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SSppaacceerriijjeenn  
Clubblad van badmintonvereniging ‘Space Shuttle’ 

 
Beste Space Shuttelaars, 

 

Henricus en Albertus. Zomaar even een 

paar namen die ik even onder uw 
aandacht wil brengen. 

Doen deze namen bij u zo bij de eerste 

aanblik geen belletjes rinkelen? Schaam u 

diep!! Beide behoren namelijk toe aan uw 
geliefde voorzitter! 

Toegegeven, de enige instantie die deze 

namen bezigt is dezelfde die mij in naam 

der koningin regelmatig brieven stuurt 
met de vriendelijke doch dringende 

mededeling dat het na drie herinneringen 

wel een keer tijd wordt om mijn 

achterstallige betalingen met betrekking 

tot openstaande verkeersboetes te 
voldoen.  

 

Mijn persoontje is bij het grote publiek 

beter bekend onder de naam Eric. En bij 
het bedienend personeel van het  

horecagedeelte van sporthal de Scheg 

onder de naam Eric1. Wat binnen een 

vereniging met een overschot aan Erics 
veel zegt over de verdeling van 

gespendeerde tijd badmintonnend in de 

hal en bier drinkend achter de bar. Wat 

dan ook gelijk weer een verklaring is voor 
het bereikte speelniveau na een ruim 

vijfentwintigjarige badminton carrière.  

 

Maar ik dwaal af. Waar de naam Eric1 

nog veel zegt over mijn karakter (of het 
gebrek daaraan), zeggen de 

eerstgenoemde namen vooral veel over 

mijn afkomst. Rooms-Katholiek, mocht u 

nog steeds geen idee hebben waar ik het 
over heb. En als u het nieuws een beetje 

gevolgd heeft kan het u niet zijn ontgaan 

dat mijn geestelijk leider besloten heeft 

om er de spreekwoordelijke brui aan te 
geven, wat binnen Rooms-Katholieke 

kringen eigenlijk not done is. 

 

En niet alleen mijn geestelijk leider hangt 

zijn saturno en toog aan de wilgen, ook 
het staatshoofd van mijn vaderland heeft 

het een beetje gehad met die kroon op 

haar hoofd en heeft dus maar besloten 

deze over te dragen aan haar 

eerstgeboren zoon, nu nog bekend als 
“prins Pils”(Als hij lid was geweest van 

onze vereniging , stond hij bij het 

horecapersoneel waarschijnlijk bekend als 

Willem-Alexander1). 
 

Als u mij ondertussen al een beetje kent 

kunt u zich terecht afvragen waarom 

deze gebeurtenissen mij als anti-
monarchistische atheïst zo aangrijpen, 

maar als voorzitter van een middelgrote 

badmintonvereniging voel ik mij toch een 

soort van verbonden met eerder 

genoemde collega-leiders, niet in de 
laatste plaats door het ceremoniële 

karakter die onze functies met elkaar 

gemeen hebben. Laten we eerlijk zijn, 

koningin en paus zijn leuke titels maar 
uiteindelijk zijn zij niet degenen die aan 

de touwtjes trekken. Binnen het bestuur 

van uw favoriete badmintonvereniging 

gaat het al niet veel anders dan in een 
gemiddeld Nederlands gezin; ik kan als 

voorzitter roepen wat ik wil maar als 

puntje bij paaltje komt zijn het de 

vrouwelijke bestuursleden die de 
beslissingen nemen. 

 

Laatstgenoemde gevoel van 

verbondenheid met aftredende 

wereldleiders heeft mij toch doen 
twijfelen aan mijn eigen houdbaarheid als 

voorzitter van deze fijne vereniging. Laat 

ik snel van onderwerp veranderen en de 

aandacht verleggen naar minder 
deprimerende zaken, zoals: 

 

Competitie en training 

Ondanks dat de recreantencompetitie bij 
schrijven van dit stukje nog steeds in 

volle gang is, is de districtscompetitie in 

januari al weer afgesloten. De diverse 

verslagen van het wel en wee van alle 

drie de teams zijn verderop in deze 
Spacerijen geplaatst evenals een foto van 
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het traditionele afsluitende etentje wat dit 

jaar werd verzorgd door Jan van Lienen, 

wiens kookkwaliteiten ik prefereer boven 
zijn badmintonkwaliteiten. Wat ik gerust 

kan beweren zonder daarmee zijn 

capaciteiten als badmintonner naar 

beneden te halen. 
 

De afsluiting van het competitieseizoen 

luidt ook altijd het einde van de 

woensdagavondtraining in welke tot grote 
tevredenheid van de volgers van zijn 

training werd verzorgd door Peter van 

Diepen, waarvoor hartelijk dank. Ik 

beloof bij deze te zullen oefenen op mijn 
verkapte slagen, Peter! 

 

Een aantal leden zullen verheugd zijn bij 

de kennisgeving dat vanaf nu de 

woensdagavonden van 19.00 tot 21.00 
uur zijn gereserveerd voor vrij spelen, in 

april begint op woensdagavond het 

zomerbadminton. 

 
De jeugdtraining gaat gewoon tot het 

einde van het seizoen door onder de 

leiding van de immer geduldige 

hoofdtrainer Hans de Fretes, bijgestaan 
door een klein leger aan evenzo 

geduldige hulptrainers. Wat zeer goed 

uitkomt aangezien geduld een deugd is 

die het grootste gedeelte van ons 

jeugdledenbestand nog moet ontdekken. 
 

Iedere maandag wordt de jeugdtraining 

altijd opgevolgd door de recreanten-

training, verzorgd door Peter de Rijk, 
Alexander Popma en Edwin 

Schootemeijer, die ook nog eens 

hulptrainer is bij de jeugd. 

 
Clubkampioenschappen 

We zijn weer begonnen! Misschien is het 

u al opgevallen aan de aan slaaptekort 

gerelateerde kleine oogjes van Henny 
Sahetapy, maar hij heeft alle 

inschrijvingen binnen en daarmee weer 

een paar prachtige schema’s 

gefabriceerd. Deze zijn intussen bij alle 

deelnemers bekend dus zorgt u er 
alstublieft voor dat u de schema’s goed in 

de gaten houdt zodat niemand zonder 

tegenstander op de baan komt te staan 

met alle administratieve gevolgen van 
dien. 

 

 

Afscheid 

Ik heb de resignaties van de paus en de 

koningin al besproken, maar deze grijpen 
mij aanzienlijk minder aan dan het 

bericht dat de voorzitter van onze 

technische commissie om gezondheids-

redenen moet stoppen met badminton. 
Bert van Jaaren is de mening toegedaan 

dat als je lid bent van een vereniging die 

draait op de inzet van vrijwilligers jij ook 

je bijdrage moet leveren, en heeft dit zelf 
gedurende zijn hele badminton carrière 

bij ons in praktijk gebracht. Hij heeft 

onder andere geassisteerd bij de jeugd, 

recreantencompetities opgezet en zitting 
genomen in de technische commissie.  

De vereniging zal hem missen, zelfs zijn 

zelfverzonnen Italiaanse krachttermen en 

zijn immer verkeerd getimede 

sarcastische opmerkingen. Wie gaat mij 
nu met zwaar Amsterdams accent 

vertellen dat ik na een zwaar bevochten 

maar toch verloren punt me rekket mot 

krijte? 
 

En om nog even terug te komen op mijn 

houdbaarheid als voorzitter; ik hoor net 

op de radio dat er om het premierschap 
van Italië wordt gevochten tussen een 

tweederangs komiek en een seniele oude 

man met een voorliefde voor het 

gezelschap van minderjarige meisjes. Als 

de lat voor goed leiderschap 
tegenwoordig zó laag ligt kan ik nog wel 

een jaartje aan mijn voorzitterschap 

toevoegen. 

 
Iedereen bijzonder veel succes bij de 

clubkampioenschappen! 

 

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 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 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 € 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) 
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Competitieverloop Team 1 
 

Opstartproblemen. Ieder nieuw gevormd sportteam is bekend met deze problematiek 

aan het begin van het competitieseizoen waardoor premature kampioensaspiraties al 

snel moeten worden afgezwakt tot bescheidener proporties en de positieve inborst van 

menig teamlid danig op de proef wordt gesteld. 
 

Team 1 had daar geen last van! Door het goede spel bij de eerste (weliswaar verloren 

maar o zo spannende) wedstrijd tegen uiteindelijke kampioen Ouderkerk begon team 1 

met hoge verwachtingen aan de competitie. Team 1 bestaat uit competitieveteraan 

Mathé Jonkergouw en twee dames met de nodige competitie-ervaring: Jolien Balke en 
Carroll Dorlandt. Deze topspelers werden aangevuld met debutante en aanstormend 

talent Simone Rossing en ondergetekende, die na jaren van afwezigheid in de 

competitie is overgehaald om weer eens mee te doen, trouwens tot grote tevredenheid 

van hemzelf. 

 

Na een paar wedstrijden kreeg het team te maken met hun eerste tegenvaller. Carroll 
kreeg een flinke keelontsteking en kon door stembandproblemen de rest van het 

seizoen niet meer meespelen. 

Ook Jolien kon door een operatie een periode niet meedoen waardoor het team 

afhankelijk werd van de welwillendheid om in te vallen van de recreatief spelende 

dames van Space Shuttle. Die ik als teamcaptain bij deze heel hartelijk wil bedanken. 
 

Ondanks de tegenslagen heeft team 1 nooit de hoofdjes laten hangen en wisten zij zich 

aardig staande te houden binnen een razend spannende competitie. Er is zelfs een 

moment geweest dat zij de tweede positie hadden ingenomen. 

 

Ofschoon dat de teamcaptain 
flink heeft gehamerd op het 

behalen van het kampioenschap, 

hebben zijn teamgenoten hem 

overtuigd om uitermate tevreden 

te zijn met de uiteindelijk 
behaalde derde plaats! 

 

Een trotse teamcaptain,  

Eric Loogman 
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COMPETITIEVERLOOP HEREN 1 
 
 DE COMPETITIE ZIT ER ALWEER EEN TIJDJE OP. MAAR NIET GETREURD, VOLGEND JAAR GAAN WE HET GEWOON WEER 

PROBEREN. WANT HELAAS HELAAS, HET IS WEER NIET GELUKT. POTVERDIKKIE. WEER ZIJN WE ALS TWEEDE GEËINDIGD. 

HEB IK NU ALS TEAMCAPTAIN GEFAALD? NOG STEEDS WORD IK AF EN TOE BADEND IN HET ZWEET WAKKER, PIEKEREND 

OVER WAT IK ANDERS HAD MOETEN DOEN EN WAAR HET NU TOCH MISGEGAAN IS...  
 

NEE NEE, HET LIGT VAST NIET AAN MIJ. WAAR VORIG JAAR DE BANANEN VAN PETER IETS TEVEEL VAN HET GOEDE WAREN, 

HEBBEN DIT JAAR DE MARSEN EN SNICKERS VAN CEES ONS DE DAS OM GEDAAN. WE WETEN TENSLOTTE ALLEMAAL DAT 

EEN MARS IN EEN FABRIEK GEMAAKT WORDT. DIE FABRIEK STOOT SCHADELIJKE GASSEN UIT, DEZE GASSEN WARMEN DE 

AARDE OP WAARDOOR HET VERBOUWEN VAN GEWASSEN STEEDS MOEILIJKER WORDT, WAARDOOR VERBOUWD ETEN 

STEEDS BETER BESCHERMD MOET WORDEN MET ALLERLEI GOEDJES, WAARDOOR HET ETEN CHEMISCHER WORDT, 

WAARDOOR WIJ STEEDS MEER ONNATUURLIJKE STOFFEN BINNENKRIJGEN WAT BETEKENT DAT WE ONGEZONDER WORDEN 

EN DUS MINDER GOED GAAN SPELEN. DEZE GEVOLGTREKKING IN ACHTNEMEND IS HET NIET MEER DAN LOGISCH DAT BIJ 

HET ETEN VAN DERGELIJKE VERSNAPERINGEN EEN TWEEDE PLAATS HET HOOGST HAALBARE IS. EEN TWEEDE, PUUR 

THEORETISCHE VERONDERSTELLING, DAT VEENSHUTTLE GEWOON STERKER WAS, IS DUIDELIJK MINDER WAARSCHIJNLIJK.  

GELUKKIG KAN IK WEL SNEL WEER RUSTIG MIJN HOOFD OP HET ZACHTE KUSSEN NEERVLEIEN ALS IK BEDENK DAT IK DE 

SCHULD BIJ EEN BEPAALD PERSOON NEER KAN LEGGEN ZONDER DAT IEMAND ER OOK MAAR EEN OGENBLIK RAAR VAN 

OPKIJKT. SORRY! UIT? HOEVEEL STAAT HET? SORRY... 

GELUKKIG KENNEN WE ALLEN DE LEGENDARISCHE UITSPRAAK DIE EEN WELBEKENDE OUD-VOETBALLER EENS MEEDEELDE; 

ELK NADEEL HEB Z’N VOORDEEL. U HOEFT NU TENMINSTE NIET BANG TE ZIJN VOOR VERKEERSOPSTOPPINGEN 

VEROORZAAKT DOOR EEN HERENTEAM DAT TERGEND LANGZAAM OP DE PLATTE KAR DOOR HET JUBELENDE DORP 

VOORTGETROKKEN WORDT DOOR EEN GELEEND TREKPAARD. HOEWEL MIJN AARDRIJKSKUNDELERAAR ALTIJD STUG 

VOLHIELD DAT UITHOORN EEN STAD WAS, DURF IK EEN TIENTAL JAREN LATER BIJ DEZE EINDELIJK HARDOP HET 

TEGENDEEL UIT TE SPREKEN. HIJ ZOU ME NOG ACHTERNAKOMEN OM MIJN BETWETERIGE STEMMETJE DAT ERGENS VANUIT 

HET MIDDEN VAN DE KLAS OMHOOGPIEPTE FINAAL DE KOP IN TE DRUKKEN. WE MOCHTEN ONS TOT VOOR KORT DAN WEL 

VOL TROTS DE ‘QAT-STAD’ VAN EUROPA NOEMEN, DE TIJD DAT UITHOORN EEN TREINSTATION, BIOSCOOP EN BIJPASSEND 

BRUISEND CENTRUM HAD LIGT INMIDDELS VER ACHTER ONS. EEN OUDE SPORTHAL DIE OP PAPIER AL DRIE KEER GESLOOPT 

IS STUWT HET VOORZIENINGENNIVEAU OOK NIET DUSDANIG OMHOOG DAT UITHOORN TE KWALIFICEREN VALT ALS 

METROPOOL, ONDANKS DE PRACHTIGE HOUTEN VLOER.  

VOORDEEL VAN HET MISSEN VAN HET KAMPIOENSCHAP IS OOK DAT DE SCHEG NIET VOLGEHANGEN HOEFT TE WORDEN 

MET BLOEMEN, SLINGERS, VLAGGETJES, BALLONNEN EN ANDERE TIERELANTIJNEN WAARNA WIJ VAN DE BURGEMEESTER 

VOL TROTS EEN WONDERSCHOON DOOR DE BOERENLEENBANK GESPONSORD BOEKET IN ONTVANGST MOGEN NEMEN. DE 

HOGE HEREN VAN DE NEDERLANDSE BADMINTON BOND KUNNEN HUN LUXE DUITSE BOLIDES IN DE GARAGE LATEN STAAN 

EN DE CHAUFFEURS ONVERRICHTER ZAKE NAAR HUIS STUREN, WANT EEN RITJE NAAR UITHOORN HOEVEN ZE NIET OP HET 

DECLARATIEFORMULIER IN TE LATEN VULLEN. TEVENS KUNT U DE CHAMPAGNEFLES KOUD LATEN STAAN VOOR EVENTUELE 

TOEKOMSTIGE FESTIVITEITEN, OOK AL HAD U DIE NATUURLIJK MET ALLE PLEZIER ONDER TOEZIEND OOG VAN EEN 

MOPPERENDE ZAALBEHEERDER MIDDEN IN DE SPORTHAL VOOR ONS VAN ZIJN KURK ONTDAAN. 

WAT OOK SCHEELT IS DAT U NU NIET DE ELLENLANGE ZINNEN VAN EEN TEAMCAPTAIN DIE ZIJN SPELERS TOT IN DEN 

TREUREN OPHEMELT TOT U HOEFT TE NEMEN, DEZELFDE PERSOON DIE OOK ZONDER GÊNE ALLE GEVIERDE FESTIVITEITEN 

IN GEUR EN KLEUR NA ZOU VERTELLEN AAN IEDEREEN DIE ER NIET OM VRAAGT. DAT HOEFT VOLGEND JAAR PAS. 

EDWIN SCHOOTEMEIJER 
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Recreanten Competitie 
 
De recreanten competitie loopt ten einde. Met nog een enkele wedstrijd te spelen zijn 
we op tijd klaar voor de club kampioenschappen. 
 
Door de ijzige wegen van 14 Februari is de wedstrijd tussen Space Shuttle 1 en 
Nieuwveen verplaatst naar 7 Maart. Dit zal dan ook de laatste wedstrijd zijn van 
deze competitie. Best nog spannend, want zij strijden om de 3e en 4e plaats. 
 
Duidelijk is al wel dat Veenshuttle 2 uit Mijdrecht alle partijen heeft gewonnen en als 
1e is geeindigd. Grappig is dan wel dat Veenshuttle 1 als laatste is geplaatst. 
In de volgende Spacerijen volgen de definitieve uitslagen, want Nieuwveen heeft nog 
een laatste wedstrijd te spelen. 
 
Alle deelnemers van Nieuwveen en Mijdrecht vonden het een leuke competitie, en 
kijken alweer uit naar volgend seizoen. 
Vooral tijdens de apres-badminton worden de sets nog even na beschouwd en wordt 
er gezellig gekletst. 
 
Met hier en daar vervangende spelers (waarvoor dank namens de team captains) in 
team 1 en team 2 is het een mooie, leuke en vooral gezellige competitie geworden. 
 
Namens team 1 & 2, 
Sandra van Wiersum 
 
 
 

Beste sportvrienden, 
 

Bij deze een wel heel droeve mededeling dat ik dit jaar stop met al mijn activiteiten voor Space 
Shuttle. De reden vind ik heel vervelend, maar ik heb van mijn arts te horen gekregen dat ik beter 

kan stoppen met badminton. Mijn rug en nek pijnen worden steeds heftiger en om erger te 
voorkomen stelt mijn arts deze diagnose. 

 
Ik heb het al aan een paar mensen verteld, maar ik kan het nog niet begrijpen dat dit mij overkomt. Ik 

moet wel blijven bewegen en sporten maar niet met zo'n explosief en dynamisch spelletje zoals 
badminton. Ik ben mij aan het oriënteren wat te doen, maar daar ben ik nog niet helemaal uit. 

 
Ik blijf tot aan de grote vakantie mijn verplichtingen tav de club, TC, doen. Daarna zal mijn 

lidmaatschap voor de club stoppen. 
 

Bedankt voor de hele gezellige periode die ik bij de club heb gehad en tot aan de vakantie zeker nog 
zal hebben. 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Bert van Jaaren  
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Geslaagd Oliebollentoernooi 2013 

 

Maandag 7 januari 2013  is het Oliebollentoernooi weer 

gehouden. Het was leuk, gezellig en sportief met welgeteld 

41 deelnemers!  

 

Zoals altijd spelen we aan het einde van het jaar het 

welbekende oliebollentoernooi. Daarbij gaan oliebollen 

samen met het sportieve deel van de avond. Omdat Karel 

Kruk alle culinaire toebehoren geregeld heeft , namens de 

club bedankt voor de overheerlijke oliebollen die in de 

kantine stonden, perfect!   

 

Ik was die avond vroeg, 

dus kon goed voorbereid 

aan het toernooi beginnen:  

Er waren al veel mensen aanwezig en het spelen kon om 8 

uur beginnen. Ik meen dat er vijf rondes gespeeld zijn. 

Ondertussen nam een ieder tussendoor een lekkere oliebol 

om de energievoorraad weer op te krikken. Zo was het met 

recht een oliebollentoernooi. Na de laatste ronde had ik mijn 

sportieve- oliebollenportie 

wel gehad.  

 

In de kantine is de winnaar 

bekend gemaakt: Sandra Mast samen met Michel den 

Tenter waren als eerste en Mischa van der Valk als tweede 

plek , daar kon op geproost worden! Prijsuitreiking, een 

bekertje, super. Daarna gezellig in de kantine voor de 

gebruikelijke taferelen, het bleef nog lang onrustig… 

 

Volgend jaar weer?  

Henny 

 

 
  



Uitgave maart 2013, nummer 47   
 

[8] 

 

Nieuws vanuit de jeugdcommissie 
 
Na een zeer geslaagd Sinterklaastoernooi, heeft de Jeugdcommissie (én hebben de 
Jeugdleden) niet stil gezeten! 
 
In de maand januari hadden we tijdelijke uitbreiding bij onze jeugdleden. 11 kinderen kwamen 
via de JAP (Jeugd Activiteiten Pas) kennis maken met badminton. Onder deskundige 
begeleiding van trainer Peter de Rijk en geassisteerd door Eko Djajawasita werden de 
grondbeginselen van onze mooie sport uitgelegd. Het was een leuke club kinderen die met 
veel enthousiasme meegedaan heeft met de 4 JAP lessen.  
 
Om badminton als sport nog meer onder de aandacht te brengen onder de (school)jeugd 
geeft Peter de Rijk badmintonclinics op verschillende scholen. Hiervoor hebben we alle 
scholen in Uithoorn benaderd. Peter kwam al bij verschillende groepen op basisschool De 
Kwikstaart in actie  en binnenkort zullen er ook clinics gegeven worden op basisschool De 
Vuurvogel. Met al deze inspanningen hopen we dat we er nieuwe, enthousiaste jeugdleden 
bijkrijgen! 
 
Maandag 11 februari vond het Ouder-Kind Toernooi plaats. En wat een succes was het! Er 
was een goede opkomst en de sfeer zat er goed in.  
 
Door de enorme variatie aan leeftijden en speelniveaus binnen de vereniging had 
hoofdtrainer Hans de Fretes besloten het toernooi te verdelen over zes poules. Aangezien 
sporthal de Scheg beschikt over zes banen kon elke poule gebruik maken van zijn eigen baan, 
wat het geheel een stuk overzichtelijker maakte. Doordat het, ondanks de voorinschrijving, 
meestal pas op het laatste moment bekend is welke kinderen nu precies meespelen en 
hoeveel van die kinderen ook daadwerkelijk een ouder of begeleider meenemen moest Hans 
binnen de tijd die het kostte voor een goede warming-up (voortreffelijk begeleid door 
hulptrainer Edwin Schootemeijer) de poules indelen. Niemand weet hoe Hans het doet, maar 
evenals vorige edities was hem het weer gelukt.  
 
In de tijd die hulptrainer Eko Djajawasita nodig had voor de cooling-down kon Hans 
berekenen wie de winnaars waren binnen de poules. Dankzij het enthousiasme van alle 
jeugdleden, ouders en begeleiders was het een zeer geslaagde avond en we kijken dan ook 
weer reikhalzend uit naar de volgende editie! 
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Welkom nieuwe jeugdleden: 
Bart Manshande 

Megan van der Bosch 
Roy de la Hey 
Jasper Riete 

Heel veel plezier bij ons op de club! 
 

 

*** OPROEP *** 

We zoeken een nieuwe sponsor voor het printen van de 

Spacerijen. Kun jij op je werk je baas overhalen 4x per 

jaar te mogen kopiëren in ruil voor een mooie 

advertentie in ons clubblad? Meld je bij een van de 

bestuursleden of mail naar sandra@bcspaceshuttle.nl. 

Plannen voor de komende tijd: 
Alle jeugdleden die het leuk lijkt om eens een toernooi te spelen bij een andere club, kunnen 
zich opgeven voor een toernooi in Huizen. 
Zondag 3 februari was de 1e gelegenheid. Er hebben 4 jeugdleden aan meegedaan: Wouter 
Tas, Susan Blaauw ( beide helaas niet in de prijzen gevallen in hun klasse)  Emma  Weijers 
(geëindigd als 2e in haar klasse, gefeliciteerd!) en Lasse  van Iterson  (was helaas ziek 
waardoor hij helaas niet in topvorm was en buiten de prijzen viel). 
 
Wil je ook een keer meedoen: zondag 7 april is er weer een jeugdtoernooitje in Huizen. 
Tijdens deze toernooitjes kun je op verschillende niveaus meedoen. Je hoeft dus (nog) geen 
topbadmintonner zijn om dit mee te kunnen doen! Via trainer Hans hebben de kinderen al 
informatie gekregen. Je kunt je ook bij hem opgeven. Alle ouders ontvangen volgende week 
een email met daarin informatie over deelname aan het toernooi in Huizen.  
 
Voor het komende badmintonseizoen willen we graag ook weer een jeugdteam uit laten 
komen in de competitie. Trainer Hans zal de komende weken kinderen (en hun ouders) die al 
wat langer badmintonnen en een geschikt niveau hebben, benaderen met de vraag of ze 
geïnteresseerd zijn. 
 
De maanden maart en april staan zoals elk jaar bij BC Space Shuttle in het teken van de 
Clubkampioenschappen. De senioren zullen met elkaar de strijd aangaan, maar ook voor de 
jeugdleden worden er onderlinge wedstrijdjes georganiseerd. Op de 6 velden zullen de 
jeugdleden in 6 verschillende niveaus ingedeeld worden om singlewedstrijdjes tegen elkaar te 
spelen. Meer info hierover krijgen de kinderen via trainer Hans.   
 
Dit was het voor nu, via de mail of in de volgende Spacerijen horen jullie weer van ons! 
 
De Jeugdcommissie 
Hans de Fretes 
Eko Djajawasita 
Simone Rossing  
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Een nadere kennismaking met Eko Djajawasita 
 

Eko in een pindadop? 
Ik ben geboren in 1977 in Amsterdam, waar ik tot mijn 5e jaar in de Bijlmer heb gewoond. Mijn ouders komen 
beide uit Indonesië, mijn vader uit een klein dorpje Magelang en mijn moeder uit het grote Jakarta. Mijn 
moeder is begin  jaren ´70 net als vele anderen naar Nederland gekomen om in de verpleging te werken. Mijn 
vader is haar naar Nederland gevolgd en ze zijn in Amsterdam in 1975 getrouwd. In ‘83 verhuisden wij naar 
Almere waar ik een groot deel van mijn jeugd heb doorgebracht. Ik heb de middelbare school op het St. Vitus 
College te Bussum afgerond. Na de middelbare Hotelschool in Amsterdam ben ik snel in de wereld van de 
gastvrijheidindustrie gerold. Na mijn 1e stage in Keulen, heb ik voor verschillende grote hotelketens gewerkt 
zoals Golden Tulip, NH Hoteles, Apollo Hotels & Resorts, Park Plaza Hotel & Resorts en Carlton Groep. De 
gastvrijheidindustrie heeft mij altijd aangetrokken vanwege de betrokkenheid met mensen, dienstverlening en 
servicegerichtheid. Geen dag is het zelfde, dit maakt de gastvrijheidindustrie een dynamische, flexibele wereld.  
 
Uithoorn 
Hoe ben ik in Uithoorn terecht gekomen? Tijdens mijn 2e stage heb ik mijn 
vrouw Natasja leren kennen. Zij woonde destijds in Amstelveen en ik in 
Almere. In 2003 besloten wij samen te gaan wonen en hebben wij een huis 
gekocht in Almere. In 2006 zijn we getrouwd in de mooie Thamerkerk. Wij 
zochten namelijk nog een kerk in de buurt van Amstelveen en de 
Thamerkerk was zo mooi aan het water dat we meteen verkocht waren!  
Vanwege de afstand woon-werk hebben we in 2007 besloten dichterbij 
Amstelveen te gaan wonen en de keuze voor Uithoorn was snel gemaakt. 
Wij wonen nu al 5 ½ jaar samen met onze Golden Retriever Lena, met  heel 
veel plezier in Uithoorn en blijven hier voorlopig ook nog wel wonen! 
 
Zwemmen, waterpolo of badminton? 
Hoe ik verzeild ben geraakt aan badminton en waarom ben ik destijds voor een langere periode gestopt? Van 
huis uit speelde ik van kleins af aan altijd al badminton, niet zo zeer bij een club maar altijd op recreatief 
niveau. Tot mijn 11de jaar heb ik fanatiek gezwommen en tot mijn 16de heb ik waterpolo gespeeld. Vanaf mijn 
11de jaar ben bij BV Almere begonnen, ik werd steeds fanatieker en ik moest vanwege de vele trainingen (2 
dagen waterpolo en 2 dagen badminton in de week) een keuze maken of ik met badminton of met waterpolo 
verder wilde gaan. Ik heb mijn hart aan badminton verloren en ben toen met waterpolo gestopt niet alleen 
vanwege de vele trainingen, maar ook vanwege het trainen van andere spiergroepen. Ik speelde veel 
jeugdtoernooien en competitie tijdens mijn jeugd bij BV Almere. In deze tijd ook wat leuke prijzen gewonnen 
op diverse toernooien die super leuk en gezellig waren. Ik ben zelfs vanuit de club naar Denemarken en 
Engeland gestuurd voor een onofficieel  jeugd Olympische Spelen wat natuurlijk een superervaring was!  
Bij de senioren heb ik ook competitie en toernooien gespeeld door het hele land. Mijn hoogste niveau destijds 
was 3e klasse Landelijk, ik geloof dat dit nu 3e divisie heet? In mijn tijd bij BV Almere heb ik ook assistentie 
verleend bij de beginnende jeugdbadmintonner. Ik was er toen namelijk al van overtuigd dat de jeugd de 
toekomst heeft en daarbij vond ik het zelf altijd leuk om jeugd te zien groeien tot eventueel potentiële toppers!   
 
Vanwege mijn stage in het buitenland en mijn werk in de horeca was ik helaas in 1999 genoodzaakt om mijn 
badmintonracket aan de wilgen te hangen. In september 2011 zag ik in een plaatselijk krantje een open dag bij 
BC Space Shuttle en ik dacht waarom niet? Ik wilde weer met badminton beginnen op recreatief niveau.  Het 
recreatief niveau werd snel iets meer en ik heb de smaak van badminton alweer aardig te pakken!  Graag nodig 
ik iedereen van de club uit om een toernooitje te spelen of om te komen kijken, het is de moeite waard! 
 
Andere hobby’s of interesses? 
Ik geniet ook van reizen, snowboarden, goede muziek, lekker eten en het spelen met mijn Apple gadgets. Heel 
af en toe een dansfeestje meepakken in Paradiso of gezellig met vrienden uit eten of het Top 40 spel spelen. 
 
Wie wil je de volgende keer terugzien in deze rubriek? 
Wouter Tas; hij is de laatste tijd heel fanatiek aan het badmintonnen en gaat met grote sprongen vooruit! Mijn 
vraag is hoezo badminton, waarom nu zo fanatiek en hoe ziet hij zichzelf over 10 jaar? 
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“Ter gelegenheid van de competitieafsluiting badminton 2012–2013 had Jan van Lienen alle 

deelnemers uitgenodigd voor een diner bij hem thuis op 27 januari jl. 
Met 17 personen genoten we van een uitstekend diner in een prima sfeer. Kortom alles bij 

elkaar deed het niet onder voor een vijfsterrenrestaurant. Het was in één woord geweldig!” 

Peter 

“Het etentje was enigszins saai, de sfeer was 

ongezellig en ook het eten stelde behoorlijk 

teleur. Ik had toch wel meer verwacht van 

een spijsbereider van dergelijk statuur. Oh, 

gaat dit over het etentje bij Jan? Sorry! Dat 

was echt super!” 

Edwin 

“Super geregeld. Het was gezellig 
en al het eten was heerlijk!” 
Juna 

“Oh,Oh,Oh wat waren die 

badmintonners stil tijdens het eten. 

Het eten was zo lekker, Herman de 

Blijker is er niks bij, ik zou zeggen 2 

sterren.” 

Eric 

“Ik vond het etentje bij 

Jan heel erg gezellig, zo 

gezellig dat ik de tijd 

was vergeten. Het eten 

was echt super lekker, 

ik heb echt genoten. 

Normaal hou ik niet zo 

van sla, maar die 

carpaccio was echt 

super! Zelf was ik het 

meest fan van het 

dessert. Ook heel erg 

leuk dat Jan zijn huis 

beschikbaar had 

gesteld voor het 

etentje.” 

Wouter 

“Als Jan net zo goed kan 

badmintonnen als dat hij 

kan koken, wordt hij 

Clubkampioen 2013!. 

Het was helemaal top, 

bedankt Jan!” 

Simone 

“Het afsluitende gangen 
diner bij Jan thuis, was 

overheerlijk en top 
geregeld daarmee kom je 

wel thuis! 
Hoe die Jan koken kan, is 
beter dan bij die toekan! 

Die Jan is een Chef-kok in 
hart en nieren daar kunnen 
menig nog wat van leren! 
Jan en dochters bedankt 
voor de gastvrijheid en 
volgend jaar weer een 

heerlijk diner voorbereid?” 
Eko 

“Lieve Jan, zoals ik van je gewend ben, was het eten en de entourage 
perfect. Ook niet te vergeten de tijd en energie die de voorbereiding 

met zich mee brengt. Je bent een topper!” 
Mirjam 

“Jan voor je laten koken is als een engeltje 
laten plassen op je tong. Maar dan zonder de 

obscene visualisatie die deze metafoor 
waarschijnlijk oproept. Vergeet het urinerende 

engeltje, Jan's kookkunsten waren hemels!” 
Erik 

“Dit jaar anders dan anders een einde-competitie-etentje bij iemand thuis. En wel bij Jan die ons trakteerde op een 

professioneel diner. Ongelooflijk: een lange gedekte tafel, menukaarten, een diner van drie gangen waarbij alles 

tegelijkertijd werd uitgeserveerd. Allemaal perfect klaargemaakt. En voor mij ook nog als uitzondering vegetarisch 

gekookt. Heel veel bewondering heb ik hiervoor, want ik raak al in paniek als ik voor vier mensen moet koken! 

Bovendien was het een hele gezellige avond. Jan en je dochters: nogmaals hartelijk dank hiervoor!” 

Carroll 

“Het was ontzettend gezellig met  de competitiespelers 

van 2012-2013 thuis bij Jan van Lienen! We hebben 

het  heel gezellig gehad en lekker gegeten. Nagerecht: 

chocolade-honingijs was uniek en subliem, machtig maar 

enorm lekker. De persoonlijke aandacht van kok Jan 

maakten het geheel tot een geslaagde avond.   

Bedankt Jan! Volgend jaar weer?” 

Henny 

Het competitie-diner in ‘La Maison de Jean” 
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