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SSppaacceerriijjeenn  
Clubblad van badmintonvereniging ‘Space Shuttle’ 

 
Beste Space Shuttelaars, 
 
Dagen korter, nachten kouder, wegen gladder. 
Bah! Enfin, na vier jaar in functie te zijn 
geweest bent u intussen wel bekend met de 
deprimerende werking die de 
seizoenswisselingen hebben op de 
gemoedstoestand van uw voorzitter. Maar laat 
ik het nieuwe seizoen vooral positief beginnen! 
Bijvoorbeeld door aan mijn sociale 
verplichtingen te voldoen en oprecht 
geïnteresseerd te informeren naar uw 
vakantie. En in afwachting van uw ongetwijfeld 
zeer boeiende reisverhalen kan ik ondertussen 
verslag doen van mijn eigen vakantie.  
Al ruim van tevoren had ik voorgenomen om 
tijdens de vakantie zo min mogelijk inspanning 
te leveren, zowel lichamelijk als geestelijk. Ik 
ben zeer verheugd nu mee te kunnen delen dat 
ik in deze opzet uitstekend ben geslaagd. Waar 
ik vorig jaar nog verlof opnam om mezelf thuis 
volledig te kunnen toeleggen op de edele kunst 
van het niets doen had ik daar deze zomer een 
andere locatie voor uitgezocht. Ook in Egypte 
bleek mijn talent om zo min mogelijk uit te 
voeren in zo veel mogelijk tijd prima van pas te 
komen. 
Nu hoor ik u denken: Egypte, was daar geen 
sprake van enige ophef? Dat klopt! Maar wees 
gerust, uw voorzitter is geen enkel moment in 
gevaar geweest. De situatie aldaar heeft me 
echter wel aan het denken gezet over het hoe 
en waarom van al dat geweld, en ik kan niets 
anders bedenken dan dat na al die jaren van 
gebukt gaan onder een dictatuur de 
Egyptenaren gewoon wat vaker toe zijn aan 
verandering. 
En Egypte is niet de enige plek waar deze trend 
merkbaar wordt; klokkenluider Bradley 
Manning is ook toe aan verandering en wil 
voortaan als Chelsea Manning door het leven 
gaan, terwijl je zou denken hij met een celstraf 
van vijfendertig jaar voor de boeg momenteel 

wel wat anders aan zijn hoofd heeft. Zijn 
baantje in het Amerikaanse leger is hij 
vanzelfsprekend kwijt maar mocht hij als 
vrouw terugkeren in de maatschappij, is er in 
ieder geval de geruststellende gedachte dat zij 
zich altijd nog verkiesbaar kan stellen voor de 
SGP. Van veranderingen gesproken. 
Uit het voorgaande verhaal kan ik maar een 
conclusie trekken: 

Verandering is goed! 
Sinds mijn moeder de zijwieltjes van mijn fiets 
afhaalde met de begeleidende woorden dat 
een beetje verandering goed voor me zou zijn 
kon ik mij helemaal niet vinden in die 
bewering, en had de blauwe plekken om mijn 
standpunt te kunnen verdedigen. 
Tegenwoordig zijn mijn motorische 
vaardigheden echter dusdanig ontwikkeld dat 
ik niet meer regelmatig van mijn fiets val. In 
nuchtere toestand. 
En nu ben ik om! Af en toe moet je een paar 
wijzigingen in de bestaande situatie 
aanbrengen om iedereen scherp te houden. En 
dat gaan we meteen in de praktijk brengen, te 
beginnen bij de: 
 
Bestuurssamenstelling 
Deze bewering is eigenlijk niet helemaal 
correct; de bestuurssamenstelling blijft dit 
seizoen ongewijzigd ten opzichte van die van 
het vorige seizoen. Victor Coenen heeft de 
afgelopen jaren zijn functie als penningmeester 
op uitstekende wijze uitgevoerd maar had zijn 
bestuursfunctie het vorige seizoen al 
neergelegd, hij bleef de taak van 
penningmeester gelukkig wel uitvoeren als 
administrateur. 
Helaas kan hij deze taak na het komende 
seizoen niet meer blijven doen, waardoor er 
een bestuursfunctie vrijkomt welke ten tijde 
van de algemene ledenvergadering opgevuld 
moet worden om een rechtsgeldige vereniging 
te kunnen blijven. 
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Bij deze dus een dringende oproep: wie van 
onze leden is bereid om de administratieve 
taken van Victor over te nemen en zo onze 
vereniging uit de brand te helpen? Het is een 
cliché maar dat maakt het niet minder waar; 
een vereniging als de onze heeft alleen 
bestaansrecht zolang er vrijwilligers zijn die 
haar draaiende houden. Dus heeft u een beetje 
 affiniteit met administratieve taken meldt u 
zich dan alstublieft aan bij het bestuur. Bij 
voorbaat hartelijk dank! 
 
Competitie en training 
Weer een verandering! Als thuishaven voor de 
competitiewedstrijden van Space Shuttle 
gebruiken we niet langer de Scheg. We 
verhuizen een paar kilometer richting het 
noorden, om precies te zijn naar sporthal de 
Meent in Amstelveen. Dus als u een 
onbedwingbare maar volstrekt begrijpelijke 
behoefte heeft om uw favoriete vereniging 
uitbundig aan te komen moedigen dan weet u 
waar u in het vervolg moet zijn. Houd de 
website in de gaten voor alle data en tijden. 
 
Om de Meent te kunnen vullen heeft ons aller 
geliefde competitieleider Henny Sahetapy twee 
teams samengesteld: het mixteam gaat spelen 
in de vierde klasse en bestaat uit Juna Somers, 
Suzanne Blaauw, Simone Rossing, Vincent Sluis 
en Edwin Schootemeijer. 
Het herenteam bestaat uit Mathe Jonkergouw, 
Cees Rijneveld, Henny Sahetapy en 
ondergetekende en gaan onze eer verdedigen 
in de derde klasse. 
 
Om te voorkomen dat onze competitiespelers 
zonder moeite van de baan worden geslagen is 
er natuurlijk training nodig. Gelukkig is er op dit 
gebied niets veranderd; de training is nog 
steeds in de deskundige handen van Peter van 
Diepen. Ook voor de fanatiekere recreanten is 
het mogelijk om mee te trainen op de 
woensdagavond, van 19.00 tot 21.00 uur is 
iedereen van harte welkom! 
De jeugdtraining wordt ook dit seizoen weer 
verzorgd door Hans de Frêtes met behulp van 
enige hulptrainers. Waarbij de voetnoot 
geplaatst moet worden dat hulptrainer Edwin 
Schootemeijer sinds kort een baan heeft 
(Gefeliciteerd, Ed!) waardoor hij niet meer elke 
maandag vanaf 18.00 uur aanwezig kan zijn. 

Mocht u zich geroepen voelen de leegte op te 
vullen die Edwin achterlaat: onze jeugd (en uw 
voorzitter!) zal u zeer erkentelijk zijn. 
Druk als hij is verzorgt Edwin in samenwerking 
met Peter de Rijk ook nog eens de 
recreantentraining op maandag. Beiden zijn in 
bezit van een trainersdiploma en heel wat 
jaartjes aan badmintonervaring. Al moet ik 
zeggen dat Peter het gemiddelde behoorlijk 
omhoog haalt. 
 
Website en Spacerijen 
Voor de meest recente informatie omtrent uw 
vereniging kunt u kijken op 
www.bcspaceshuttle.nl, verzorgt door 
webmaster en duizendpoot Edwin 
Schootemeijer. 
 
U heeft hem nu in uw handen en ook ú kan er 
informatie in kwijt! Sandra Mast verzorgt al 
jaren naar volle tevredenheid de Spacerijen, 
alles wat u kwijt wil kunt u bij haar aanleveren 
voor publicatie. 
 
Tot slot 
Ik wil u bij deze nog een keer aansporen goed 
na te denken over het vervullen van een 
bestuursfunctie. Voor de functie van 
penningmeester is dit noodzaak, maar ook de 
andere functies zijn in principe altijd 
beschikbaar voor enthousiaste leden die iets 
meer willen doen voor hun vereniging. 
Verandering is goed! 
 
Iedereen een bijzonder fijn badmintonseizoen 
toegewenst! 
 
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 € 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: 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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Activiteitenkalender voor de jeugd 
 
Ook dit seizoen worden er weer verschillende activiteiten georganiseerd voor de jeugd. Hier 
alvast een overzicht om in je agenda te zetten: 

   

 7 oktober       Ouder-Kind toernooi 

 14 oktober*  Color toernooi in Huizen 

 13 januari      Het sneeuwt... nieuwjaarstoernooi 

 3 februari*    Color toernooi in Huizen 

 Half Maart    Drie Dorpen toernooi  

 7 April*        Color toernooi in Huizen 

 26 mei          Ouder-Kind toernooi 

 31 mei          Barbecue    

* deze data zijn niet zeker. 
 

Anders als voorgaande jaren, zal er dit seizoen geen 
jeugdbadminton zijn tijdens de schoolvakanties. Uiteraard 
worden jullie te zijner tijd geïnformeerd. 

 
 

(advertentie) 

 

Rick den Tenter Tuinonderhoud & Aanleg 
 - voor al uw tuinklussen - 

 

Heeft u geen zin of tijd om uw tuin zelf winterklaar te maken? Zou u 
eigenlijk de tuin anders willen indelen? Of het helemaal over een andere 
boeg gooien? Dan bent u bij mij aan het juiste adres! Belt of mailt u mij 
voor een vrijblijvend gesprek of offerte. Ik ben vakkundig en enthousiast!   
 

  06-20414946 
  rickdententer@hotmail.nl 
 

 
 

Kijk op Facebook om meer foto’s 
van mijn werk te zien.  
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Competitieschema seizoen 2013-2014 

 
Dit jaar zal Space Shuttle met twee teams deelnemen aan de Noord-Holland 
badmintoncompetitie; een mix- en een herenteam. 
 
Anders dan voorgaande jaren zullen de thuiswedstrijden plaatsvinden in Sporthal De Meent 
te Amstelveen. De Meent ligt in de wijk Waardhuizen/Middenhoven, Orion 3-5. De 
thuiswedstrijden starten om 11.00uur. 
 

  4e Klasse, Afd 5      
 
 

  Space Shuttle 1 

  

  

          

1 zo 15-9-2013 11:00 Space Shuttle 1 - Uvo-Spirit 2  

2 zo 22-9-2013 11:00 Space Shuttle 1 - De Kwakel 3 

3 zo 29-9-2013 9:45 De Treffers 6  - Space Shuttle 1 

4 zo 6-10-2013 11:00 Space Shuttle 1 - Amsterdam 8 

5 di 22-10-2013 19:30 Volant '90 2 - Space Shuttle 1 

6 za 2-11-2013 10:00 Sparta 6 - Space Shuttle 1 

7 zo 17-11-2013 11:00 Space Shuttle 1 - Almere 17 

8 ma 18-11-2013 19:15 Uvo-Spirit 2  - Space Shuttle 1 

9 ma 25-11-2013 19:00 De Kwakel 3 - Space Shuttle 1 

10 zo 8-12-2013 11:00 Space Shuttle 1 - De Treffers 6  

11 do 12-12-2013 19:30 Amsterdam 8 - Space Shuttle 1 

12 zo 12-1-2014 11:00 Space Shuttle 1 - Sparta 6 

13 za 18-1-2014 19:00 Almere 17 - Space Shuttle 1 

14 zo 26-1-2014 11:00 Space Shuttle 1 - Volant '90 2 

  

   

  

1 Schootemeijer, Edwin 
  2 Sluis, Vincent van 
  3 Blaauw, Susan 

  

4 

Rossing-Luimstra, 

Simone 

  5 Somers, Juna 

    
      

      

      Heren 3e klasse, Afd 2  

  

 
  Space Shuttle H1 

            

1 zo 15-9-2013 11:00 Space Shuttle H1 - Poona H1  

2 zo 29-9-2013 14:00 Huizen '96 H2 - Space Shuttle H1 

3 zo 6-10-2013 11:00 Space Shuttle H1 - SGA H1 

4 do 31-10-2013 20:00 Veenshuttle H1  - Space Shuttle H1 

5 zo 17-11-2013 11:00 Space Shuttle H1 - Almagest H1 

6 do 21-11-2013 20:00 Poona H1  - Space Shuttle H1 

7 zo 8-12-2013 11:00 Space Shuttle H1 - Huizen '96 H2 

8 wo 11-12-2013 19:00 SGA H1 - Space Shuttle H1 

9 zo 12-1-2014 11:00 Space Shuttle H1 - Veenshuttle H1  

10 vr 17-1-2014 19:00 Almagest H1 - Space Shuttle H1 

  
   

  

1 Jonkergouw, Mathe 

  2 Loogman, Eric 

  3 Rijneveld, Cees 

  4 Sahetapy, Henny 
  

http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=BE13DB93-2376-4BF7-B0BA-7735B76754D7&draw=24
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=BE13DB93-2376-4BF7-B0BA-7735B76754D7&match=1514
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=BE13DB93-2376-4BF7-B0BA-7735B76754D7&match=1536
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=BE13DB93-2376-4BF7-B0BA-7735B76754D7&match=1526
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=BE13DB93-2376-4BF7-B0BA-7735B76754D7&match=1521
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=BE13DB93-2376-4BF7-B0BA-7735B76754D7&match=1523
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=BE13DB93-2376-4BF7-B0BA-7735B76754D7&match=1525
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=BE13DB93-2376-4BF7-B0BA-7735B76754D7&match=1493
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=BE13DB93-2376-4BF7-B0BA-7735B76754D7&match=1527
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=BE13DB93-2376-4BF7-B0BA-7735B76754D7&match=1529
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=BE13DB93-2376-4BF7-B0BA-7735B76754D7&match=1507
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=BE13DB93-2376-4BF7-B0BA-7735B76754D7&match=1528
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=BE13DB93-2376-4BF7-B0BA-7735B76754D7&match=1500
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=BE13DB93-2376-4BF7-B0BA-7735B76754D7&draw=24
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=BE13DB93-2376-4BF7-B0BA-7735B76754D7&match=1962
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=BE13DB93-2376-4BF7-B0BA-7735B76754D7&match=1974
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=BE13DB93-2376-4BF7-B0BA-7735B76754D7&match=1969
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=BE13DB93-2376-4BF7-B0BA-7735B76754D7&match=1973
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=BE13DB93-2376-4BF7-B0BA-7735B76754D7&match=1941
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=BE13DB93-2376-4BF7-B0BA-7735B76754D7&match=1975
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=BE13DB93-2376-4BF7-B0BA-7735B76754D7&match=1955
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=BE13DB93-2376-4BF7-B0BA-7735B76754D7&match=1976
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=BE13DB93-2376-4BF7-B0BA-7735B76754D7&match=1948
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Space Shuttle zoekt een nieuwe administrateur! 

Na vele jaren trouwe dienst zal dit het laatste jaar zijn dat Victor Coenen de administratie 
voor Space Shuttle zal doen. Daarom zijn we op zoek naar iemand die hem kan 
vervangen. Ben jij thuis in algemene administratie en vind je het leuk iets voor de club te 
betekenen? Meld je dan aan bij een van de bestuursleden! 
 
De taken zijn onder andere: ledenadministratie, contributie innen, inkomende facturen 
betalen en de balans en jaarrekening opmaken. 

Internationaal topbadminton! 

Van dinsdag 8 tot en met zondag 13 
oktober wordt de Yonex Dutch Open  
gehouden in Almere.  
 
Het toernooi viert dit jaar een prachtig 
jubileum. Het grote internationale 
topevenement vindt namelijk voor de 
65ste keer  plaats in Nederland. De Yonex 
Dutch Open 2013 in het sfeervolle 
Topsportcentrum Almere zal een groot 
feest worden voor iedereen. 
Naast de wedstrijden zullen er dan ook 
veel side events worden georganiseerd 
voor verschillende doelgroepen. 
 
Kom naar het Topsportcentrum Almere 
en geniet van internationaal 
topbadminton in een geweldige 
ambiance. Meer informatie over 
kaartverkoop, speeldagen en tijden vind 
je op www.dutchopen.nl.  
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Barbecue voor Space-jeugd beregezellig! 
We waren er helemaal klaar voor. EHBO opfriscursussen waren gevolgd en verbandtrommels 

waren aangeschaft. Defibrillators, brandblussers en reddingsvesten stonden gereed en 

alarmnummers waren bij alle mobiele telefoons onder de sneltoetsen gezet. Als vaste begeleiders 

van de badmintonjeugd van Space Shuttle wisten wij precies in wat voor 

wespennest wij onszelf zouden begeven. Alle voorzorgsmaatregelen 

bleken overbodig. 

 

Eenmaal in de buitenlucht transformeerden onze 

normaliter puberende, opstandige, bloed onder 

de nagels vandaan halende jeugdleden in 

volgzame makke schaapjes. Misschien moeten 

we op maandag wat vaker de deur van de 

sporthal open zetten… 

 

De geplande datum van 8 juni bleek een schot in de roos. 

Afgezien van een fris briesje was het prachtig weer waar enkele 

jeugdleden gelijk van profiteerden door de geplande activiteiten 

compleet te negeren en hun badlaken uitrolden om even flink bij te 

bruinen. Geef ze eens ongelijk. 

 

Activiteiten waren er trouwens genoeg. De jeugdcommissie had er een behoorlijk 

aantal bedacht en tevens gezorgd voor de bijbehorende attributen. Na een paar georganiseerde 

activiteiten waaronder een zeer spannende voetbalwedstrijd bleken de aanwezigen zichzelf 

uiteindelijk uitstekend te kunnen vermaken, al dan niet met de 

meegebrachte attributen die trouwens ook gretig aftrek 

vonden bij de kinderen van de overige aanwezigen aan de 

Ouderkerkerplas. Geen dank voor het ook nog eens 

vermaken van úw kinderen, lieve naburige ouders! We 

hopen dat u een rustig dagje heeft gehad! 

 

Een aantal kinderen heeft zich ook nog gewaagd aan 

een duik in het water, wat voor de begeleiders al 

vlug veel te koud bleek. 

 

Na de waterpret werden de kooltjes warm genoeg 

bevonden en werd het rijkelijk meegenomen vlees op de barbecue gelegd. De eetlust 

van de aanwezigen bleek gewekt en als ware carnivoren stortten zij zich op de 

aangeboden etenswaren. 

 

Samengevat was het een 

zeer geslaagde dag, laten 

we er vooral een traditie 

van maken! 
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