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SSppaacceerriijjeenn  
Clubblad van badmintonvereniging ‘Space Shuttle’ 

 
Beste Space Shuttelaars, 
 
Ik ben er niet trots op. 
Het voelt een beetje alsof je gezellig met een 
invalide bejaarde uit wandelen gaat in het park 
en als afsluiting van een naar ieders tevredenheid 
verlopen dagje uit je de rolstoel van het zojuist 
lekker van de buitenlucht opgeknapte omaatje 
met een flinke aanloop richting eendenvijver 
duwt. 
 
Ik ben er niet trots op maar toch moet het van 
mijn hart: ik ben blij dat ‘ie weg is! 
 
Los van het fictieve karakter van de goede man; 
ik heb het altijd zeer goed met hem kunnen 
vinden en hij was altijd meer dan welkom, 
ongeacht het aantal of de al dan niet natuurlijke 
kleur van de mensen die hem vergezelden. Maar 
sinds enige tijd gaat zijn aanwezigheid gepaard 
met menig conflictsituatie en het ligt nu eenmaal 
in mijn aard om laatstgenoemde zo veel mogelijk 
te ontwijken. U heeft gelijk, het is niet de beste 
eigenschap van een voorzitter om niet om te 
kunnen gaan met conflictsituaties en ik hoop dat 
u mij dat vergeeft. Of een nieuwe voorzitter 
regelt. 
 
U heeft ondertussen waarschijnlijk wel begrepen 
dat ik in de voorgaande alinea mijn verstoorde 
relatie met de goedheiligman heb uiteengezet. 
Zonder in deze kwestie een standpunt in te willen 
nemen (en op deze manier allerhande vervelende 
discussie te vermijden); meer en meer gaan er 
stemmen op die beweren dat ons oeroude 
sinterklaasfeest uit de tijd is. U begrijpt dat uw 
voorzitter veiligheidshalve zijn mening 
achterwege laat. 
 
Het is mij trouwens ter ore gekomen dat er 
tegenwoordig nog meer zaken uit de tijd zijn. 
Hyves is bijvoorbeeld jongstleden ter ziele 
gegaan. Mijn eigen vermogen om bijdetijds te 
blijven in acht nemende zult u zien dat Facebook, 
zodra ik deze daadwerkelijk ga gebruiken en niet 

alleen maar blindelings vriendschapsverzoeken 
accepteer, hetzelfde lot zal ondergaan. 
 
Ook het wettelijke verbod op godslastering werd 
door de huidige politiek uit de tijd gevonden, al 
heb ik het idee dat deze wet al voor de 
afschaffing niet meer zo heel strikt werd 
nageleefd. Als dat wel werd gedaan zou, gezien 
de krachttermen die op een maandagavond 
regelmatig na de zoveelste mislukte slag worden 
geuit, menig Space Shuttle-lid geboeid zijn 
afgevoerd door de wettelijke macht. 
 
Wat volgens ons staatshoofd al sinds de derde 
dinsdag van september uit de tijd is, is onze 
verzorgingsmaatschappij welke vervangen dient 
te worden door een participatiemaatschappij 
(een begrip die merkwaardig genoeg nog niet 
wordt geaccepteerd door mijn tekstverwerker) 
en dat biedt mij een manier om op slinkse wijze 
de aandacht te richten op onze fijne vereniging. 
 
Vrijwilligers 
Want een vereniging waar het bestuur, de 
technische commissie en een handjevol 
vrijwilligers verantwoordelijk zijn voor alle 
activiteiten is toch niet meer van deze tijd! Ik 
pleit derhalve voor een participatievereniging 
(nee, die kent mijn tekstverwerker ook nog niet). 
 
Hoewel wij altijd op zoek zijn naar nieuwe 
bestuurs- en technische commissieleden hoeft 
dat niet te betekenen dat nieuwe vrijwilligers zich 
gelijk op voltijdbasis  moeten inzetten voor de 
vereniging. Tijdens de laatste 
bestuursvergadering werd al een mooie 
tussenweg voorgesteld in de vorm van een 
projectmatig vrijwilliger. Als alternatief voor het 
zich structureel  inzetten voor de vereniging kan 
dit ook op incidentele basis, bijvoorbeeld door 
mee te helpen bij het organiseren van een 
toernooi of naar aanleiding van een dergelijk 
toernooi een stukje te schrijven voor de 
plaatselijke kranten (of nog beter: schrijf zo maar 
eens een stukje voor de Spacerijen!). Bij de jeugd 
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is altijd ruimte voor enigszins ervaren 
badmintonners om aanwijzingen te geven tijdens 
de training. 
 
Ik besef dat de oproep voor vrijwilligers 
regelmatig de revue passeert maar bij een 
vereniging als de onze is er altijd een behoefte 
aan mensen die iets voor de club willen doen. 
Denk erover na, mogelijkheden zijn er te over! 
 
Bestuurssamenstelling 
De hartstochtelijke oproep voor het invullen van 
de bestuursfunctie van penningmeester die Peter 
de Rijk aan het begin van het nieuwe seizoen 
heeft gedaan is niet zonder resultaat geweest! 
Anouk de Rooij heeft zich aangemeld bij het 
bestuur en vervuld inmiddels naar volle 
tevredenheid van de overige bestuursleden haar 
nieuwe functie. Anouk heeft echter nog niet veel 
boekhoudkundige ervaring, daarom wil ik bij deze 
graag een oproep doen voor iemand die haar 
(projectmatig vrijwillig!)kan bijstaan met het 
verwerken van Excel-bestanden. Bij voorbaat 
dank! 
 
Competitie en training 
De competitieteams zijn ondertussen al 
begonnen aan de tweede helft van het seizoen 
dat verloopt met wisselend succes voor het ene 
en een stuk minder wisselend succes voor het 
andere team. De verslagen over het hoe en 
waarom kunt u verderop in deze Spacerijen 
terugvinden. 
 
Ieder jaar trap ik er weer in. De eerste helft van 
het competitieseizoen kan ik mezelf nog aardig 
wijsmaken dat ik motorisch redelijk in elkaar 
steek tot het moment dat trainer Peter van 
Diepen zijn horizontale touwladder te voorschijn 
tovert om het vlugge voetenwerk te trainen en 
alle coördinatie als sneeuw voor de zon laat 
verdwijnen. Voor eventuele toeschouwers moet 
dat wel een uitzonderlijk komisch gezicht zijn. 
 
Maar laat dat u er niet van weerhouden om op 
woensdagavond mee te trainen in sporthal de 
Kegel! Er is genoeg ruimte en u leert er 
aanzienlijk meer van dan wanneer u alleen vrij 
speelt op de maandagavond! 
 
De recreantentraining wordt gelukkig zeer goed 
bezocht, wat een groot compliment is voor Peter 
de Rijk en Edwin Schootemeijer. Laat uw 

waardering voor hun vakkundige training vooral 
blijken door deze elke week te blijven volgen. 
 
Jeugdtrainer Hans de Fretes heeft voor dit 
seizoen een jeugdteam samengesteld om mee te 
doen met de opstapcompetitie. Ondertussen 
hebben zij hun eerste wedstrijd gespeeld tegen 
Slotermeer in Amsterdam. Onze jongens en 
meiden hadden deze helaas verloren maar naar 
wat ik gezien heb, heb ik goede hoop op betere 
resultaten naarmate het seizoen vordert. 
 
Momenteel worden de jeugdtrainingen begeleidt 
door Hans en een enthousiaste hulptrainer maar 
meer hulp is (projectmatig vrijwillig!) absoluut 
gewenst! Bij voorbaat dank! 
 
Website en Spacerijen 
Alle informatie betreffende uw favoriete 
vereniging is nog steeds te vinden op 
www.bcspaceshuttle.nl en mocht u informatie 
missen of heeft u zelf iets zinnigs (of onzinnigs) te 
melden dan kunt u contact opnemen met 
webmaster Edwin Schootemeijer. 
 
Hetzelfde geldt natuurlijk voor de Spacerijen 
welke wordt verzorgd door Sandra Mast. Sandra 
heeft hieraan een zeer zware taak en moet 
regelmatig tot in de vroege uurtjes doorwerken 
omdat haar voorzitter stelselmatig zijn kopij veel 
te laat aanlevert. U kunt haar werk een stuk 
aangenamer maken en uw betrokkenheid tonen 
door regelmatig (projectmatig vrijwillig!) een leuk 
stukje te schrijven voor dit prachtige stukje 
vakwerk! Bij voorbaat dank! 
 
Tot slot 
Afsluitend wil ik graag alle vrijwilligers en 
sponsors bedanken voor hun inzet. 
 
En mocht u nog verlegen zitten om projectmatig 
vrijwillige goede voornemens dan weet u waar u 
in het nieuwe jaar moet zijn. 
 
Iedereen alvast bijzonder fijne feestdagen 
toegewenst! 
 
Eric Loogman, 
Voorzitter 
 
 
Eric Loogman, 
Voorzitter 
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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 Anouk de Rooij 0297 546010 anouk@bcspaceshutle.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  
 Edwin Schootemeijer  edwinschootemeijer@gmail.com  

Redactie Spacerijen Sandra Mast 0297 795196 sandra@bcspaceshuttle.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 € 163,00 Jeugd recreatief € 101,00 Inschrijfgeld € 5,00 

Senioren competitie € 211,50 Jeugd competitie € 127,50 Zomerbadminton € 35,00 

 
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 2014 binnen moet zijn. 

Secretaris: Jeroen Huls, Churchillflat 29, 1422 VP Uithoorn 

Penningmeester: Anouk de Rooij, Nijhofflaan 8, 1422 CD 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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Oliebollentoernooi 

 

Ook dit jaar wordt er weer een oliebollentoernooi  georganiseerd 

en wel op maandag 6 januari. Wij verwachten dat veel leden 

aanwezig  zullen  zijn;  zodat het net als vorig 

jaar een gezellige avond wordt met 

overheerlijke oliebollen en leuke partijtjes 

badminton. 

 
  
 

 

  

Space Shuttle zoekt vrijwilligers! 

Kunt u zich Space Shuttle voorstellen als er geen mensen zouden zijn die vrijwillig iets 
voor de club doen? Er zou geen recreantentraining meer zijn, geen ‘rummikub-avonden’, 

geen ouder-kind toernooi, geen oliebollentoernooi, geen competitie, geen 
clubkampioenschappen, geen website en clubblad, zelfs geen shuttles om mee te spelen. 

Sterker nog, de vereniging zou niet meer bestaan. 
 

Ben jij bereid structureel of incidenteel iets voor de club te betekenen? Vind je het leuk 
om een keer te helpen bij de organisatie van een toernooitje, ben je goed in het schrijven 
van een column voor dit blad, zou je plaats willen nemen in de Technische Commissie? Of 

misschien heb je een ander leuk idee waar je de club mee van dienst kunt zijn? Meld je 
aan bij een van de bestuursleden! 
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Rammediebambam 
 

Men neme een heer uit het herenteam, voegt daaraan een dame toe uit mixteam één en 
vult dit aan met drie leden van mixteam twee. Het resultaat van deze melange is mixteam 
één van dit jaar. Deze wisseling was geen noodzaak bij gebrek aan spelers, nee, na 
uitgebreide selectiewedstrijden zijn alleen de sterkste vijf spelers overgebleven die de trots 
van mixteam één dit seizoen mogen verdedigen. Want zo doen we dat bij Space Shuttle. 
Alleen als je bereid bent alles te geven voor de sport en de club hoor je in team één thuis. 
De echte bikkels. Team één, team rammediebambam! 
 
In de eerste hoek hebben we Simone. Lief en vriendelijk, maar o zo gevaarlijk als het erop 
aankomt. Zacht slaan is er niet bij. Shuttles moeten de grond in. En hard ook. Maar dat zie 
je ook wel als je haar zo ziet staan in de hoek. Klaar voor de strijd, ready to rumble. 
 
In de tweede hoek staat Vincent. Heeft naar eigen zeggen 
nooit zijn racket goed vast. Moet al drie maanden nieuwe 
schoenen en een nieuw racket hebben. Rent als een buffel 
over het veld en is niet moe te krijgen. Scoort op stijl niet 
erg hoog, maar zijn vechtlust maakt dat meer dan goed.  
 
Hoek drie wordt bezet door Susan. Tussen het giechelen 
door komen er hele gemene balletjes van haar racket. 
Afmaken komt niet in haar woordenboek voor. Alles 
terughebben tot  de tegenstander het niet meer kan 
belopen is de tactiek. En dat werkt prima. 
 
Juna hangt in de vierde hoek tegen de touwen aan. De 
benjamin van het team. Slaat graag hoog achterin. Alles hoog 
achterin. Alles hoog. Achterin. Probeer je daar maar eens uit te redden als 
tegenstander. Over een paar jaar kan iedereen inpakken. Dan staat Juna bovenaan. 
 
In het midden zit Edwin. Blijft het liefste zitten, maar voor een wedstrijdje shuttle meppen 
maakt hij graag een uitzondering. Gooit allang niet meer met zijn racket. Klaagt nog wel 
over alles. Het is niet goed of het deugt niet. Als teamleider mag dat. Vindt hij zelf. 
 
- Edwin Schootemeijer - 
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HERENTEAM HEEFT EEN LANGE AANLOOP NODIG 
 

 

ALS IK DE PRESTATIES VAN HET HERENTEAM VOOR HET COMPETITIESEIZOEN 2013-2014 ZOU 

MOETEN OMSCHRIJVEN DAN SCHIETEN SUPERLATIEVEN TEKORT! HELAAS BEDOEL IK DAT NIET IN 

POSITIEVE ZIN. 
 
GELUKKIG HEBBEN WIJ ONZE POSITIEVE INSTELLING NOG KUNNEN 

BEHOUDEN MET DE INSTEEK DAT HET BETER ZOU GAAN ZODRA WE 

WAREN BEGONNEN AAN DE RETURNS. EN DAT BLEEK 

DAADWERKELIJK HET GEVAL! DAAR WAAR WE DE 

OPENINGSWEDSTRIJD TEGEN DE MEDEMBLIKSE 

BADMINTONVERENIGING POONA NOG VERLOREN MET 0-8 EINDIGDE 

DE RETURNWEDSTRIJD IN 6-2! EEN 6-2 VERLIES, DAT DAN WEER 

WEL, MAAR VERBETERING WAS ER! 
 
HET HERENTEAM VAN SPACE SHUTTLE WORDT VERTEGENWOORDIGD DOOR TEAMCAPTAIN MATHÉ 

JONKERGOUW, HENNY SAHETAPY, CEES RIJNEVELD EN ONDERGETEKENDE EN HET LIJKT EROP 

DAT HET TEAM EEN HEEL SEIZOEN NODIG HEEFT OM IN HAAR SPEL TE KOMEN. 
 
HET MOET WEL GEZEGD WORDEN DAT DE OMSTANDIGHEDEN NIET ALTIJD HEBBEN MEEGEZETEN. 
DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER HET TEAM, DE ALTIJD STRIJDBARE, VROLIJKE MAAR VOORAL 

AANWEZIGE HENNY SAHETAPY WERD AL VANAF HET BEGIN VAN HET SEIZOEN GEPLAAGD DOOR 

EEN HARDNEKKIGE KNIEBLESSURE, WAARDOOR HET TEAM GEEN ENKELE WEDSTRIJD ZONDER 

INVALLER HEEFT GESPEELD. SAILLANT DETAIL IS DAT HET REGELMATIG GEBEURDE DAT JUIST DE 

INVALLERS VOOR DE GEWONNEN PUNTEN VERANTWOORDELIJK WAREN. IK WIL DAAR ECHTER GEEN 

CONCLUSIES UIT TREKKEN. 
 
OM EEN LANG VERHAAL KORT TE MAKEN, 6-2 IS EEN VEELVULDIG TERUGKERENDE UITSLAG BINNEN 

ONZE POULE. BEHALVE BIJ DE THUISWEDSTRIJDEN. DAAR IS 2-6 GEBRUIKELIJK. 
 
OM NIET AL TE NEGATIEF TE KLINKEN MOET IK WEL ZEGGEN DAT HET HERENTEAM GEEN ENKELE 

KEER KANSLOOS IS WEGGESPEELD EN DAT DE WEDSTRIJDEN REGELMATIG SPANNEND TE NOEMEN 

WAREN. 
 
TWEE WEKEN TERUG IS HENNY AAN ZIJN KNIE GEOPEREERD EN HOEWEL HIJ DEZE COMPETITIE 

NIET MEER ZAL KUNNEN SPELEN, HOPEN WE DAT HIJ SPOEDIG WEER ELF KEER IN DE WEEK OP DE 

BAAN KAN STAAN. BETERSCHAP, HENNY! EN DOE VOORAL RUSTIG AAN! 
 
HEB IK EIGENLIJK AL VERMELD DAT WE ALS TEAM MOMENTEEL 

LAATSTE STAAN OP DE RANGLIJST? ACH, DAN KAN HET ALLEEN 

MAAR BETER WORDEN. 
 
 
ERIC LOOGMAN  
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Een nadere kennismaking met… 
 

Wie ben je?  

Ik ben Anouk de Rooij en mijn roots liggen in 
Amsterdam. Mijn eerste 6 jaar heb ik op het Gerard 

Douwplein gewoond. Daarna ben ik samen met mijn 

ouders verhuisd naar Duivendrecht, waar  ik ook op de 

lagere school heb gezeten. Mijn middelbare school was 
het OSB in Amsterdam Zuidoost. Vanaf 2000 ben ik 

woonachtig in Uithoorn. Eerst samen met mijn ex-

partner en vanaf 2007 als co-ouder samen met mijn 

twee geweldige kinderen Jochem van 11 en Wouter 
van bijna 9.  

 

Wat doe je?  

Na mijn Havo heb ik de opleiding ergotherapie gevolgd. 

Daarna ben ik altijd werkzaam geweest als ergotherapeut en de langste tijd in een 
woonvorm voor lichamelijk gehandicapten. Jammer genoeg heb ik nu geen baan en ben 

ik hard op zoek naar een nieuwe uitdaging. Dus als iemand iets weet hou ik mij 

aanbevolen. Het thuis zitten begint mij namelijk heel erg tegen te staan.  

 
Wat zijn je hobby’s en hoe ben je bij Space terecht gekomen? 

Eigenlijk ligt mij sporthart bij het spelletje volleybal. Deze sport heb ik vanaf ongeveer 

mijn tiende tot mijn 30ste gedaan. Na de geboorte van mijn kinderen kon ik dat niet 

meer combineren. Tijdens de zoektocht welke sport wel te combineren was, heb ik 
ongeveer 2 jaar recreatief gebadmintond in Aalsmeer. Toen dat ook niet meer lukte heb 

ik een periode niets gedaan. Nu ben ik bezig met het tweede seizoen hier en probeer ik 

langzaam beter te worden. En het is heerlijk dat ik lopend naar de sporthal kan gaan en 

niet in de auto hoef te stappen.  Naast het badmintonnen probeer ik ook nog af en toe 

een klein rondje hard te lopen. 
 

Waarom heb je je als 

penningmeester aangemeld? 

Ik dacht “waarom ook niet”. Iemand moet 
het toch doen. Ik heb alleen totaal geen 

financiële achtergrond. Nu ben ik er sinds 

kort mee begonnen en heb de taken 

overgenomen van Victor. Ik dacht van 
tevoren dat ga ik wel even doen, maar 

dat valt wel even tegen. Vooral de Excel 

programma’s  zijn voor mij geen 

gesneden koek. Dus bij deze wil ik vragen 
of er iemand is die mij bij deze taak wil 

ondersteunen en vooral op het gebied van 

Excel.  
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Pepernoten voor Space-jeugd! 

 

Met dank aan C1000 Zijdelwaard konden de Space jeugdleden na een intensieve 

training weer op adem komen met een zakje pepernoten in de hand.  

Dat gaat er in als… pepernotenkoek! 

 

Dank u Sinterklaasje! 
 

  

Helaas, de foto is gecrasht op de computer… 



Uitgave december 2013, nummer 49   
 

[9] 

 

 


