 
schrijven voor de competitie. Velen 
hebben gehoor gegeven aan Henny’s 
smeekbedes (waaronder uw voorzitter) 
zodat hij nu genoeg gegadigden heeft om 
maar liefst drie teams samen te stellen. 
Komend seizoen gaat Space Shuttle de 
strijd aan met een herenteam en twee 
mix teams, waaronder het voormalig 
jeugdteam dat nu onder deskundige 
begeleiding gaat meedoen met de 
seniorencompetitie. Bij deze wens ik 
iedereen heel veel succes! 
Het spelen van competitie gaat natuurlijk 
hand in hand met het krijgen van 
professionele training. Deze zal komend 
seizoen wederom worden verzorgd door 
Peter van Diepen begint zoals gewoonlijk 
in september, elke woensdagavond vanaf 
19.00 uur in sporthal De Kegel.  
De jeugdtraining wordt nog steeds 
gegeven door Hans de Frêtes, 
ondersteund door een klein leger aan 
hulptrainers. Vanaf drie september zijn 
alle jeugdleden elke maandag van 18.00 

uur tot 19.30 uur weer van harte welkom 
in sporthal De Scheg. 
Dit seizoen was de recreantencompetitie 
weer een groot succes, dus houd uw 
mailbox in de gaten wanneer u zich kunt 
opgeven voor de volgende editie. 
 
Zomerbadminton 
Op de maandag is de laatste speeldag 
alweer op 21 mei, maar op de woensdag 
gaan we gewoon door! Meld u aan bij 
Mirjam van Leeuwen of ondergetekende 
en u kunt tot en met augustus van 20.00 
tot 22.00 uur elke woensdag uw agressie 
van u af blijven slaan. En niet 
onbelangrijk: bij mooi weer is zeer goed 
vertoeven met een drankje op het terras 
van de Kegel. 
 
Algemene ledenvergadering 
Schrijf het in de agenda! Donderdag 31 
mei opent uw voorzitter om 20.00 uur in 
sporthal De Scheg de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering. Dit is dè plek om alles 
wat u dwars zit te delen met het bestuur. 
Er zullen weer een paar belangrijke 
keuzes gemaakt moeten en het is dus in 
ieders belang dat er zoveel mogelijk 
leden aanwezig zijn. 
 
Tot slot 
Bij deze wil ik alle vrijwilligers en 
sponsors bedanken voor hun inzet het 
afgelopen seizoen en wens ik iedereen 
een bijzonder fijne en hopelijk zonnige 
vakantie! 
 
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 Marieke v.d. Horst 0297 565847 horstvdmarieke@hotmail.com  
Bestuurslid Jeugdzaken Mirjam van Leeuwen  020 6478207 fbpayralbe@ziggo.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 € 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 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) 
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Clubtoernooi 2012 
 
Afgelopen maandag 23 april 2012 speelde  het clubtoernooi de finale. Tussen 5 maart en 
23 april werd het clubtoernooi 2012 gehouden, alleen voor  de seniorleden. Alle 
deelnemers worden op sterkte ingedeeld, zodat iedereen leuke wedstrijden kan spelen. 
Net als elk jaar is het een dag voor plezier en sportieve strijd. 
 
Het was weer een 
toernooi waar veel 
spannende wedstrijden 
werden gespeeld. Zowel 
in de HD-A, DD-A, GD-A, 
GD-B, HD-B & DD-B 
poule! Na afloop kon 
iedereen genieten van 
een drankje in de 
kantine. Alle uitslagen 
vind je op toernooi.nl. 
 
Alle winnaars, namens 
de TC wel gefeliciteerd! 
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 JEUGDCOMPETITIE 
 
Het competitieseizoen zit er weer op voor de jeugd. Vincent, Wouter, Lotte, Juna , Susan 
en niet te vergeten de vaste invallers Max en Joeri  hebben prima gepresteerd. 
Voor Wouter was het zijn eerste seizoen in de competitie, de anderen draaiden al wat 
langer mee.  Mede dankzij de enthousiaste trainingen van Hans zijn ze weer met 
sprongen vooruit gegaan! 
 
Aangemoedigd door de altijd wel aanwezige toeschouwers werden er mooie, spannende 
en vaak fanatieke partijen gespeeld. Vooral de laatste wedstrijd was nog heel spannend. 
Door beide teams werd er gestreden om de tweede plaats. Hoewel de wedstrijd met 5 -3 
werd  gewonnen, was dit net niet voldoende voor een tweede plaats. Maar toch leuk dat 
je eindigt op de derde plaats, maar wel twee keer van de nummer twee gewonnen hebt. 
Jammer dat dit team niet nog een jaar in deze klasse kan spelen.  Volgend seizoen, 
helaas zonder Lotte, gaan ze weer enthousiast verder. 
 

Net als vorig jaar moest het seizoen 
natuurlijk nog even sportief 

afgesloten worden. Dit keer werd het 
“Fun Forest” in het Amsterdamse 

bos. Van boom naar boom op flinke 
hoogte.  Zelfs een aantal ouders 
gingen de bomen in. Na afloop 

natuurlijk nog even naar McDonalds 
gegaan. Een superleuke afsluiting 

met dit gezellige, enthousiaste jeugdteam.
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Algemene 
Ledenvergadering 

 
31 mei 2012, 20:00u 

 Sporthal De Scheg 
 
 

Komt allen! 
je aanwezigheid wordt 
zeer op prijs gesteld! 
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Notulen algemene ledenvergadering  
Badmintonclub Spaceshuttle 

Seizoen 2010/2011 
 
 
Datum:  Donderdag 26 mei 2011 
Locatie:  De Scheg, Uithoorn 
Aanvang:  20.00 uur 
Sluiting:  22.00 uur 
Aanwezig bestuur: Eric Loogman (voorzitter), Victor Coenen (penningmeester), Jeroen Huls 

(secretaris), Mirjam van Leeuwen (bestuurslid jeugdzaken), Marieke van 
der Horst (bestuurslid algemene zaken) 

Afwezig bestuur:  - 
Aanwezige leden: Joke den Besten, Monique Blauw, Lida Estejé, Bert van Jaaren, Ria 

Lagerweij, Jan van Lienen, Marion Ligthart, Hans van der Linden, Eric 
Meijer, Peter de Rijk, Henny Sahetapy, Edwin Schootemeijer en Sandra van 
Wiersum 

Afwezig met opgave 
van verhindering: Jolien Balke, Mike Cheung, Marieke Habes, Erica van Ketel, Sandra Mast, 

Edwin Melein, Cynthia van Nie, Alexander Popma, Rob Stolwijk, Rudy van 
Stormbroek, Bert Struiksma en Romy Veul 

Overige aanwezigen: Hans de Fretes (jeugdtrainer) 
 
 
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.  
 
3. Ingekomen stukken: - 
 
4. Notulen seizoen 2010/2011: Naar aanleiding van de notulen van de algemene 

ledenvergadering van het seizoen 2010/2011 vraagt Hans van der Linden of het bestuur nog 
een brief naar de gemeente heeft verstuurd aangaande de veiligheid van het parkeerterrein. 
Het bestuur geeft aan dat in verband met de wisseling van de eigenaar van De Scheg en de 
onduidelijkheden met betrekking tot de voorgenomen aanpassingen aan (en rondom) De Scheg 
deze brief vooralsnog achterwege is gebleven. De situatie ten aanzien van De Scheg is als 
extra agendapunt aan de vergadering toegevoegd. Er is verder geen commentaar en de 
notulen worden goed bevonden.  

 
5. Algemeen jaarverslag 2010/2011: De voorzitter draagt het algemeen jaarverslag voor (zie 

bijlage).De voorzitter geeft verder aan dat de vereniging volgend jaar 30 jaar bestaat. De 
viering van het jubileum is als extra agendapunt behandeld. 

 
6. Jaarverslag jeugdzaken: Het bestuurslid jeugdzaken draagt het jaarverslag jeugdzaken 

voor. De jeugdtraining is goed verlopen. Wel blijven een aantal kinderen erg veel aandacht van 
de jeugdtrainer en de begeleiders nodig hebben. De jeugdcompetitie is ook goed verlopen. 
 

7. Verslag Technische Commissie: Peter de Rijk voert het woord namens de technische 
commissie. De competitie en de training worden besproken. Het belangrijkste punt is echter 
het onderhoud van De Scheg. Dit wordt echter als separaat agendapunt behandeld.  
 

8. Financieel jaarverslag 2010/2011: De penningmeester deel een financieel overzicht uit. 
Financieel is het wederom geen goed jaar voor de vereniging geweest. De inkomsten en 
uitgaven zijn toegelicht door de penningmeester. De financiële status wordt door de 
aanwezigen akkoord bevonden.  
Het bestuur voert een discussie met de aanwezigen over de vraag of onze vereniging wel 
competitie moet blijven spelen of beter een pure recreantenvereniging moet worden. De 
meerderheid van de aanwezigen vindt het belangrijk dat de vereniging ook de competitie blijft 
faciliteren. 
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9. Verslag kascommissie: De kascommissie betond uit Hans van der Linden en Rob Stolwijk. Zij 

zijn bij de penningmeester langs geweest. Er zijn geen onvolkomenheden geconstateerd. De 
kascommissie geeft aan dat de kosten voor de trainingen zwaar drukken op de begroting. De 
vereniging heeft eigenlijk 10 tot 15 leden extra nodig om alle kosten te dekken. Volgend jaar 
zullen Hans van der Linden en Rob Stolwijk opnieuw in de kascommissie plaatsnemen. Eric 
Meijer heeft zich opgegeven als reserve voor de kascommissie. 
 

10. Begroting 2011/2012: De begroting is aan de aanwezige leden uitgereikt en door de 
penningmeester toegelicht. Ook voor het komende jaar wordt uitgegaan van een 
begrotingstekort. Om de begroting positief te krijgen heeft de vereniging meer leden nodig. 
Zoals eerder opgemerkt drukken vooral de trainingen zwaar op de begroting. Het bestuur en 
de technische commissie zullen het komende jaar onderzoeken of hier veranderingen in kunnen 
worden aangebracht. Het bestuur stelt verder voor de contributie met een inflatiecorrectie (ca. 
2%) te verhogen. De begroting wordt door de vergadering in stemming gebracht. De begroting 
is door de aanwezige leden unaniem aangenomen.  

 
11. Bestuurssamenstelling: Er heeft geen bestuurswisseling plaatsgevonden. Het huidige 

bestuur zal het komende seizoen door gaan. 
 
12. Situatie De Scheg: Er zijn bij zowel het bestuur, de technische commissie als de leden veel 

klachten over De Scheg. Zo is het materiaal niet altijd in orde, zijn de douches vaak koud en 
onhygiënisch, is het parkeerterrein onveilig en is de vloer vaak erg stoffig. Daarnaast moet het 
kantinebeheer beter geregeld worden. De aanwezigen zijn van mening dat de slechte staat van 
De Scheg de vereniging leden kost. Het bestuur zal de gemeente benaderen om over deze 
problemen te praten.  

 
13. Jubileumfeest: Het bestuur geeft aan dat zij rond 1 mei 2012 graag het 30 jarig jubileum van 

de vereniging wenst te vieren. Gezien het begrotingstekort dient het feest kostenneutraal te 
worden georganiseerd. Op de vergadering wordt een oproep gedaan voor het oprichten van 
een feestcommissie. Het bestuurslid jeugdzaken zal namens het bestuur zitting nemen in de 
feestcommissie. 

 
14. Rondvraag: Hans de Fretes vraag of Spaceshuttle ook een sponsorcommissie heeft. Het 

bestuur geeft aan dat dit niet het geval is. Het vinden van nieuwe sponsoren blijk erg moeilijk, 
maar hier extra aandacht aan besteden is zeker zinvol. Het bestuurslid algemene zaken houdt 
zich hiermee bezig. Ria Lagerweij is bereid haar hierbij ondersteuning te bieden. 
Hans de Fretes adviseert de vereniging niet alleen met jeugdzaken de plaatselijke kranten te 
benaderen, maar ook regelmatig met artikeltjes over de senioren te kranten te benaderen. 
Hierdoor gaat de vereniging mogelijk meer leven binnen de gemeente Uithoorn. Het bestuur is 
het hiermee eens een gaat hieraan werken. 
Edwin Schootemeijer geeft aan dat hij best eens training wil geven op de woensdagavond, 
maar hij wil zelf ook kunnen spelen. Het bestuur neemt dit vooralsnog ter kennis aan. 
Henny Sahetapy geeft aan dat hij klachten heeft gehad over de clubkampioenschappen. Het 
niveauverschil tussen de spelers is soms erg groot en veel leden vinden de 
clubkampioenschappen te lang duren. Henny geeft aan voor de komende 
clubkampioenschappen rekening te houden met deze klachten. Het bestuur dank Henny voor 
de organisatie. 
 

15. Sluiting: Het bestuur bedankt de leden van de technische commissie voor hun bewezen 
diensten voor de vereniging. Verder worden Alexander Popma en Edwin Schootemeijer 
gefeliciteerd met het behalen van het trainersopleiding. Tot slot is Edwin Schootemeijer 
bedankt voor het opbouwen en beheren van onze nieuwe website. De voorzitter sluit hierna de 
vergadering.
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