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Spacerijen 
Clubblad van badmintonvereniging ‘Space Shuttle’ 

 
Beste Space Shuttelaars, 
 
Ik ben gek op kinderen! Echt waar! 
Al heel wat jaartjes staat uw voorzitter elke 
maandag om 18.00 uur omgekleed en wel in de 
sporthal om de voetballers weg te jagen zodat 
de netten kunnen worden opgezet voor de 
toekomstige topspelers van uw favoriete 
badmintonvereniging. En het zijn allemaal 
schatten! Stuk voor stuk! 
 
Toegegeven, zigzaggend rennend tussen de 
makke schaapjes die stipt op tijd netjes de zaal 
binnen lopen herken je altijd wel een paar 
losgeslagen spreekwoordelijke zwarte 
exemplaren maar als je hun 
obstinate gedrag gewoon 
ziet als jeugdig 
enthousiasme haal je 
glimlachend je schouders op, 
pluk je drie exemplaren uit 
de klimtouwen, bevrijd je 
een vierde die 
ondersteboven klem zit 
achter het wandrek en 
begeleid je met zachte(!) 
hand het groepje 
keuvelende dames die hun 
mobiele telefoons 
aanzienlijk interessanter 
vinden dan jou richting de 
trainer zodat 
laatstgenoemde alle aanwezigen kan afvinken 
op de presentielijst. Dan ren je nog een keer de 
kleedkamer in om de met elkaar in verbaal 
en/of fysiek gevecht zijnde aanwezigen alhier 
voor de vierde keer vriendelijk doch dringend 
te verzoeken om zich bij hun reeds afgevinkte 
clubgenoten te voegen. Maar diep van binnen 
zijn het engeltjes! 
 
Echt, er zijn weinig bezigheden waar je zo veel 
voldoening uit haalt als het bijbrengen van de 

edele badmintonsport aan zulke leergierige 
jeugdleden als de onze. En je leert er zelf ook 
heel veel van! Bijvoorbeeld dat je racket ook 
heel geschikt is voor zelfverdediging! Of dat je 
een shuttle ook over het net kan krijgen via het 
hoofd van je dubbelpartner, als je maar hard 
genoeg slaat. Dat verwacht de tegenstander 
nooit! 
 
Er zijn gerust wel eens momenten tijdens het 
geduldig uitleggen van een oefening waarin je 
vermoedt dat die lieverds het een grotere 
sport vinden om de grenzen van jouw mentale 
weerbaarheid op te zoeken dan om te leren 
hoe je zo efficiënt mogelijk een badmintonveld 

beloopt. Maar dan 
complimenteer je ze glimlachend 
met hun inventieve taalgebruik 
waarmee ze je zojuist tot op het 
bot beledigd hebben en trekt je 
even terug in de EHBO-ruimte 
alwaar je in foetus-houding op 
de massagetafel gedurende vijf 
minuten hardop de mantra ‘het 
geeft zoveel voldoening!’ tegen 
jezelf herhaald. Want het zijn 
schatten! 
 
Het komt voor dat mijn 
grenzeloze vertrouwen in de 
welopgevoedheid van onze 
jeugdleden wordt 

geconfirmeerd, dat gebeurt ongeveer twee 
keer per jaar tijdens het ouder-kindtoernooi. 
Onder het toezicht van de ouderlijke macht 
transformeren alle kinderen in makke 
lammetjes, wat de taak van hulptrainer 
aanzienlijk vergemakkelijkt. 20 April is de 
eerstvolgende editie en ik kijk er reikhalzend 
naar uit! 
 
En als we toch uitjes aan het benoemen zijn, 
ook dit jaar zijn we voornemens om een 
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barbecue te organiseren. Als op 30 mei het 
weer een beetje meewerkt gaan we met de 
liefhebbers een dagje vertoeven aan de 
Ouderkerkerplas alwaar uw voorzitter zich 
waarschijnlijk niet gaat wagen aan een 
verfrissende duik in het water. Gezien het 
enthousiasme waarmee de kinderen op het 
droge al om de nek van eerstgenoemde 
hangen eindigt een zwempartij waarschijnlijk 
met fatale afloop. En toch zijn het engeltjes! 
 
Training en competitie 
Het competitieseizoen is voor ons 
badmintonners maar van korte duur, de laatste 
wedstrijd is een maand geleden alweer 
gespeeld. Geen kampioenen dit jaar, maar ook 
degradaties bleven uit. Nu de jeugd al 
uitgebreid is besproken is het misschien leuk 
om te melden dat ons jeugdteam zich 
gedurende het seizoen heeft ontwikkeld tot 
een volwaardig competitieteam. Lucy, Emma, 
Ola, Lasse, Bart en Lars, uitstekend gedaan! De 
verslagen van de verschillende teams zijn 
verderop in deze Spacerijen te vinden. 

 
De competitietraining op woensdagavond door 
Peter van Diepen is redelijk goed bezocht, ik 
hoop dat Peter ook volgend seizoen bereid is 
om het beste uit onze competitiespelers én 
enthousiaste recreanten te halen. Voor de 
beginnende spelers is er natuurlijk de 
recreantentraining op de maandagavond, 
verzorgd door Peter de Rijk en Edwin 
Schootemeijer. Hoe meer deelnemers, hoe 
meer eer Peter en Edwin van hun werk hebben 
dus sluit vooral aan! 
 
De misschien iets te goed bezochte 
jeugdtraining wordt sinds jaar en dag verzorgd 
door trainer Hans de Frêtes met een beetje 
hulp van ondergetekende. 
 

Website en Spacerijen 
Alle informatie betreffende uw vereniging 
waaronder, niet onbelangrijk, alle informatie 
over de onlangs gestarte 
clubkampioenschappen is te vinden op 
www.bcspaceshuttle.nl en als u iets mist of zelf 
iets wilt toevoegen kunt u dat kwijt bij Edwin 
Schootemijer. 
 
Ook de Spacerijen is een prachtig medium om 
informatie te delen met uw clubgenoten. 
Schroom niet om uw kopij aan te leveren bij 
hoofdredactrice Sandra Mast. 
 
Tot slot 
Nog even een mededeling: 23 februari hebben 
wij onze speeltijd afgestaan aan de Scheg zodat 
zij een evenement konden organiseren. In ruil 
hiervoor mogen wij in juni twee weken langer 
doorspelen, om precies te zijn op 1 en 8 juni.  
 
Maak daar vooral gebruik van! 
Tenslotte nog een woord van dank aan alle 
vrijwilligers voor hun tomeloze inzet en aan de 
sponsors voor hun onontbeerlijke steun. Dank! 
 
Wat zegt u? 
Of wij nog hulp kunnen gebruiken bij het 
begeleiden van de jeugd? 
Och, als u zo aandringt... 
 
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 
 

Als deze Spacerijen verschijnt zitten we waarschijnlijk nog volop in de 
clubkampioenschappen. De indeling van de wedstrijden/poules heeft ons 
heel wat hoofdbrekens gekost omdat er zo weinig dames zijn in 
vergelijking met heren. 
Vandaar dat we besloten hebben om de “sterkere” heren uit de 
mix te lichten en deze in een “special dubbel” te plaatsen. 
Hopelijk is iedereen tevreden met de indeling, hoewel we ons 
realiseren dat je het nooit alle deelnemers 100% naar de zin kunt 
maken. 
Suggesties zijn uiteraard altijd van harte welkom! 
 
Wat wel zeker is, is de tijd en energie die Henny er in steekt om het allemaal weer op 
rolletjes te laten lopen!  
 
Recreanten-competitie 
De recreantencompetitie is ook dit jaar weer soepel verlopen. Met dank aan Sandra 
Wiersum die al onze spelers per wedstrijd indeelt.  
 
Winnaar werd, net als vorig jaar, Wilnis. We (Space Shuttle) zullen ook volgend jaar weer, 
bij voldoende belangstelling, deze competitie organiseren. Hopelijk doen er dan meer 
verenigingen mee dan de traditionele teams uit Uithoorn, Mijdrecht, Wilnis en 
Nieuwveen. We proberen al twee jaar Vinkeveen en De Kwakel er weer bij te halen, maar 
daar is nog steeds onvoldoende belangstelling. 
 
De wedstrijden worden in principe in de maanden november t/m januari gespeeld op 
doordeweekse avonden. Je speelt altijd een keer uit en thuis tegen elkaar. Lijkt het je wat 
om het komend seizoen mee te doen dan kun je dit kenbaar maken bij de TC of bij Sandra 
Wiersum.  
 
Space Shuttle Shirts 
Onze blauwe shirts zijn 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,-  
 
Tevens is er nog een aantal “oude” lichtgrijze T-shirts beschikbaar. Deze kosten € 2,- per 
stuk. Info over de shirts bij Eric Loogman en Mirjam van Leeuwen. 
 
Op 13 april, tijdens de finale-avond, is er weer een mogelijkheid om shirts te passen! 
 
Zomerbadminton 
Op woensdag 6 mei start officieel het zomerbadminton. We kunnen dan weer elke 
woensdagavond spelen in de Kegel in Amstelveen van 19.30 – 21.30. Woensdagavond 26 
augustus is de laatste avond. 
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Voor € 35,- speel je alle avonden en wil je af en toe een keer een avondje meedoen  dan 
kost het € 5,- per keer. 
Ook nu al kan er elke woensdagavond vrijgespeeld worden in de Kegel, maar dan van 
19.00 – 21.00. Hieraan zijn geen kosten verbonden omdat dit in de seizoencontributie zit! 
 
Steentje bijdragen? 
We zijn met onze vereniging nog steeds op zoek naar enthousiaste leden die hun steentje 
bij willen bijdragen.  
Het bestaan van onze club en de organisatie van evenementen hangt volledig af van 
vrijwilligers, dus de leden!  
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. 
 
 
Data om te onthouden: 
Maandag 2 maart    Start Clubkampioenschappen in de Scheg 
Maandag 6 april   Pasen (geen badminton) 
Maandag 13 april    Finales Clubkampioenschappen in de Scheg 
Maandag 20 april   Ouder-kind-toernooi 
Maandag 27 april   Koningsdag (geen badminton) 
Woensdag 29 april    Laatste avond vrij spelen van 19.00 - 21.00 
Woensdag 6 mei    Zomerbadminton van 19.30 - 21.30 
Maandag 18 mei   Algemene Ledenvergadering (ALV) 
Maandag 25 mei   Pinksteren (geen badminton) 
Zaterdag 30 mei   Jaarafsluiting Jeugd (BBQ Ouderkerkerplas) 
Maandag 8 juni   Laatste speelavond in de Scheg 
Maandag 17 augustus  Start nieuwe seizoen 2015 / 2016 
Woensdag 26 augustus   Laatste avond zomerbadminton van 19.30 – 21.30 
 
 
Eric, Peter & Henny  

Emailadres gewijzigd? 

Geef dit alsjeblieft door aan 

de ledenadministratie via 

anouk@bcspaceshuttle.nl. 

Dan ben je verzekert van 

meldingen die het bestuur per 

email verstuurt. 

mailto:anouk@bcspaceshuttle.nl
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BC Space Shuttle J1: De jeugd heeft de toekomst! 
 
Begin 2014 deden een aantal jeugdleden van onze club mee aan de opstapcompetitie om te zien 

wat ze ervan vonden: echte wedstrijden spelen, in een team, en als vertegenwoordiger van onze 

club. Dat beviel goed, en het logische vervolg was dat er op 21 september 2014, voor het eerst in 

lange tijd, weer een jeugdteam van BC Space Shuttle aan de  “aftrap” verscheen van een 

officiële competitiewedstrijd. “J1” noemden we hen, hoopvol als we waren dat hun positieve 

ervaringen enthousiasme zou overslaan op hun collega jeugdshuttelaars, en zouden gaan leiden 

tot een “J2” en misschien wel “J3”. 

 

Emma Weijers, Lucy Barten, Ola Danielewska, Lasse Iterson, Lars Feddema en Bart Manshande 

waren de leden van het team. En de start was schoorvoetend: de eerste twee wedstrijden 

werden behoorlijk verloren, thuis tegen Duijnwijck en uit bij De Shuttle uit Wormer. In 

wedstrijd 3 kwam de kentering. Thuis tegen Amsterdam werd de eerste overwinning geboekt! 

Jammer genoeg bleek daarna dat er iets niet helemaal goed was gegaan. Lars bleek te oud te zijn 

voor de categorie waarin het team was ingeschreven! Koortsachtig overleg volgde en na overleg 

met de andere clubs werd een oplossing gevonden. Door Lars, buiten mededinging, te laten 

invallen als vervanger van Bart of Lasse, beiden hadden bij aanvang van het seizoen aangegeven 

een drietal keren verstek te moeten laten gaan, kon hij toch zijn wedstrijden meespelen en 

kostbare ervaring opdoen voor toekomstige competities. Zo kwam hij toch aan een respectabel 

aantal van 9 wedstrijden van de 14. Waarbij hij zeker de complimenten en respect verdient voor 

de manier waarop hij zich over aanvankelijke teleurstelling heen zette en gaandeweg steeds 

beter zijn partijen afwerkte! 

 

Deze constructie zorgde er wel voor dat wedstrijden winnen nog moeilijker werd. Vooral op 

papier dan! Toch lukte dat twee keer wel. Bovendien werd er een gelijkspel genoteerd, waar 

eigenlijk een overwinning werd geboekt. Ook gingen twee wedstrijden als verloren de boeken in 

terwijl er eigenlijk gelijk gespeeld was. 

 

Heel erg leuk was het om te zien en mee te maken hoe het niveau gedurende het seizoen steeds 

verder omhoog ging. Patronen werden zichtbaar in de dubbelpartijen, slagenwisselingen werden 

afwisselender, intenser, spannender. De lol van de wedstrijdspanning, enthousiast elkaar 

coachen, het was een absoluut succes. Uiteindelijk leverde het een mooie zesde plaats op in de 

eindrangschikking. 

 

Een dank je wel moet er ook zijn voor Fabian van Dijk, die, vers lid van de club, het durfde om in 

te vallen in de uitwedstrijd tegen Duijnwijck.  Je moet maar durven! 

 

Ik hoop, en denk eigenlijk van wel, dat jullie, als spelers, net zo veel plezier gehad hebben dit 

seizoen als ik in mijn rol van “teambegeleider”. Ik heb van jullie genoten: van jullie plezier, jullie 

inzet en jullie enthousiasme. Van de manier waarop we samen overlegden wat er goed ging en wat 

fout, en dat jullie vervolgens in het vervolg van de wedstrijd of in de volgende lieten zien daar 

ook echt iets mee te doen.   

 

Zullen we afspreken het volgend jaar nog eens dunnetjes over te doen? Play ball! 

 

Eric Weijers 
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Mixteam één van één 
 
Team één is op de vierde plek geëindigd. Zoals jullie 
ongetwijfeld nog weten zijn we vorig jaar ook vierde 
geworden. Dat was in de vierde klasse, nu speelden we 
in de hogere derde klasse. Dat hebben we dus netjes 
gedaan, al zeg ik het zelf.  
 
Met zeven teams in de poule hebben we dit seizoen twaalf wedstrijden mogen 
spelen. Daarvan wonnen we er vijf, verloren we er vijf en speelden we twee 
keer gelijk. Behoorlijk gemiddeld, met ruim meer punten dan de nummer vijf 
en ruim minder punten dan de nummer drie. Vierde van de zeven betekent 
een plek in het linker rijtje! 
 
De statistieken achter de rug hebbend wil ik graag Henny en voorzitter Eric 
bedanken voor hun fantastische invalbeurten. Wat hadden we toch zonder 
hen gemoeten, bedankt! 
 

 
Nog even over die vierde plek. Ik zei het toch! Niet dat 
ik ook maar enigszins de illusie heb dat ik beschik over 
een voorspellende gave, maar het is wel fijn om dat af 
en toe te mogen zeggen.  
 
Nu ik toch op dreef ben wil ik ook wel een gokje 
wagen over de clubkampioenschappen. 
Ondergetekende wint dit jaar de heren-enkel. Zo die 
staat. Nu nog waarmaken.  
 

 
Anders nog iets, plakje worst voor de kleine misschien? Graag wil ik mijn team 
bedanken voor het afgelopen seizoen, zowel voor het shuttletje slaan op de 
baan als voor de gezelligheid. Het was weer leuk!  
 
Even om jullie geheugen op te frissen; het team bestond net als vorig seizoen 
uit Simone, Susan, Juna, Vincent en ondergetekende. Overigens moeten we 
het teamuitje nog plannen, ideeën zijn welkom op edwin@bcspaceshuttle.nl. 
 
 
Edwin Schootemeijer 
Team Captain 
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Recreantencompetitie 

 

De recreanten competitie is weer afgelopen, dus even een verslagje. 

Eirc Meijer heeft begin van dit seizoen een aantal verenigingen aangeschreven voor 

de recreanten competitie. Uiteindelijk deden er 4 verenigingen mee:  

 Mijdrecht  

 Wilnis  

 Nieuwveen  

 Uithoorn 

 

Voor ons deden de volgende heren mee: 

 Hans van der Linden 

 Hans Smienk  

 Mischa  

 Johan  

 Victor 

 

Bij de dames waren dat:  

 Riny 

 Marieke 

 Jolanda  

 Sandra 

 

Helaas is Johan bij zijn eerste wedstrijd geblesseerd geraakt. Gelukkig wilde Hans vd 

Linden zijn wedstrijden wel overnemen. Bij deze wensen we Johan beterschap! En 

Hans bedankt voor de extra wedstrijden, hij heeft er veel gespeeld. 

 

De wedstrijden verliepen sportief. Vaak was het spannend als beide teams even 

sterk leken. Dan werd er een 3e set gespeeld om te zien wie er toch net iets sterker 

was. 

 

Ook de after-badminton was zoals altijd weer gezellig. Even na kletsen over de 

wedstrijd, maar ook andere onderwerpen kwamen gezellig ter sprake. 

 

Ook van de andere verenigingen kwamen berichten dat dit ze dit erg leuk vonden, 

zowel de competitie als nog even napraten. 

 

Uiteindelijk heeft Wilnis gewonnen met 38 punten. Tweede werd Nieuwveen met 32 

punten. Uithoorn werd derde en Mijdrecht vierde. 

 

Al met al weer voor herhaling vatbaar! 

 

Sandra Wiersum, 

teamcaptain. 

 

PS. Lijkt het je leuk om volgend seizoen ook mee te doen? Geef het aan bij 

Eric Meijer of Sandra Wiersum! 
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zaterdag 
30 mei 

 
Jaarafsluiting 

Jeugd 
Ouderkerkerplas 

Maandag  
18 mei 
19:45U 

 
algemene 

leden 
vergadering 

Maandag  
20 april 

 
Ouder-kind 

 (of oma, opa, buurman, 
oom, tante, etc.) 

toernooi 
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