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Spacerijen 
Clubblad van badmintonvereniging ‘Space Shuttle’ 

 
Beste Space Shuttelaars, 
 
Uw voorzitter is stout! 
Een nogal neerslachtige conclusie, maar wel 
een die door een zeer grondige op rationele 
wijze uitgevoerde analyse van de feiten is 
geëxtrapoleerd. 
 
Ook al heeft de goede man op het moment dat 
u dit leest het ruime sop al weer gekozen, de 
afgelopen weken heeft sint Nicolaas de hartjes 
van menig klein kind vol materialistisch 
verwachting doen kloppen. De gevolgen van 
het overvloedige aanbod van suikerwaren waar 
de goedheiligman zijn boot mee volstouwt 
waren elke maandagavond 
goed zichtbaar (en 
hoorbaar!) tijdens de 
jeugdtraining waar de 
jeugdtrainer en ondergetekende 
nóg meer moeite hadden dan 
gebruikelijk om zonder 
kleerscheuren het anderhalve 
uur door te komen die de 
training beslaat (hulp is 
welkom!). 
 
Sinds de eerste dag dat de Sint voet op 
vaderlandse bodem heeft gezet werd mij elke 
maandag door het jongste lid van onze fijne 
vereniging gevraagd of eerstgenoemde de 
betreffende ochtend een presentje in mijn 
schoen had gedeponeerd. Nadat ik hem een 
aantal keren met een negatief antwoord had 
teleurgesteld zijn we samen in conclaaf gegaan 
over hoe deze situatie zou kunnen zijn 
ontstaan. 
 
Hij heeft mij nog kunnen overtuigen de Sint 
niet al te zwaar tilt aan de zangkwaliteiten van 
de eigenaar van het schoeisel en met 
schoenmaat vierenveertig kan zijn paard toch 
onmogelijk zijn neus ophalen voor het formaat 

winterpeen dat men in zo’n schoen kwijt kan. 
Nee, de enige mogelijke oorzaak voor een 
dergelijke tragedie moest wel zijn dat de 
kerfstok van de voorzitter niet zo gaaf is als dat 
hij zou moeten zijn. Of om met de woorden 
van het betreffende jeugdlid te spreken: “jij 
bent dit jaar niet lief geweest!”. Uw voorzitter 
vond deze bewering enigszins kort door de 
bocht en verzocht om een uiteenzetting van de 
criteria die gehaald moeten worden om als lief 
bestempelt te kunnen worden. Hiermee 
kwamen we niet veel verder; ik eet immers 
altijd netjes mijn bordje leeg (soms zelfs twee!) 
en hoewel ik niet altijd netjes om acht uur naar 
bed toe ga is deze regel mijns inziens al enige 

decennia niet meer op mij van 
toepassing. En als Sinterklaas het mij 

na een kwart eeuw nog 
steeds aanrekent dat ik 
niet altijd even goed mijn 

best deed op school is hij 
gewoon een rancuneuze 
oude man en is dat wat 
mij betreft zijn eigen 

probleem. 
 
Ik moet eerlijk zeggen dat, 

zeker met het neerslachtige 
weer dat we de laatste tijd hebben moeten 
ondergaan, het enkeltje Madrid dat stoute 
kindertjes in het vooruitzicht hebben mij 
helemaal niet onattractief in de oren klinkt. 
Het enige minpunt wat ik kan bedenken is dat 
ik de boot zal moeten delen met andere lieden 
die de goedkeuring van de goedheiligman niet 
kunnen krijgen, wat waarschijnlijk betekent ik 
een week lang klem zit tussen ruziënde 
volwassenen die het niet eens kunnen worden 
over de kleur van een fictief personage. Gezien 
mijn aversie jegens conflictsituaties lijkt mij dat 
geen goed idee. 
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Ik stel voor dat we het komende jaar met zijn 
allen geen enkel risico nemen en onszelf als 
engeltjes gaan gedragen, in het dagelijks leven 
en, zeg ik met enig eigenbelang, vooral ook in 
de sporthal. Door middel van een beetje 
sportief spel en sociaal gewenst gedrag (drink 
eens een biertje met uw voorzitter na 
afloop!) verzekeren wij onszelf van een goed 
gevulde schoen voor het komende jaar! 
 
Competitie en training 
Het gaat de teams van Space Shuttle 
niet bepaald voor de wind in de 
competitie, zowel de senioren als 
de jeugd bungelen in de onderste 
regionen van hun poules. Geplaagd 
door blessures en ander leed 
worstelen het mix- en het 
herenteam zich zo goed mogelijk 
door hun respectievelijke 
competities heen, waarbij elke 
vorm van aanmoediging meer dan 
welkom is. Dus kom gerust eens 
langs als zij de eer van onze 
vereniging verdedigen, op de website is alle 
informatie betreffende de wedstrijden te 
vinden. 
 
Dat ons jeugdteam zijn draai nog niet helemaal 
heeft gevonden is niet zo gek, het team bestaat 
bijna geheel uit debutanten. Ondanks hun 
gebrek aan ervaring doen zij het helemaal niet 
slecht, er wordt nog menig punt binnen 
gesleept. Gezien de progressie die zij in korte 
tijd al hebben gemaakt kunnen we nog veel 
van ze verwachten! 
 
Dat de goede resultaten voor de senioren nog 
even op zich laten wachten ligt in ieder geval 
niet aan Peter van Diepen, zijn trainingen 
worden voor zover blessures dat toelaten goed 
bezocht en zeer gewaardeerd door de 

competitiespelers. Als u uw speelniveau graag 
op wilt krikken onder Peter’s bezielende leiding 
bent u elke woensdag van 19.00 tot 21.00 uur 
van harte welkom in sporthal de Kegel! 
 
Zoals al eerder gemeld, voor Hans de Frêtes is 
dit het laatste seizoen dat hij de jeugd tot grote 

hoogtes probeert te stuwen. Goede 
begeleiding is essentieel voor een 
gezonde jeugdafdeling en daarom 
nogmaals het verzoek om uzelf 
vooral aan te melden om te 
assisteren bij de jeugdtraining. 
Namens de jeugd hartelijk dank! 
 

Het is altijd gezellig druk bij de 
tweewekelijkse recreantentraining van Peter 

de Rijk, toon uw waardering voor zijn 
deskundige begeleiding door zijn training met 
grote getale te blijven volgen en neem gerust 
eens een introducee mee! 
 
Website en Spacerijen 
Mocht u informatie zoeken of mocht u 
beschikken over informatie die gedeeld moet 
worden: onze website is 
www.bcspaceshuttle.nl en deze wordt beheerd 
door Edwin Schootemeijer. Uw contactpersoon 
voor het prachtige clubblad wat u nu in uw 
knuistjes houdt is Sandra Mast. Zij is 
zielsgelukkig met alle kopij die u haar 
aanlevert! 
 
Tot slot 
Zoals gebruikelijk wil ik alle vrijwilligers en 
sponsors bedanken voor het draaiende houden 
van onze vereniging. Dank! Echt! 
 
Iedereen alvast fijne feestdagen toegewenst! 
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  
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 2016 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) 

 
 

  

E-mailadres gewijzigd? 

Geef dit alsjeblieft door aan de 

ledenadministratie via 

anouk@bcspaceshuttle.nl. Dan 

mis je geen berichten die het 

bestuur per email verstuurt. 

mailto:voorzitter@bcspaceshuttle.nl
mailto:jeroen@bcspaceshuttle.nl
mailto:anouk@bcspaceshuttle.nl
mailto:jeugd@bcspaceshuttle.nl
mailto:sandra@bcspaceshuttle.nl
mailto:4825ccp@badminton.nl
mailto:hans@bcspaceshuttle.nl
mailto:peter@bcspaceshuttle.nl
mailto:sandra@bcspaceshuttle.nl
mailto:edwin@bcspaceshuttle.nl
mailto:anouk@bcspaceshuttle.nl
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MIXTEAM 

 

De beste van Nederland – Space Shuttle 1 

Op moment van schrijven is de competitie precies halverwege voor het enige en 

daarom het eerste mixteam van Space Shuttle, wat betekent dat u in dit stukje een 

update van mij kunt verwachten. Ik had hier een update kunnen geven over de 

toenemende filedruk op de A2, het stormachtige herfstweer dat ons landje teistert, 

of de trends die momenteel in de websitewereld gaande zijn, maar dat heeft 

waarschijnlijk weinig toegevoegde waarde voor u. Bovendien vraag ik mij af of de 

eindredactie van de Spacerijen dat goed zou keuren, en aangezien ik mijn kopij vlak 

voor de gestelde deadline inlever – hoewel dat waarschijnlijk nog altijd eerder is dan 

onze voorzitter – is er geen tijd meer om tot een verbeterde versie te komen. 

 

De poule bestaat uit zeven teams met ieder slechts één doel: de beste worden. Zoals 

Van Gaal dat zo mooi zei toen hij kampioen werd met AZ in het seizoen 2008-

2009: “We zijn de beste van Rotterdam, we zijn de beste in Eindhoven, maar we 

zijn zelfs de beste in Amsterdam! Dus we zijn de beste van Nederland! Yes! Yes! 

Yes!” Daar kunnen we vooralsnog enkel van dromen want zover is het nog niet, laten 

we allereerst beginnen in de eigen regio, derde klasse, afdeling twee. Dat blijkt 

namelijk al lastig genoeg te zijn. 

 

Lastig in de eerste plaats omdat we onze sterspelers Simone en Susan moeten 

missen. Simone heeft aan het einde van vorig seizoen besloten om niet langer te 

komen badmintonnen bij Space Shuttle, en Susan is tijdens de afgelopen 

clubkampioenschappen zwaar geblesseerd geraakt waardoor ze een heel seizoen uit de 

running is – we wensen haar alle sterkte met de revalidatie. In de tweede plaats is 

het lastig, omdat de poule dit jaar behoorlijk sterk is. Nu is het aan Juna, Ellen, 

Vincent en ondergetekende om hier weerstand aan te bieden, echter wil dit nog niet 

zo lukken. 

 

Na zes wedstrijden bezetten we de zevende en tevens laatste plaats, waarbij als 

lichtpuntje kan worden opgemerkt dat we zeer kort achter de nummers zes en vijf 

staan. We gaan onze wedstrijden nog wel winnen, en dan passeren we team na team 

na team op de ranglijst, en dan, en dan: worden wij de beste van Nederland. En die 

files op de A2 hè, die lopen echt de spuigaten uit. Tweemaal vijf rijbanen en dan nog, 

sjonge jonge. 

 

- Edwin Schootemeijer 
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Nieuws van de Technische Commissie 
 
Seizoen 2015 - 2016 
Zo sta je aan het begin van een nieuw seizoen en zo zit je er al weer middenin. Zowel in de 
Scheg als in de Kegel zijn we al weer een paar maanden volop aan het badmintonnen. 
Als TC proberen we ondertussen de vacature die Hans de Frêtes achterlaat aan het eind 
van dit seizoen in te vullen. Helaas heeft Hans na vele jaren trouwe dienst te kennen 
gegeven dat dit zijn laatste seizoen is als jeugdtrainer. Het zal ons nog de nodige 
hoofdbrekens kosten om een vervanger voor hem te vinden! 
 
De training op de woensdagavond in de Kegel onder leiding van Peter van Diepen leidt 
altijd tot veel enthousiasme onder de deelnemers.  Afwisselend, leerzaam en gezellig zijn 
veel gehoorde commentaren na afloop. Ook van andere verenigingen doen er regelmatig 
leden mee aan onze training die van 19.00 tot 20.00 duurt met aansluitend nog een uur 
vrijspelen. Na het vrijspelen start (als je zin hebt!) de borrel- en bitterballensessie!  Ook 
absoluut de moeite waard! Wil je een keer meetrainen in de Kegel overleg dan even met 
één van de TC leden.  
 
Ook in de Scheg is het op de maandagavond meestal gezellig druk en zijn de banen goed 
gevuld. Één keer in de twee weken geeft Peter de Rijk hier van 19.30 tot 20.30 training op 
recreatief niveau.  Wil je hieraan meedoen dan hoef je alleen maar te zorgen dat je je om 
19.30 even bij Peter meldt. 
 
Nog even een paar huishoudelijke mededelingen:  
Op maandag 21 en maandag 28 december is er geen badminton in de Scheg en op 
woensdag 16, 23 en 30 december is er vrijspelen in de Kegel van 19.00 - 21.00! 
 
Recreanten-competitie 
Bij ons was er dit jaar onvoldoende belangstelling om een team samen te kunnen stellen.  
Van de zes verenigingen die we benaderd hebben doen er maar drie mee en van die drie 
kan er één alleen maar in het voorjaar. Al met al onzeker of alles nog wel doorgaat. 
Misschien goed om al vast eens na te denken over volgend jaar. Je kunt je bij de TC 
natuurlijk ook als team aanmelden.  
 
In principe speel je in een periode van ongeveer 3 maanden minimaal 3 keer thuis en 3 
keer uit, meestal op een maandag- of donderdagavond. Het gezelligheidsniveau in deze 
“competitie” is van doorslaggevende betekenis. 
 

4 januari oliebollentoernooi! 
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Space Shuttle Shirts 
Onze blauwe shirts zijn verkrijgbaar in de maten S/M/L/ & XL en kosten € 20,- per stuk in 
een 100 % katoenen kwaliteit. Tevens is er nog een aantal “oude” lichtgrijze T-shirts 
beschikbaar. Deze kosten € 2,- per stuk. Interesse? Meld je even bij Eric Loogman of 
Mirjam van Leeuwen. 
 
Data om te onthouden: 
 

2015 
16 december Geen training maar vrij spelen in de Kegel van 19.00 - 21.00 

21 december Geen badminton 

23 december Geen training maar vrij spelen in de Kegel van 19.00 - 21.00 

28 december Geen badminton 

30 december Geen training maar vrij spelen in de Kegel van 19.00 - 21.00 

2016 
4 januari Oliebollentoernooi 

17 februari Laatste training in de Kegel 

24 februari Start vrij spelen in de Kegel van 19.00 - 21.00 

7 maart Start clubkampioenschappen 

28 maart 2e Paasdag – geen badminton 

25 april Finales clubkampioenschappen 

4 mei Start zomerbadminton in de Kegel 19.30 - 21.30 

16 mei 2e Pinksterdag 

30 mei Laatste speeldag in de Scheg 

    
Steentje bijdragen? 
Wie heeft er zin om iets voor de vereniging te doen? Of heb je een leuk idee waar we iets 
mee zouden kunnen doen. Alle raad en ondersteuning is welkom! Lijkt het je wat en wil je 
wel wat doen voor onze club, meld het dan even bij één van de Bestuurs- of TC leden. 
 
Eric, Peter & Henny  

 

 

  


