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SSppaacceerriijjeenn  
Clubblad van badmintonvereniging ‘Space Shuttle’ 

 
Beste Space Shuttelaars, 
 
Ik ben niet jaloers! 
Echt niet! 
Ik besef opeens dat ik deze bewering, door haar 
zo ongevraagd doch hartstochtelijk in uw schoot 
te werpen, eerder zal ontkrachten dan 
bevestigen maar ik voel toch een zeer sterke 
behoefte om haar te uiten. Het is niet zo dat ik 
onze jongens en meiden hun medailleregen niet 
gun en ik wil dolgraag samen met de rest van de 
natie proclameren dat ik overloop van 
plaatsvervangende trots maar plaatsvervangende 
trots zou in dit geval niet geplaatst zijn. 
 
Voorgaande behoeft enige uitleg: 
In tegenstelling tot de rest van ons koudbloedige, 
wintersport minnende volkje heb ik geen enkele 
affiniteit met welke dan ook van de tijdens de 
Olympische Winterspelen beoefende sporten. En 
dat is geen onwelwillendheid van mijn kant; ik 
heb alle gangbare varianten wel uitgeprobeerd 
(los van het bobsleeën, wegens evidente 
materialistische beperkingen).  
 
Net als elke gezonde Hollandse jongen stond ik 
zodra mijn fysiek en de dikte van het ijs het 
toestond op de friese doorlopers. (Voor de 
jeugdige lezers onder ons: dit waren blokjes hout 
met ijzers die door middel van riempjes aan je 
schoenen werden gebonden waarmee je kon 
schaatsen. Ware het niet dat de generaties voor 
je de ijzers dusdanig hadden versleten dat 
schaatsen op schoenen zonder ijzers net zo 
effectief was. Maar genoeg over mijn 
jeugdtrauma’s.)  
 
Helaas bleek al snel dat ik niet over de benodigde 
kwaliteiten beschikte om mij rechtopstaand 
vooruit te bewegen en als ik nog langer door zou 
gaan er dusdanig veel stoelen zouden verslijten 
dat in huize Loogman het avondeten staand 
genuttigd zou moeten worden. De enige manier 
om mij vooruit te krijgen was door middel van 
een ferme duw, wat door velen van mijn 

voornamelijk grotere leeftijdsgenoten met veel 
plezier werd gepraktiseerd. 
 
Ook het langlaufen heb ik enige tijd later kunnen 
proberen. Mede door de grootte van de onder 
mijn schoenen bevestigde latten had ik geen 
moeite om te blijven staan, met vooruit komen 
des te meer. Voor de autochtonen in het 
desbetreffende wintersportgebied moet het een 
bijzonder komisch gezicht zijn geweest om mij 
een half uur lang op dezelfde plek 
langlaufbewegingen te zien maken zonder mezelf 
ook maar een centimeter te verplaatsen. 
 

Het is een tijd lang gewoonte geweest om met 
een select groepje leden van onze fijne 
vereniging ieder jaar op skivakantie te gaan, een 
traditie waaraan ik drie maal heb deelgenomen. 
In het derde jaar was ik nog net zo’n ongeleid 
projectiel als tijdens de eerste keer dat ik 
meeging. Zodra ik tijdens een dergelijke vakantie 
enige gezichtsbekendheid had gegenereerd 
brachten bezorgde ouders hun kroost in 
veiligheid als ik boven aan de piste werd 
waargenomen. 
 
Op een blauwe maandag heb ik me in een vlaag 
van onbezonnenheid zelfs nog gewaagd aan 
snowboarden. Dat was inderdaad op een 
maandag en blauw slaat dan vooral op mijn 
achterwerk na een halve dag lessen. U begrijpt 



Uitgave maart 2014, nummer 50   
 

[2] 
 

dat de gehuurde snowboard van dinsdag tot en 
met vrijdag geen daglicht meer heeft gezien en 
ikzelf mij had gestort op de edele kunst van het 
après-skiën. 
 
Maar waarom dan de jaloerse ondertoon bij het 
benoemen van de buitengewone prestaties van 
onze olympiërs? Ik hoor het u denken: als 
ervaren badmintonner kan onze voorzitter toch 
zeker wel genoeg voldoening halen uit zijn 
prestaties binnen onze regionale 
badmintoncompetitie? 
 
Competitie en training 
Dit seizoen heeft onze jeugd voor het eerst 
meegedaan aan de opstapcompetitie, ook 
hiervan is een verslag te vinden. Ik hoop oprecht 
dat ze het een leuke ervaring vonden en zich als 
team willen inzetten om de eer van Space Shuttle 
te verdedigen in het volgende seizoen. Zeker nu 
is gebleken dat hun voorzitter op dit gebied nog 
al eens een steekje laat vallen. Verder zeg ik 
niets. Echt niet. 

 
 
Voor details over de prestaties van het 
competitieteam van uw voorzitter wil ik u graag 
verwijzen naar het verslag verderop in deze 
Spacerijen. Verder zeg ik niets. Echt niet. 
 
Ook het verslag van ons eerste team is te vinden 
in deze uitgave, naar ik hoop op een iets 
prominentere plek. Aan de prestaties van 
laatstgenoemde kan ik namelijk geen woorden 
vuil maken omdat zij zich in hun eerste seizoen in 
deze samenstelling uitstekend hebben 
gehandhaafd. 
 
De training voor de competitieteams werd 
wederom verzorgd door Peter van Diepen, dit tot 
grote tevredenheid van de competitiespelers. 
Enige minpunt was het geringe aantal 
deelnemers aan de training, ik hoop dat de twee 
proeftrainingen die Peter op de maandagavond 

heeft verzorgd een flink aantal recreatieve 
spelers heeft geïnspireerd om het volgende 
seizoen ook van de training op woensdagavond 
gebruik te maken. 
 
Clubkampioenschappen 
Ondertussen is de inschrijving al gesloten en als u 
dit leest dan zijn de clubkampioenschappen al 
weer begonnen. Bij deze een vriendelijk verzoek 
van uw voorzitter om uw e-mail goed in de gaten 
te houden en op tijd bij de wedstrijden aanwezig 
te zijn zodat Henny’s mentale gezondheid 
gewaarborgd blijft. 
 
Ik wens iedereen bijzonder veel succes, met 
name uw voorzitter als goedmaker voor een 
abominabel competitieseizoen. Verder zeg ik 
niets. Echt niet. 
 
Website en Spacerijen 
Voor alles wat u wilt weten over uw favoriete 
badmintonvereniging maar ook voor alles wat u 
kwijt wilt kunt u terecht bij onze website, welke 
ondanks zijn drukke baan voortreffelijk wordt 
bijgehouden door Edwin Schootemeijer. 
De tijd vliegt, het blaadje wat u momenteel in uw 
handen houdt is alweer de vijftigste(!) uitgave 
van de Spacerijen. U kunt uw blijdschap omtrent 
dit heugelijke feit tonen door hoofdredactrice 
Sandra Mast een dikke knuffel te geven. Tenzij ze 
daar niet van gediend is. Dan liever niet. 
 
Tot slot 
Zoals gewoonlijk wil ik iedereen die zich 
belangeloos inzet voor onze vereniging hartelijk 
bedanken en nog even opmerken dat elke vorm 
van hulp om onze vereniging draaiende te 
houden van harte welkom is. U weet ondertussen 
wel waar u zich aan kunt melden. 
 
Wat zegt u? Of ik 
curling al heb 
geprobeerd? 
Hmmmm… 
 
 
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   
Jeugdzaken Mirjam van Leeuwen  020 6478207 jeugd@bcspaceshuttle.nl  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ledenadministratie Anouk de Rooij 0297 546354 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 via Henny 
Trainer recreanten Peter de Rijk 0297 566261 pjmderijk@hetnet.nl  
 Edwin Schootemeijer  edwinschootemeijer@gmail.com  
Redactie Spacerijen Sandra Mast 0297 795196 sandra@bcspaceshuttle.nl 
Webmaster Edwin Schootemeijer 
 
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 
 
Het IBAN rekeningnummer van de vereniging is: NL INGB 0004 8228 77bij 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: nieuw shirt voor € 22,50, oud shirt voor € 2,00.  
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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Nieuws van de Technische Commissie 
 
Vanaf deze uitgave van Spacerijen gaan we proberen om met enige regelmaat een artikel te 
wijden aan alles wat vanuit de TC georganiseerd en geregeld wordt of werd. 
Dit kan gaan over allerhande zaken zoals toernooien, clubkampioenschappen en training 
maar ook over een aantal huisregels. Suggesties zijn uiteraard van harte welkom! 
 
Oliebollentoernooi 
Op 6 januari hadden we weer ons traditionele oliebollentoernooi.  
Met een mooi aantal deelnemers werd het wedstrijdelement met de dobbelstenen een succes 
maar lieten we ons ook de door Karel Kruk “himself “ gebakken overheerlijke oliebollen goed 
smaken.  

Karel dank, ze waren heerlijk! 
 
Clubkampioenschappen 
Dit jaar starten de clubkampioenschappen op maandag 3 maart en de finales worden 
gespeeld op maandag 14 april.  
Er zal zowel op maandagavond in de Scheg in Uithoorn gespeeld worden als  op 
woensdagavond in de Kegel in Amstelveen.  
Het hoofdpodium blijft echter de Scheg waar ook de finales gespeeld zullen worden.  
 
Finales clubkampioenschappen: maandag 14 april 
 
Vrij spelen en zomerbadminton 
Op woensdag 12 februari was de laatste competitietraining en dat betekent dat er vanaf 
woensdagavond 19 februari tot en met woensdag 30 april weer elke woensdagavond vrij 
gespeeld kan worden in de Kegel in Amstelveen van 19.00 tot 21.00.  
 
Aansluitend start op woensdag 7 mei van 20.00 – 
22.00 het Zomerbadminton. Woensdag 27 augustus 
is de laatste zomerbadmintonavond! 
 
19/2 t/m 30/4  vrij spelen van  19.00 – 21.00 
7/5   t/m 27/8  vrij spelen van  20.00 – 22.00 
 
Om te zorgen dat iedereen met iedereen speelt en om 
“vaste baanindelingen”  te voorkomen zullen we, 
indien dit nodig mocht zijn, de baanindeling via de 
bekende “rummicub” steentjes laten plaatsvinden. 
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Recreantencompetitie 
Ook dit jaar deed weer een team van ons mee aan de onderlinge recreantencompetitie.  
Hoewel we acht verenigingen benaderd hebben deden er uiteindelijk maar vier mee, ieder met 
één team. 
 
Mijdrecht, Wilnis, Nieuwveen en Uithoorn streden in onderling verband om de “eer”. 
Wilnis, dat dit jaar voor het eerst mee deed, werd de overduidelijke winnaar en helaas 
moesten wij met de laatste plaats genoegen nemen. 
Voor de recreantencompetitie geldt echter de Olympische gedachte dat meedoen en 
gezelligheid belangrijker zijn dan winnen……..! 
 
De kar werd dit jaar getrokken door Marieke Habes als captain.  
 
Ook voor de volgende recreantencompetitie die dit jaar weer in november gepland staat om te 
starten zullen we alle verenigingen opnieuw benaderen.  
 
Heb je interesse om mee te doen meld je dan even bij Marieke of bij één van de TC leden.  
Misschien dat we wel weer met twee teams kunnen mee doen. 
 
Space Shuttle shirts 
Binnenkort gaan we weer nieuwe shirts bestellen bij onze leverancier. Onze blauwe shirts 
zijn verkrijgbaar in de maten S - M - L - XL - XXL en kosten € 22,50 per stuk. 
 
Tevens is er nog een aantal “oude” shirts beschikbaar. Deze kosten € 2,- per stuk. Heb je 
interesse? Info over shirts bij Henny Sahetapy en Mirjam van Leeuwen. 
 
Lid van de TC 
Vind je het leuk om iets voor de club te doen? Wij zoeken 
nog een collega die ons TC team komt versterken! Lijkt het 
je wat, laat het ons even weten! 
 
Website 
Al deze informatie en nog veel meer vinden jullie ook op onze website: 
www.bcspaceshuttle.nl 
 
 
Namens de TC 
Peter de Rijk, Henny Sahetapy & Eric Meijer 
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Mixteam – de afloop 
 

De slingers konden in de kast blijven en de champagne ligt nog in de koelkast, het bleef 
rustig in de Uithoornse straten. Team één is geen kampioen geworden. Het was een seizoen 
dat niet in de boeken gaat als bovenmatig goed of tenenkrommend slecht. Een vierde 
plaats is een resultaat dat voor een nieuw gevormd team over het algemeen als ‘keurig’ 
wordt betiteld. Een plek die gezien de sterkte van de poule louter positieve reacties 
opleverde, hoewel het voor een sporter toch als de meest ondankbare plek wordt gezien. 
Vierde, geen medaille maar een diploma. Het gat naar het podium was niet groot, een 
paar shuttles aan de andere kant van het net en we hadden zomaar op de tweede plaats 
gestaan. Maar goed, het mocht niet zo zijn. 
 
Dit was het tweede jaar dat de doorgestroomde jeugd in de 
seniorencompetitie uitkwam. Vincent, Susan en Juna zijn 
absoluut verbeterd, en zullen ongetwijfeld het komende jaar 
weer een niveautje hoger halen. De derde vrouw in het team 
was Simone, die ook pas voor de tweede keer competitie 
speelde. Allemaal broekies dus, want opmerkelijk is het feit 
dat ondergetekende en tevens laatste teamlid al net zoveel 
ervaring in de seniorencompetitie heeft als de andere vier 
leden bij elkaar. Of ik die ervaring ook daadwerkelijk 
uitstraalde op het veld laat ik voor het gemak even buiten 
beschouwing. 
 
Meestal eindig ik het seizoen met de woorden dat een kampioenschap in het vooruitzicht 
ligt het komende jaar. Dit keer zeg ik dat we volgend seizoen absoluut geen kampioen 
worden. Ook het eremetaal zal niet om onze nek gehangen worden eind januari. Niet 
omdat we slechter zullen spelen, maar omdat we misschien wel een klasse hoger gaan 
spelen. Ik teken voor een vierde plek. 
 
- Edwin Schootemeijer - 
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HERENTEAM ROEMLOOS TEN ONDER 
IK HAD HET MEZELF NOG ZÓ VOORGENOMEN. 
ELK EERDER VERSLAG HEB IK NOG MET EEN POSITIEVE ZIN KUNNEN OPENEN MAAR DIT KEER KOM 
IK ER NIET ONDER UIT. IK HAD MEZELF ZÓ VOORGENOMEN OM ONZE PRESTATIES ALTIJD ZO TE 
OMSCHRIJVEN DAT WIJ ALS LEDEN VAN HET HERENTEAM ER NIET AL TE BEKAAID VANAF KOMEN 
MAAR CIJFERS LIEGEN NIET. 
 
EEN WEDSTRIJD GEWONNEN, EEN WEDSTRIJD GELIJK GESPEELD EN DE OVERIGE WEDSTRIJDEN 
VERLOREN, DAT KAN ALLEEN MAAR RESULTEREN IN EEN LAATSTE PLAATS. EN EEN LAATSTE 
PLAATS WERD HET. 
GELUKKIG WIL HET TOEVAL DAT ONZE POULE DOOR EEN GEBREK AAN DEELNEMERS MAAR 
BESTOND UIT ZES TEAMS. ZEGGEN DAT JE BENT GEËINDIGD OP DE ZESDE PLAATS KLINKT NOG 
ALTIJD BETER DAN MOETEN BEKENNEN DAT JE OP DE LAATSTE PLAATS BENT BELAND. 
IK BEGIN EVEN OVERNIEUW. 
 

 
HERENTEAM EINDIGT OP ZESDE PLAATS 
HET HERENTEAM, BESTAANDE UIT TEAMCAPTAIN MATHÉ JONKERGOUW, CEES RIJNEVELD, HENNY 
SAHETAPY EN ERIC LOOGMAN HEEFT TIJDENS HET COMPETITIESEIZOEN 2013-2014 NOGAL WAT 
TEGENSLAGEN GEKEND, MET NAME DOOR HET UITVALLEN VAN STERSPELER HENNY SAHETAPY. 
DESONDANKS WISTEN MATHÉ, CEES EN ERIC DOOR HUN FANATISME EN GESTEUND DOOR EEN 
KLEIN LEGER AAN GEMOTIVEERDE INVALLERS DE SCHADE TE BEPERKEN TOT EEN EERVOLLE ZESDE 
PLAATS. 
 
NAAR MIJN MENING BEHOEFT DIT RESULTAAT GEEN VERDERE UITLEG. 
 
MET HOOP OP EEN BETER VOLGEND SEIZOEN, 
ERIC LOOGMAN  
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