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SSppaacceerriijjeenn  
Clubblad van badmintonvereniging ‘Space Shuttle’ 

 
 
Beste Space Shuttelaars, 

 

Lagere contributie! Betaalbare consumpties 
aan de bar! Onsportieve badmintonners de 

vereniging uit! Kies voor mij als voorzitter! 

Alle loze beloftes terzijde, dat ik probeer om 
de landelijke verkiezingen te spiegelen aan 

het wel en wee van onze bescheiden 

badmintonvereniging slaat natuurlijk nergens 
op. Niet in de laatste plaats omdat er 

helemaal niets te kiezen valt, tijdens de 

laatste algemene ledenvergadering is 

gebleken dat het bestuur nagenoeg 
onveranderd mag aanblijven. Dat betekent 

dat u het nog een jaartje met mij als 

voorzitter zal moeten uitzitten. Als ik dit 
gegeven zou doortrekken naar de landelijke 

politiek, is het ongeveer vergelijkbaar met 

het openslaan van de kandidatenlijst, 
grinnikend constateren dat Johan Vlemmix 

met zijn Partij van de Toekomst wederom 

verkiesbaar is en er vervolgens tot je grote 
schrik achter te komen dat er geen 

tegenkandidaten zijn! Misschien bent u van 

mening dat ik de heer Vlemmix met deze 
vergelijking te kort doe; in al mijn 

bescheidenheid zal ik niet ontkennen dat dit 

mogelijk is. 

Maar om de politieke neutraliteit van de 
Spacerijen te waarborgen is het misschien 

wel verstandig om het niet bij die ene 

vergelijking te laten en te proberen om 
overeenkomsten te vinden met meerdere 

partijen uit verschillende politieke richtingen. 

En daar loop ik gelijk vast. Het is nu eenmaal 
een gegeven dat er in tijden van voorspoed 

weinig behoefte is aan politieke verandering 

en gezien het aantal tegenkandidaten tijdens 
de laatste algemene ledenvergadering begin 

ik het nieuwe seizoen met de geruststellende 

gedachte dat iedereen in alle tevredenheid 

zijn favoriete sport weer komt beoefenen. 
U zou natuurlijk kunnen stellen dat mijn 

concurrentieloze positie overeenkomstig is 

met die van Geert Wilders en zijn Partij van 
de Vrijheid, maar dat kan ik gelijk 

ontkrachten door aan te geven dat deze 

situatie in mijn geval geheel buiten mijn 
toedoen tot stand is gekomen, bij de heer 

Wilders is deze situatie een partijreglement. 

En daar waar Geert makkelijk zijn eigen gang 
kan gaan en de ene provocatieve uitspraak 

na de andere kan doen, word ik nog een 

beetje in toom gehouden door het bestuur 

waar ik deel van uitmaak. Als ik het echt voor 

het zeggen had gehad was het materiaalhok 
twee jaar geleden al omgebouwd tot 

massagesalon inclusief masseuses. Dit alles 

natuurlijk geheel in het teken van 
blessurepreventie, maar probeer dat maar 

eens te verdedigen in een bestuur met twee 

vrouwelijke leden. 
 

Bestuur 

Ik kan gelijk vaststellen dat wij als vereniging 

vooruitstrevender zijn dan de SGP. Vorig 
seizoen bestond het bestuur uit drie 

mannelijke en twee vrouwelijke leden en 

ondanks dat Marieke van der Horst en Victor 
Coenen uit het bestuur zijn gestapt zijn de 

verhoudingen gelijkgetrokken tot twee dames 

en twee heren. 
De leegte die Marieke heeft achtergelaten is 

namelijk op enthousiaste wijze opgevuld door 

Sandra Mast, voor velen van u welbekend als 
redactrice van het prachtige blad wat u nu in 

uw handen heeft. 

Victor heeft dan wel het bestuur verlaten, 
maar is gelukkig wel bereid om zijn 

administratieve werkzaamheden voor de 

vereniging voort te zetten. Op de website is 

Victor nog steeds terug te vinden onder het 
kopje “bestuur en belangrijke personen”, wat 

in feite dus betekent dat hij is gepromoveerd 

tot belangrijk persoon. Gefeliciteerd, Victor! 
 

Training en competitie 

Met een beetje fantasie zou je training een 
verkapte vorm van onderwijs kunnen noemen 

en wat dat betreft zijn wij de D66 van de 

badmintonverenigingen. Mocht u de intentie 
hebben om binnen afzienbare tijd uit te 

blinken in de edele badmintonsport, alle 

faciliteiten zijn aanwezig om deze intentie in 

de praktijk te brengen. 
Voor degenen die nog niet helemaal 

vertrouwd zijn met de basisprincipes van het 

badminton wordt er op maandag weer 
beginnerstraining gegeven door Peter de Rijk, 

Alexander Popma en Edwin Schootemeijer in 

de Scheg. Laatstgenoemde is ook nog eens 
een van de hulptrainers bij de jeugdtraining, 

ook gegeven op maandag van 18.00 uur tot 

19.30 uur onder deskundige leiding van 
jeugdtrainer Hans de Frêtes. 
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Het was iedere avond gezellig druk in de zaal 

en op het terras van sporthal de Kegel, maar 

het zomerbadminton is weer afgelopen en 
dus begint iedere woensdag om 19.00 uur 

weer de competitietraining van Peter van 

Diepen en deze training zal hopelijk elke 
week worden gevolgd door alle leden van de 

nieuw samengestelde competitieteams. 

Drie teams, om precies te zijn. Op onze site 

is te volgen waar en wanneer ze spelen dus 
kom vooral een keer kijken om ze aan te 

moedigen! 

 
Website en Spacerijen 

Korte zinnen met uitroeptekens is natuurlijk 

altijd het domein geweest van de SP, 
alhoewel deze partij onder de leiding van 

Emile Roemer tegenwoordig een stuk meer 

gezelligheid uitstraalt. Mocht u ook graag iets 
willen roepen, het liefst 

badmintongerelateerd, dan biedt Space 

Shuttle daarvoor de middelen in de vorm van 
de website bcspaceshuttle.nl en natuurlijk uw 

oude vertrouwde Spacerijen. Voor de website 

kunt u terecht bij Edwin Schootemeijer en 

voor de Spacerijen bij Sandra Mast. 
 

Afscheid 

Toen Marion Ligthart nog voorzitter was 
beschreef ze ooit eens naar aanleiding van 

het vertrek van twee prominente leden in 

haar voorwoord dat het altijd jammer is als 

leden weggaan bij een vereniging, maar dat 

het bij sommige mensen anders voelt. 

Door fysieke problemen is het voor Marion 
helaas onmogelijk geworden om te blijven 

badmintonnen en is ze genoodzaakt haar 

lidmaatschap bij Space Shuttle op te zeggen. 
Marion is vele jaren actief geweest als 

bestuurslid bij zowel badmintonvereniging 

Alpha als Space Shuttle en daar wil ik haar 

graag voor bedanken. Gelukkig heeft ze een 
vervangende sport gevonden in het 

hardlopen en bij deze maak ik gelijk de 

belofte dat ik met een spandoek bij de 
finishlijn zal staan als ze haar eerste 

marathon uitloopt. 

 
Tot slot nog een woord van dank aan alle 

sponsors en vrijwilligers die onze vereniging 

draaiende houden en een laatste oproep: 
Stop met het gebruik van veren shuttles! Het 

is al erg genoeg dat onze gevederde vriend 

de gans wordt mishandeld om de 
gefortuneerde onder ons te voorzien van hun 

dagelijkse portie foie gras. Het is misdadig 

om deze prachtige vogels ook nog eens te 

ontdoen van hun verenkleed omdat een paar 
mensen zo nodig met veren shuttles moeten 

spelen! Speel met nylon en iedereen wint!! 

Wat zegt u? Heimelijk verliefd op Marianne 
Thieme van de Partij voor de Dieren? Onzin!! 

 

Eric Loogman,  
Voorzitter

 

Algemene informatie m.b.t. 
contactgegevens bestuur en 

trainers, contributie, het komende 

competitieseizoen en nog veel 

meer is te vinden op 

www.bcspaceshuttle.nl 


