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Spacerijen 
Clubblad van badmintonvereniging ‘Space Shuttle’ 

 
Beste Space Shuttelaars, 
 
Voor deze ene keer ontzien we onze geliefde 
voorzitter. Voor deze ene keer hoeft hij niet te 
dubben, google-en en zich suf te denken over 
wat de rode draad gaat worden in zijn stukje. 
Voor deze ene keer hoeft hij niet te zwoegen, 
ploeteren, sappelen, sloven en zweten om een 
leuk stukje te schrijven. Aantrekkelijk voor de 
lezer, dat af en toe zorgt voor een lach op het 
gezicht, afgewisseld met serieuze onderwerpen 
met als doel dat de boodschap wel goed 
overkomt en blijft hangen.  
 
Ja, mensen, en dat is geen makkie. Als u denkt 
dat dit elke editie flop-flop-flop door de heer 
Loogman uit de mouw wordt geschud, heeft u 
het mis. Hier gaat intensieve voorbereiding aan 
vooraf. De onderwerpen worden zorgvuldig 
uitgezocht, de actualiteit wordt erin 
meegenomen. En als u denkt dat de redacteur 
vervolgens nog werk heeft om een en ander 
grammaticaal in orde te brengen heeft u het mis! 
De teksten van de heer Loogman kan ik altijd één 
op één kopiëren naar het clubblad, hoef ik niets 
aan te doen. Een plaatje erbij zoeken en klaar! 
 
Tja, en nu heb ik voor deze ene keer de taak op 
mij genomen de honneurs van de heer Loogman 
over te nemen. Voor deze ene keer. Ik moet 
eerlijk bekennen, de last drukt zwaar op de 
schouders. Waar haalt de man de onderwerpen 
vandaan? Wat moet erin? Wat mag ik vooral niet 
vergeten? Uitgave mei 2013 gaat mij helpen, 
dacht ik. Toch niet, ondergetekende lag te puffen 
en haar kon op dat moment niets in de wereld 
schelen, zelfs niet het uitbrengen van een laatste 
Spacerijen van het seizoen. Uitgave mei 2012 
dan? Stond in het teken van 30 jaar Space 
Shuttle, ik kan copy-paste doen en er 32 jaar van 
maken…? Nee, dat is raar. Tja, dan ontkom ik er 
niet aan en ga ik nu dus ook zitten dubben, 
google-en en me suf bedenken wat ik jullie moet 
melden.  
 

Clubkampioenschappen 
14 april waren de finales van onze 
clubkampioenschappen. Complimenten voor de 
organisatie! Om mij heen hoorde ik niets dan 
goeds en dan met name dat de poules qua 
sterkte goed waren ingedeeld. Er zijn leuke 
wedstrijden gespeeld, veelal met 3-setters wat 
bovenstaand nog eens onderstreept. Heren van 
de Technische Commissie: dank hiervoor! 
 
Zomerbadminton 
Op de maandag is de laatste speeldag alweer op 
26 mei, maar op de woensdag gaan we gewoon 
door! Meld u aan bij een van de bestuursleden en 
u kunt tot en met augustus van 19:30 tot 21:30 
uur elke woensdag uw agressie van u af blijven 
slaan. En niet onbelangrijk: bij mooi weer is zeer 
goed vertoeven met een koud drankje op het 
terras van de Kegel. 
 
Volgend seizoen 
Seizoen ’14-’15 start op maandag 18 augustus. 
De week erop, 25 augustus, houden we een Open 
Avond voor jeugd- en senioren. Aankondigingen 
worden geplaatst in de lokale kranten en op 
Dichtbij.nl. Natuurlijk nodigen we jullie uit 
geïnteresseerden mee te nemen. Familie, 
vrienden, buren, collega’s, die dame/heer die je 
altijd tegenkomt als je de hond uitlaat. Uiteraard 
zijn introducees altijd welkom en niet beperkt tot 
één speciale avond.   
 
Tot slot 
Bij deze wil ik, namens het bestuur, alle 
vrijwilligers en sponsors bedanken voor hun inzet 
het afgelopen seizoen en wens 
ik iedereen een bijzonder fijne 
en hopelijk zonnige zomer toe! 
 
Sandra Mast, 
Hoofdredacteur 
 
 
PS bericht voor de heer Loogman: graag gedaan, 
voor deze ene keer… 
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Bestuur: 
Voorzitter Eric Loogman  06 46027400 voorzitter@bcspaceshuttle.nl  
Secretaris  Jeroen Huls 0297 795130 jeroen@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@bcspaceshuttle.nl   
Competitieleider Henny Sahetapy 020 6411610     4825ccp@badminton.nl     
  06 55874699 
Trainer jeugd  Hans de Fretes 0297 533686 hans@bcspaceshuttle.nl   
Trainer competitie Peter van Diepen via Henny 
Trainer recreanten Peter de Rijk 0297 566261 peter@bcspaceshuttle.nl  
 Edwin Schootemeijer  edwin@bcspaceshuttle.nl   
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 
 
Zomerbadminton in de Kegel 
Voor iedereen die het nog niet wist: vanaf 7 mei jl. is het zomerbadminton weer gestart en 
kun je elke woensdagavond vrij spelen van 19.30 – 21.30 in de Kegel in Amstelveen. Let op: 
in afwijking op voorgaande jaren is het zomerbadminton met een half uur vervroegd!! De 
laatste avond daar is woensdag 27 augustus. Voor € 35,- kun je alle avonden 
spelen en wil je een enkele keer komen dan betaal je € 5,- per keer. 
 
Wil je ook iets doen voor de vereniging? 
De TC is nog steeds op zoek naar een enthousiasteling die zich bij ons 
aan wil sluiten! Lijkt het je wat? Neem contact op met Henny, 
Peter of Eric. 
 
Ook de andere afdelingen van Space Shuttle zoeken 
trouwens nog versterking! Als je interesse hebt, meld je 
dan even bij één van de bestuurs- of  TC-leden. 
 
Recreantencompetitie 
Net als de voorgaande jaren is het weer de bedoeling om een onderlinge 
competitie te houden met een aantal verenigingen uit de omgeving. De wedstrijden worden 
meestal op de doordeweekse avonden gespeeld op de trainingsdagen van de diverse clubs en 
bestaan uit een dames- en herendubbel en twee mixen. De periode waarin gespeeld wordt is 
van half november tot half februari. Bij voldoende belangstelling van onze kant benaderen 
we Vinkeveen, Mijdrecht, Nieuwveen, Wilnis en de Kwakel of zij weer mee willen doen. 
 
Afhankelijk van het aantal deelnemende verenigingen speel je 6 tot 8 wedstrijden(avonden). 
Je speelt in principe uit en thuis tegen alle deelnemende teams. Lijkt het je wat om hieraan 
deel te nemen? Meld je dan bij één van de TC-leden of bij Sandra van Wiersum. 
 
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 in twee verschillende kwaliteiten. In de 
gemengde kwaliteit kost het shirt € 22,50. 100% Katoen kost € 20,-  
 
Tevens is er nog een aantal “oude” beige T-shirts beschikbaar. Deze kosten € 2,- per stuk. 
Info over de shirts bij Eric Loogman en Mirjam van Leeuwen. 
 
Namens de TC, 
Peter de Rijk, Henny Sahetapy & Eric Meijer 
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Het doek is gevallen… 
 
Beste badmintonners, 
In 1987 kwam ik in Uithoorn wonen. Ik speelde toen al in 
Amsterdam in een kelder onder het Gelderlandplein. Wat ik mij 
van die club kan herinneren is dat de nazit na het badminton ook 
altijd heel gezellig was. We gingen dan ook altijd tot de late uurtjes 
door…  
 
Nu wilde ik natuurlijk dit leuke spelletje ook hier weer gaan spelen. 
Maar helaas er was een wachtlijst! Iets wat je je nu niet kunt voor-
stellen. Uiteindelijk na een jaar was er een plek vrijgekomen en kon 
ik weer spelen. Het was altijd druk en er werden allerlei manieren 
verzonnen om toch maar iedereen een kans te geven om te spelen; 
fluiten na 15 minuten spelen ,afhangsysteem met je naam  etc. 
 
Na jaren kwam er klad in de sport. Het ledenaantal liep zodanig 
terug, dat we moesten fuseren met een andere vereniging om te 
kunnen overleven. Dat is gelukt. 
 
Nu, na 26 jaar, moet ik afscheid nemen. De steeds terugkerende 
schouderblessure en knieën die licht versleten zijn, hebben mij doen 
besluiten -met pijn in het hart- om te stoppen. Ik heb alle jaren met 
plezier gespeeld en zal ook zeker de gezellige nazit niet vergeten.  
 
Ik ga jullie missen.  
 
Ik kom zeker nog weleens langs 
om mijn polsen te oefenen maar 
dat zal dan pas na 22.00 uur zijn.  
 
Groeten,  
Rob  
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Een nadere kennismaking met… 
 
Anouska van der Ley begint elke maandag al om 6 uur bij het jeugdbadminton en gaat pas 
rond 9 uur weer naar huis. Zo leuk vindt ze het op de club! Maar ondanks dat ik haar al vaak 
had gezien, wist ik nog maar nauwelijks iets af van deze pas 16-jarige, maar al heel fanatieke 
badmintonspeelster. Wie is zij? Wat trekt haar zo aan in badminton? En wat maakt haar zo 
enthousiast om elke maandag drie uur van haar kostbare tijd ‘op te offeren’ voor badminton? 
 
Vertel eens iets over jezelf. 
Ik ben Anouska en ben 16 jaar. Ik woon samen met mijn ouders en twee zusjes van 5 en 11 
jaar. Tot de zomervakantie zit ik nog op Thamen, waar ik examen heb gedaan in de richting 
Zorg. Volgend jaar ga ik aan de opleiding ‘Helpende zorg’ beginnen op het Nova College. Na 
mijn studie lijkt het me leuk om met gehandicapten of met kinderen te werken.  
 
Hoe ben je bij de Spaceshuttle terechtgekomen? 
Ik liep al een tijdje bij de fysiotherapeut, toen zij me stimuleerde om eens een sport te 
proberen. We hebben op internet naar sporten gezocht en eigenlijk leek badminton me 
meteen erg leuk. Ik ben verder de enige uit mijn familie die op badminton zit. Inmiddels 
badminton ik alweer vier jaar bij De Spaceshuttle. Wat ik het leukste vind aan badminton, is 
dat ik mijn agressie echt kwijt kan in de shuttle. Als ik bijvoorbeeld een lange stagedag heb 
gehad, kan ik even alles eruit slaan. Dat is heerlijk.  
 
Wat vind je eigenlijk leuker: spelen bij de jeugd of bij de senioren? 
Ik train bij de jeugd, maar speel sinds dit seizoen ook mee met de 
senioren. Eigenlijk vind ik het allebei erg leuk om te doen. Bij de 
jeugd kan ik spelen tegen andere competitiespelers, wat een leuke 
uitdaging is. Ook geven de trainers me vaak complimentjes en die 
zijn natuurlijk altijd fijn om te krijgen. Toch denk ik dat ik het 
spelen bij de volwassenen het leukste vind. Het is altijd gezellig bij 
de senioren en ik kan altijd wel bij iemand mijn verhaal kwijt. 
 
Wat zou je in de toekomst graag nog willen bereiken? 
Waar ik op badminton nog graag aan wil werken, zijn vooral de 
shuttles die kort over het net gaan. Die vind ik nog weleens lastig 
om te halen. Verder hoop ik dat ik vooral goed kan blijven in een 
sport en mezelf kan blijven bij iets waar ik goed in ben. Welke 
sport het ook is, over 15 jaar hoop ik nog steeds met veel plezier 
op een sport te zitten.  
 
Heb je nog een leuk motto of uitsmijter om mee af te sluiten? 
Ik heb het erg naar mijn zin op badminton en zou deze sport graag 
nog heel lang blijven doen.  
 
  
Door: Romy Veul   
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Clubkampioenschappen 2013/2014 
 
In een periode van 6 weken -van 3 maart tot en met 14 april- werden dit jaar onze 
clubkampioenschappen gehouden. Met het overgrote deel van de wedstrijden in de Scheg, 
maar toch ook een aantal in de Kegel hebben we het toernooi weer heel compact weten te 
houden. Sommigen moesten dan wel eens twee en in een enkel geval drie wedstrijden op 
een avond spelen, maar uiteindelijk is alles heel soepel en zonder al te veel problemen en 
wijzigingen verlopen. Daarvoor aan alle deelnemers onze dank.  
 
Ook dank aan een onvermoeibare Henny die vaak thuis tot diep in de nacht alles 
bijwerkte en mail verstuurde.  
 
Hieronder staan de finalisten en de uitslagen, allen uiteraard van harte gefeliciteerd: 
Herendubbel recreanten: 
Clubkampioenen: Cees Rijneveld & Eric Weijers  
2e plaats:  Hans van der Linden & Jeroen Heimeriks  
Uitslag: 21-15, 21-19 
 
Herendubbel competitie: 
Clubkampioenen: Eric Somers & Mathé Jonkergouw 
2e plaats: Rolf van Roekel & Edwin Schootemeijer    
Uitslag: 21-16, 21-18 
 
Damesdubbel: 
Clubkampioenen: Ellen van Stempvoort & Susan Blaauw 
2e plaats: Sandra Mast & Anouk de Rooij 
Uitslag: 16-21, 21-14, 21-18 
 
Mix recreanten: 
Clubkampioenen: Ellen van Stempvoort & Cees Rijneveld 
2e plaats: Mariëlle Heimeriks & Mischa Valk 
Uitslag: 21-19, 21-1 
 
Mix competitie: 
Clubkampioenen: Marieke van der Horst & Jeroen Huls 
2e plaats: Sandra Mast & Eric Loogman 
Uitslag: 21-18, 21-16 
 
Single dames: 
Clubkampioene: Ilse Touw  
2e plaats: Simone Rossing  
 
Single heren: 
Clubkampioen: Jeroen Huls 
2e plaats: Edwin Schootemeijer 
Uitslag: 23-21, 21-15 
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