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Spacerijen 
Clubblad van badmintonvereniging ‘Space Shuttle’ 

 
Beste Space Shuttelaars, 
 
Met gekromde teentjes. 
Zo heb ik de afgelopen weken het nieuws 
gevolgd. Want tenenkrommend was het. Hoe 
een select groepje individuen in deze tijden van 
buitenproportionele belastingnaheffingen en 
algehele economische stagnatie zich verrijken 
ten koste van eerlijke, hardwerkende 
Nederlanders is naar mijn bescheiden mening 
verschrikkelijk onrechtvaardig. Ik doel op het 
jongstleden afgeronde onderzoek van de 
parlementaire enquêtecommissie aangaande 
de grootschalige fraude en buitensporige 
salarissen en bonussen binnen de 
woningcorporaties. De conclusie van het 
eindrapport: bestuurders van de verschillende 
corporaties hebben zich op schandalige wijze 
verrijkt over de ruggen van argeloze huurders.  
 
Als ik mij ’s avonds met een kop koffie in de 
hand laat informeren door de presentator van 
het acht uur journaal keert mijn maag om als ik 
hoor dat bestuursleden rondreden in bugatti’s 
en hypotheekvrije villa’s kochten als 
verjaardagscadeautjes. Een sterk gevoel van 
onrechtvaardigheid maakt zich dan van mij 
meester en ik krijg heel sterk de behoefte om 
mijn ongenoegen uit te schreeuwen: 
 
DAT WIL IK OOK! 
We hebben het hier over mensen in de 
publieke sector met een bestuurlijke functie! Ik 
heb potverdorie ook een bestuurlijke functie!  
 
Toegegeven, er zijn misschien enige verschillen 
te vinden tussen de begroting van 
badmintonvereniging Space Shuttle en de 
begroting van een gemiddelde 
woningcorporatie, maar mijn persoonlijke 
wensen zijn niet minder exorbitant dan dan die 
van de voorzitter van Vestia! Ik wil ook mijn 
zaterdagse boodschappen bij de Albert Heijn 

ophalen met een Lamborghini Aventador! 
Maakt niet uit dat er geen twee 
boodschappentassen in passen! Dan rijd ik wel 
twee keer! 

 
Misschien moet ik iets kritischer naar mezelf 
kijken en me afvragen of ik wel ambitieus 
genoeg ben. Samen met onze penningmeester 
heb ik enige tijd geleden de secretaris van onze 
fijne vereniging, een fervent klimmer, 
vergezeld naar een klimhal om daar zijn sport 
uit te proberen. Nu is klimmen een sport waar 
je tot het uiterste moet gaan, waar je jezelf 
echt tegenkomt en uit kan vinden waar je ècht 
toe in staat bent. Terwijl ik met mijn 
zweethandjes van het ene minuscule greepje 
naar het andere glibberde heb ik twee 
belangrijke feiten over mijn persoontje 
ontdekt. Het eerste is dat als je met een beetje 
doorzettingsvermogen meer kan dan dat je zelf 
voor mogelijk hield, een beetje 
doorzettingsvermogen kan er voor zorgen dat 
je nét dat beetje extra kracht uit je spieren 
weet te persen om dat greepje te halen waar je 
op de grond naar boven kijkend nog van dacht 
dat je hem nóóóóóit zou halen, een beetje 
doorzettingsvermogen kan er voor zorgen dat 
je wél de top haalt en met een gelukzalig 
voldaan gevoel naar beneden kan kijken met 
de wetenschap dat niets voor jou onmogelijk 
is. 
 
Het tweede is dat ik geen 
doorzettingsvermogen heb. 
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Maar goed, als mijn ambitie te kort schiet om 
mij van mijn niet geringe materialistische 
behoeften te voorzien moet ik misschien een 
beroep doen op u, als leden, om mij te helpen 
mijn egoïstische dromen waar te maken. 
Immers, de voorzitter van een corporatie als 
Vestia kon onmogelijk aan zijn extravagante 
levensstijl vasthouden zonder een substantieel 
aantal huurders wiens bijdrage hij naar eigen 
inzicht kon investeren in malafide praktijken. 
 
Dus bij deze een hartstochtelijke oproep: lever 
nieuwe leden aan! En het mes snijdt aan twee 
kanten, u bent lid van een (voorlopig) 
financieel gezonde vereniging waar u kunt 
kiezen uit een ruim aanbod van tegenstanders 
van een variërend niveau en uw voorzitter leidt 
eindelijk het leven waar hij altijd al van 
droomde!  
 
Competitie en training 
Het competitieseizoen is ondertussen alweer 
bijna halverwege wat betekent dat de drie 
teams van Space Shuttle met alle 
tegenstanders hun krachten hebben gemeten 
en een goed onderbouwde inschatting kunnen 
maken van hoe ze er voorstaan op de ranglijst 
en hoe hoog ze eventueel zouden kunnen 
eindigen. In de verslagen verderop in deze 
Spacerijen is te lezen of er nog sprake is van 
kampioensaspiraties. 
 
Ook het team in de recreantencompetitie heeft 
inmiddels haar eerste wedstrijd gespeeld en 
ruimschoots gewonnen. Ga zo door! Hup 
Space! 
 
Ik ben verheugd te melden dat de trainingen 
van Peter van Diepen op de woensdagavond 
goed worden bezocht en tevens ben ik 
verheugd te melden dat Peter inmiddels zijn 
touwladder om het snelle voetenwerk te 
trainen weer heeft gevonden en uw voorzitter 
bij genoemde training nog niet over zijn eigen 
voeten is gestruikeld. 
 
Op de maandagavond is het bij de jeugd weer 
ouderwets gezellig druk en uw voorzitter is ook 
hier verheugd te kunnen melden dat hij nog 

niet onder de druk van de overenthousiaste 
jeugdleden is bezweken. Maar wat niet is kan 
nog komen, kinderen! Leef je uit! Dat gezegd 
hebbende: hoofdtrainer Hans de Frêtes en 
ondergetekende verwelkomen elke vorm van 
hulp om de jeugdtraining te begeleiden. Meld 
u aan voor dit dankbare werk! De kinderen 
heten u enthousiast welkom! 
 
Peter de Rijk en Edwin Schootemeijer 
begeleiden iedere maandag om de beurt de 
recreantentraining voor de beginnende spelers 
en er is altijd ruimte voor meer deelnemers. 
Hoe meer zielen, hoe meer speelvreugde! 
 
Website en Spacerijen 
Alle informatie over uw vereniging is te vinden 
op de door Edwin Schootemeijer onderhouden 
website www.bcspaceshuttle.nl en als u 
behoefte heeft daar zelf informatie aan toe te 
voegen dan weet u Edwin te vinden! 
 
Hetzelfde geldt natuurlijk voor het clubblaadje 
wat u nu aandachtig doorleest, zonder 
aangeleverde kopij staart u naar blanco A4’tjes, 
wat het hele proces van doorbladeren nogal 
zinloos maakt. Alles wat u in ons lijfblad kwijt 
wilt kunt u aanleveren in de bekwame handen 
van Sandra Mast en zij maakt er een prachtig 
eindproduct van. 
 
Tot slot 
Zoals gebruikelijk wil ik graag alle sponsors en 
vrijwilligers bedanken die met hun inzet uw 
vereniging draaiende houden. Dank! 
 
En nogmaals: lever nieuwe leden! Uw 
voorzitter is toe aan een luxe leventje! 
Hee, een berichtje van de penningmeester: 
‘Wanneer de voorzitter zijn contributie denkt 
te gaan overmaken?’  
Euh.... 
 
Eric Loogman, 
Voorzitter 
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Bestuur: 
Voorzitter Eric Loogman  06 46027400 voorzitter@bcspaceshuttle.nl  

Secretaris  Jeroen Huls 0297 795130 jeroen@bcspaceshuttle.nl  
Penningmeester Anouk de Rooij 0297 546354   anouk@bcspaceshuttle.nl   

Jeugdzaken Mirjam van Leeuwen  020 6478207 jeugd@bcspaceshuttle.nl  

Algemeen bestuurslid Sandra Mast 0297 795196 sandra@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 edwin@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 19.30 tot 21.30 uur 
 

Contributies: 
Senioren recreatief € 166,50 Jeugd recreatief € 103,00 Inschrijfgeld € 5,00 

Senioren competitie € 215,00 Jeugd competitie € 130,50 Zomerbadminton € 35,00 
 

Het IBAN rekeningnummer van de vereniging is: NL26 INGB 000 4822 877 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 2015 binnen moet zijn. 
Secretaris: Jeroen Huls, Haas 6, 1422 WV 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, Nylon shuttles € 9,00 per koker 

Rackets: 1 racket voor € 25,00 (voor beginners) 
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Nieuws van de Technische Commissie 
 

Het seizoen is al weer een tijdje bezig in de Scheg en in de Kegel is de belangstelling voor 
de trainingsavond op woensdag groter dan ooit. We hebben dit jaar voor het eerst de 
training opengesteld voor niet-leden van Space Shuttle en dit heeft ertoe geleid dat er 
een flinke aanloop is van leden van andere verenigingen. Onder de inspirerende leiding 
van Peter van Diepen krijgen we alle banen dus goed gevuld. 
 
Op de laatste TC vergadering hebben we al weer voorzichtig een beetje vooruitgekeken 
naar de clubkampioenschappen die in maart 2015 zullen starten. Het plan is om weer, net  
als vorig jaar, een compact toernooi te organiseren dat ongeveer 6 weken duurt en 
waarin zowel in de Scheg als in de Kegel gespeeld wordt. 

 
Ook hebben we besloten, zo als jullie misschien ondertussen al 
gemerkt hebben, om één keer in de maand op de maandagavond 
de banen weer in te gaan delen met behulp van de rummikub 

steentjes. We doen dit op verzoek van diverse leden die ook graag 
eens met anderen willen spelen. 

 
Recreanten-competitie 
We zijn er ook dit jaar weer in geslaagd om met 4 teams een recreanten-competitie te 
organiseren. Deelnemers zijn Mijdrecht, Wilnis, Nieuwveen en ons eigen Space Shuttle.  
Dit betekent dat in de periode tussen begin november en half februari op een drietal 
maandagavonden baan 6 zal worden vrijgehouden voor het team van Space Shuttle.  
 
Alle teams spelen een uit- en een thuiswedstrijd tegen elkaar. Sandra is er ondertussen in 
geslaagd om een ‘ruim’ team te formeren zodat we altijd voldoende mensen hebben. 
Lijkt het je wat om een keer mee te spelen? Meld je dan aan bij één van de TC-leden of bij 
Sandra Wiersum. 
 
Oliebollentoernooi 
Onder het motto “Het nieuwe jaar kan niet meer stuk met 
een oliebol van Karel Kruk”  organiseren we op 5 januari ons 
traditionele Oliebollentoernooi. 
Karel heeft zich weer bereid verklaard om zijn bakkunsten 
te vertonen en diegenen die zich nog weten te herinneren 
hoe lekker ze vorig jaar smaakten zullen er in ieder geval 
weer bij zijn. Maar laat dit ook, naast het sportieve deel van 
de avond, voor degenen die er vorig jaar niet bij waren een 
goede reden zijn om mee te doen! 
 
Space Shuttle Shirts 
Onze blauwe shirts zijn weer verkrijgbaar in de maten S/M/L/ & XL en in twee 
verschillende kwaliteiten. 
In de gemengde kwaliteit kost het shirt € 22,50-. 
In 100% katoen kost het € 20,-  
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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. 
 
Steentje bijdragen? 
We zijn met onze vereniging altijd op zoek naar enthousiaste leden die hun steentje bij 
willen bijdragen. Het bestaan van onze club en de organisatie van evenementen hangt af 
van vrijwilligers die zich beschikbaar stellen. 
 
Er zijn diverse afdelingen waar extra handjes meer dan welkom zijn. Zo kunnen we tijdens 
de jeugdtraining op de maandagavond best wat steun gebruiken.  
 
Lijkt dit je wat of wil je wel wat doen voor onze club, meld het dan even bij één van de 
Bestuurs- of TC leden. 
 
Data om te onthouden: 
2014 
Woensdag 17 december   Laatste training voor 2014 
Maandag 15 december   Laatste speelavond 
 
2015 
Maandag 5 januari    Oliebollentoernooi  
Woensdag 7 januari    Eerste trainingsavond in het nieuwe jaar 
Woensdag 11 februari   Laatste trainingsavond van dit seizoen 
Woensdag 18 februari   Eerste avond vrij spelen van 19.00 - 21.00 
Maandag 2 maart    Start Clubkampioenschappen in de Scheg 
Maandag 6 april   Pasen 
Maandag 13 april    Finales Clubkampioenschappen in de Scheg 
Maandag 27 april   Koningsdag 
Woensdag 29 april    Laatste avond vrij spelen van 19.00 - 21.00 
Woensdag 6 mei    Eerste avond vrij spelen van 19.30 - 21.30 
Maandag 18 mei   Laatste speelavond 
Maandag 17 augustus  Start nieuwe seizoen 2015 / 2016 
Woensdag 26 augustus   Laatste avond vrij spelen van 19.30 – 21.30 
  

A
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BC Space Shuttle J1 behaalt eerste overwinning! 
 

Het nieuw gevormde jeugdteam van Badminton Club Space Shuttle haalde 

zaterdag 4 oktober in hun derde wedstrijd de eerste overwinning van het 

seizoen binnen. Amsterdam J3 werd met 5-3 verslagen. 

 

Het zestal van Space Shuttle, bestaande uit de Lasse Iterson, Lars Feddema, 

Bart Manshande, Ola Danielewska, Lucy Barten en Emma Weijers  begonnen 

enige weken terug aan hun allereerste seizoen competitiebadminton. En dat alle 

begin moeilijk was bleek uit de nederlagen van 7-1 (Duijnwijck Haarlem) en 8-0 

(De Shuttle, Wormer). Al was die laatste wel wat geflatteerd, want drie partijen 

werden over drie sets, met slechts enkele puntjes verschil verloren. 

 

Maar deze zaterdag werd de eerste zegen geboekt! Helaas zonder Bart, dit 

keer. Nadat Lasse en Lars de ‘heren’dubbel nog in drie sets verloren (11-21, 21-

15, 12-21), werden vlot drie partijen op rij gewonnen. Emma en Ola wonnen de 

‘dames’dubbel (21-8 en 21-14), Lars de eerste heren enkel (21-13, 21-12) en 

Emma de eerste dames enkel (21-16, 21-11). Lars kon het daarna, in opnieuw een 

mooie driesetter, net niet bolwerken in zijn enkelspel (17-21, 21-14, 13-21), maar 

Lucy pakte het 4e punt met eenvoudige zege in het 2e dames enkel (21-9, 21-3). 

 

Even werd het nog spannend, toen Lars en Ola hun eerste gemengd 

dubbelwedstrijd niet konden winnen (21-9, 21-9), maar Lucy en Lasse maakten 

het vrij snel duidelijk dat Space Shuttle de overwinning niet uit handen zou 

geven. De tweede gemengd dubbel werd eenvoudig gewonnen (21-8, 21-3). 

Daarmee was de eerste (5-3) zege een feit! 
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Hoe vergaat het mixteam 1? 
 

Zon en rosé 
Het is weer de tijd van het jaar dat de blaadjes van de bomen vallen. Dat we uit onze 
onderbroek waaien terwijl we bij het tankstation geld staan weg te gooien. Dat de schone 
was van de waslijn wordt geblazen, ondanks de extra zorgvuldig geplaatste wasknijpers. 
Dit weerbeeld betekent ook dat het niet lang meer duurt voordat Sinterklaas ons land 
aandoet. Wat dat betreft wil ik nog steeds een keer cadeautjes met herfstthema op mijn 
verlanglijstje zetten en mijn lotgenoot veel succes wensen met het gedicht. Dit terzijde. 
 
In het najaar kan er ook zomaar een prachtige 
dag tussen zitten, met veel zon en een heerlijke 
temperatuur. Zo gaat zondag 2 november de 
boeken in als warmste ooit met 17,1 graden. Het 
was bij uitstek een dag om lekker een 
boswandeling te maken, naar de dierentuin te 
gaan of gewoon heerlijk in het zonnetje op het 
balkon te zitten, nippend aan een glaasje rosé. Of 
om in Parijs rond te banjeren en languit in het gras 
onder de Eiffeltoren neer te ploffen… 
 
Mijn excuses, ik droomde even weg. Dat krijg je als 
je niet van bovenstaande fijnheden van het leven 
aan het genieten bent maar je, in een kale 
sporthal op het altijd gezellige industrieterrein van 
Purmerend, jezelf uit de naad loopt te zweten om een shuttle aan de overkant van het 
netje te krijgen. Mixteam 1 van Space Shuttle, present. De Purmerenders werden 
vakkundig aan de kant gezet en zo konden we toch nog even van het middagzonnetje 
genieten, maar niet voordat we het vriendelijk aangeboden bittergarnituurtje naar binnen 
hadden gewerkt. 
 
Naast Bavio, want zo noemen de Purmerendse badmintonners zich, werden in het begin 
van het seizoen ook Zeeburg en De Kwakel duidelijk gemaakt dat met Uithoornaars niet 
te dollen valt. Een gelijkspel tegen De Treffers en een zuur verlies tegen Almere 
complementeren de eerste vijf wedstrijden van het seizoen. Al met al geen slechte start.  
 
Een voorspelling op welke plek we zullen eindigen? Sla het clubblad van februari dit jaar 
er nog maar eens op na, ik zei dat ik zou tekenen om in deze hogere klasse op dezelfde 
plek te eindigen als vorig seizoen... 
 
Edwin Schootemeijer 
Team Captain 
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Bakt ons herenteam er nog iets van dit jaar? 
 

Henny Sahetapy, Peter de Rijk, Mathé Jonkergouw en mijn persoontje 

doen mee met de badmintoncompetitie. Omdat we het vorige seizoen 

met het herenteam in de 3e klasse niet verder kwamen dan een 6e 

plaats (laatste) besloten we om dit seizoen in de 4e klasse deel te 

nemen aan de competitie. 

 

Al snel kwamen we erachter dat het niet zo makkelijk was als we vooraf  

verondersteld hadden. De eerste wedstrijd tegen De Kwakel, met dank aan Eric 

Weijers die voor Henny inviel, verliep voorspoedig. Uitslag was 6-2 voor ons. Na afloop 

wilden de spelers van De Kwakel geen 2e consumptie omdat ze nog huiswerk voor 

school moesten maken. Ons team met een gemiddelde leeftijd van 63 jaar heeft 

geen last meer van huiswerk. De 2e wedstrijd tegen Martinus was ook een formaliteit: 

6-2 voor ons. 

 

Bij de 3e wedstrijd begon de ommekeer. Het was aan invaller Tjong (voor Peter) te 

danken dat we nog net 2 punten haalden. In de 4e wedstrijd tegen koploper Bavio 

wisten we toch nog 3 punten te bemachtigen, hetgeen we ook  als resultaat 

hadden tegen de uitwedstrijd  met Zeeburg. 

 

Met nog 1 wedstrijd in De Scheg te gaan zit de helft van de competitie er al weer 

op. We hebben nu 20 punten uit 5 wedstrijden en staan op de 5e plaats. Met een 

beetje meer geluk, want dat hadden we niet altijd, zullen we nog wel een stukje 

stijgen op de ranglijst. 

 

Het blijft echter een verrassing, want in elk team van onze tegenstanders zit er wel 

een speler die boven ons niveau uitstijgt. Wij spelen ondanks het feit dat we niet altijd 

winnen nog steeds met plezier het spelletje dat badminton heet. 

 

Kees Rijneveld 
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Beste Space Shuttlelaars,         
 

Jullie zeer gewaardeerde voorzitter Eric Loogman doet in de uitgave van Spacerijen van augustus 2014 een 
oproep om kopij. Daar ga ik (Mark Assenberg) graag op in vanwege mijn enthousiasme voor de club en in het 
bijzonder vanwege de uitnodiging om als lid van een andere vereniging op woensdagavond mee te trainen. 
Die uitnodiging kreeg ik tijdens het zomeravondbadminton dat ik na een aantal jaren ‘lid-af’ te zijn van Space 
Shuttle weer eens bezocht. Dat beviel mij heel goed, zowel het badmintonnen zelf als natuurlijk de nazit, veelal 
buiten op het terras!  
 

Ik heb nu een aantal keren meegetraind en ik kan iedereen aanraden dat ook te doen. De trainer Peter van 
Diepen doet het prima. Hij laat de spieren eerst even opwarmen met wat loopoefeningen, touwtje springen en 
zorgt er ook voor dat heel veel spieren lekker strak blijven!   
 

Tijdens de tactische oefeningen 
geeft hij regelmatig aanwijzingen 
over hoe je jezelf kunt verbeteren 
(racket hoog houden, je anders 
opstellen, goed lopen, 
aanvallender spelen, etc.) en dat 
doet hij zonder dat de moed je in 
de schoenen zakt! Hij geeft 
gevarieerde oefeningen en zorgt 
ervoor dat je telkens weer met 
anderen een oefening uitvoert. Na 
al deze oefeningen wordt er in 

door hem samengestelde partijtjes 
gespeeld en ook dan let hij goed op iedereen en vertelt je wat er beter kan. Prima allemaal, heel stimulerend en 
leerzaam! Al met al ervaar ik het als een ‘inspannende ontspanning’. Iedereen doet goed mee en er wordt ook 
het nodige gelachen.  
 

Peter liet mij weten dat hij het belangrijk vindt dat iedere speler wat van de training kan opsteken en dat het 
stimulerend werkt. Het gaat hem vooral om de spelvreugde. Hij wil dat iedereen zoveel mogelijk aandacht kan 
krijgen en probeert dat dan ook te realiseren. Hij vindt de sfeer en de inzet prima en zegt dat alles met de van 
hem bekende vrolijke blik.  
  

En van de door Eric in Spacerijen genoemde ‘tegenvallende bezoekersaantallen’ bij de trainingen is nu zeker 
geen sprake meer! Alle banen zijn nu veelal goed bezet. Het werkt dus!  
 

Mark Assenberg 
 
 
 

Tijdens een korte pauze even wat aanwijzingen 
krijgen en de vochtbalans op orde houden! 
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Een nadere kennismaking met… 
 
In deze rubriek staan vaak senioren of actieve bestuursleden. Hartstikke leuk, maar daar 
wilden we in dit nummer graag eens verandering in brengen. Daarom staat er deze week 
een fanatiek jeugdlid in de spotlights: Lucy. Ze is pas 13 en zit nog niet zo lang op 
badminton, maar is nu al onderdeel van het competitieteam van de jeugd. Ik was dan ook 
benieuwd: wie is zij en wat vindt ze zo leuk aan badminton?  
 
Vertel eens iets over jezelf. Wie ben je, waar kom je vandaan?  
Ik ben Lucy en ik ben 13 jaar. Ik woon samen met mijn ouders en mijn broertje in Uithoorn 
en zit nu in de tweede klas op Thamen. Naast badmintonnen vind ik het leuk om te zingen 
of tekenen. Ook doe ik graag dingen met vriendinnen, zoals naar de bioscoop gaan of 
shoppen. 
 
Heb je naast badminton nog andere hobby’s gedaan? 
Ik heb op verschillende sporten gezeten. Zo heb ik 6 jaar op turnen gezeten. Ook heb ik 
gedaan aan atletiek en tennis. Na een tijdje zat ik niet meer op een sport en was ik op 
zoek naar iets nieuws. Toen ik op internet iets over de Spaceshuttle las en een keer ben 
gaan kijken, heb ik me met een vriendin ingeschreven bij deze club. Ik woon vlakbij de 
Scheg, dus de training was ook nog eens lekker dichtbij. Mijn vriendin is inmiddels van 
badminton af, maar ik ben op de club gebleven.  
 
Je zit ook in het competitieteam. Hoe ben 
je daarin gekomen? 
Er waren nog dames nodig voor het 
jeugdcompetitieteam en ik ben toen een keer 
tijdens de training gevraagd of het me leuk leek 
om competitie te gaan spelen. Vorig jaar heb ik 
eerst deelgenomen aan de opstapcompetitie, 
maar vanaf dit jaar zit ik in de echte competitie. Je 
ziet ook echt verschil in het niveau; ik speel nu 
vaak tegen betere mensen. Ondanks dat win ik 
toch best vaak…maar ik verlies ook weleens, hoor.  
 
Wat vind je het leukste aan badminton? 
Ik vind het fijn om gewoon bezig te zijn en vind het 
ook leuk om tegen verschillend tegenstanders te 
kunnen spelen. Het leukste vind ik om bij 
badminton jongens in te maken! Ook is het leuk 
om te zien dat ik steeds beter word.  
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Maandag  
2 December 

 
Sinterklaas 

Ouder 
Kind 

toernooi 

Maandag  
5 januari 

 
(inmiddels) 

traditioneel 
Oliebollen 

toernooi 
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