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Spacerijen 
Clubblad van badmintonvereniging ‘Space Shuttle’ 

 
Beste Space Shuttelaars, 
 
De benen van Dafne Schippers. 
Excuseer, ik dacht even hardop. En sinds de 
spectaculaire zege van eerstgenoemde op de 
tweehonderd meter sprint op het WK atletiek 
in Peking kan ik aan weinig anders denken dan 
de welgevormdheid van de benen van onze 
nieuwe nationale trots. Een zuiver 
vaktechnische interesse, natuurlijk. Niet dat u 
denkt uw voorzitter een 
perverseling is die alleen maar 
naar deze prachtige, pure sport 
kijkt om zich te verwellustigen 
aan de in weinig verhullende 
kleding verpakte afgetrainde 
lichamen van de deelnemende 
atletes. Nee. Zuiver 
vaktechnisch. Echt waar. 
Ziet u, uw voorzitter loopt ook 
graag hard. Toegegeven, niet zo 
hard als Dafne. In het 
hypothetische geval dat 
juffrouw Schippers en 
ondergetekende tegen elkaar 
zouden hardlopen zou ik alleen 
maar gedurende de gehele 
wedstrijd naar haar welgevormde achterkant 
kijken. Omdat ze sneller is dan ik. Niet omdat 
uw voorzitter een perverseling is. 
 
Door onze gezamenlijke passie voel ik mij een 
soort van verbonden met Dafne, niet in de 
laatste plaats door een recent interview in de 
Volkskrant waarin ze onthulde dat zij haar 
uitzonderlijke sportieve prestaties voor een 
groot deel heeft te danken aan haar positie 
binnen het gezin Schippers. Net als Dafne was 
ik de jongste in een gezin met drie kinderen, en 
voor Dafne betekende dat dat zij voortdurend 
werd uitgedaagd door haar oudere broer en 
zus om fysiek altijd het beste uit zichzelf te 
halen. ‘En als de gezinssituatie zoals die van de 

nieuwe wereldkampioen zo ideaal is, hoe zit 
dat dan met jouw sportieve prestaties?’, hoor 
ik u denken. Helaas, mijn oudere broer en zus 
haalden vooral genoegen uit het uitdagen van 
mijn mentale weerbaarheid in plaats van de 
nadruk te leggen op het fysieke aspect. 
Daar waar de basis werd gelegd voor Dafne’s 
indrukwekkende lichaamsbouw (zuiver 
vaktechnisch!) door het proberen bij te houden 
van haar snellere zus, werd uw voorzitter 

vooral getraind in de edele 
kunst van het vinden van een 
zo goed mogelijke 
verstopplaats voor zijn 
moeizaam gespaarde 
zakcentjes voor een oudere 
zus met een onstilbare 
honger naar snoepgoed en 
een chronisch tekort aan 
financiële middelen om aan 
haar suikerverslaving te 
kunnen voldoen. En waar 
Dafne’s fysieke weerbaarheid 
werd gevormd door zich te 
meten met haar sterkere 
broer, was het vooral mijn 
mentale zelfbeheersing die 

werd getraind door een oudere broer met de 
prachtigste modeltreinen, het mooiste Lego en 
een hele armada aan de meest fantastische 
modelboten en –vliegtuigen waar vooral niet 
mee gespeeld mocht worden en een 
slaapkamerdeur die steevast op slot zat. 
 
Maar genoeg over mijn jeugdtrauma’s! Laten 
we het vooral hebben over de mooie dingen 
van het leven. Zoals de benen van Dafne 
Schippers. Wacht, dat onderwerp was de revue 
al gepasseerd. Laten we het hebben over u! 
Wat vindt u van de benen van Dafne 
Schippers? Nee, zo komen we geen stap 
verder. Focus! We gooien het over een andere 
boeg, dit zijn immers de Spacerijen en we 
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horen badminton gerelateerde zaken te 
bespreken, zoals: 
 
Training en competitie 
De vakantie is geweest, de dagen worden 
merkbaar korter en de ‘r’ heeft zich weer 
comfortabel in de komende acht maanden 
genesteld. Dat betekent dat de agenda’s van 
de competitiespelers vanaf nu weer stevig 
gevuld zijn met wedstrijden waarin zij zullen 
proberen om met drie teams de eer van Space 
Shuttle te verdedigen. Dit seizoen doen wij dit 
met een nieuwe thuisbasis, namelijk in 
sporthal de Bloemhof te Aalsmeer. Dit in 
verband met een samenwerking met 
badmintonvereniging Flower Shuttle, door de 
zaalhuur te verdelen hopen wij de kosten die 
inherent zijn aan de competitie aanzienlijk te 
verlagen. En uit ervaring kan ik u mededelen 
dat de Bloemhof over een uitstekende en 
sfeervolle kantine beschikt, maar dat kunt u 
natuurlijk zelf zien als u in grote getale onze 
teams komt aanmoedigen! Verderop in deze 
Spacerijen bevindt zich een relaas van onze 
technische commissie waarin alles betreffende 
de competitie uit de doeken wordt gedaan. 
 
De training voor de competitiespelers wordt 
net als het voorgaande jaar iedere woensdag 
vanaf 19.00uur verzorgd door Peter van Diepen 
in de Kegel, ondertussen heeft uw voorzitter 
de eerste training al weer ondergaan en is zich 
weer bewust van allerhande spier-groepen die 
tijdens de vakantie schijnbaar in hun geheel 
niet zijn gebruikt. Wist u dat het mogelijk is om 
touwtje te springen terwijl je je zijwaarts 
voortbeweegt? Peter probeerde mij te 
overtuigen van wel maar voorlopig heeft hij mij 
alleen kunnen overtuigen van de beperkingen 
van mijn motorische vaardig-heden. Kom 
gerust eens meedoen en overtuig uzelf van de 
motorische beperkingen van uw voorzitter! 
 
Hans de Frêtes is al sinds jaar en dag trainer 
van de jeugd van onze fijne vereniging, helaas 
heeft hij aangegeven dat het seizoen ‘15/’16 
het laatste zal zijn waarin hij onze jongste 
leden tot grote hoogten probeert te stuwen. 

De technische commissie is ondertussen al 
druk doende om een vervanger te vinden. 
Wat niet zal veranderen is een altijd aanwezige 
behoefte aan hulptrainers en begeleiders. Het 
gebeurt al regelmatig dat ouders zich 
aanbieden om bij de training te assisteren, 
waarvoor wij zeer dankbaar zijn, maar ervaren 
badmintonspelers die graag een handje willen 
helpen zijn natuurlijk ook meer dan welkom! 
Schroom niet en meld u aan bij Hans, u wordt 
met open armen ontvangen! 
 
Voor beginnende badmintonners is er ook het 
komende jaar de mogelijkheid om hun vaardig-
heden aan te scherpen, zij het in een afge-
slankte versie. Voorheen werd de recreanten-
training afwisselend verzorgd door Peter de 
Rijk en Edwin Schootemeijer, maar door een 
recente verhuizing van laatst-genoemde is het 
voor hem helaas niet meer mogelijk om op 
maandagavond vanaf 19.30 uur aanwezig te 
zijn. Ik wil gelijk van deze gelegenheid gebruik 
maken om Edwin zeer hartelijk voor zijn inzet 
te bedanken! Peter zal de training in zijn eentje 
voortzetten, zij het tweewekelijks. Maak vooral 
gebruik van de expertise van Peter en neem 
massaal deel aan zijn training! 
 
Website en Spacerijen 
Het onderhoud van de website is gelukkig niet 
plaatsgebonden dus alles wat u graag op de 
website zou willen zien kunt u nog steeds 
doorsturen naar Edwin Schootemeijer. 
Mocht u uw bijdrages graag zwart op wit willen 
zien, dan kunt u al uw kopij toevertrouwen aan 
Sandra Mast. Ik sta er persoonlijk garant voor 
dat Edwin en Sandra zeer respectvol met uw 
geesteskinderen omgaan. 
 
Tot slot 
Ik sluit mijn geratel weer af met een 
gebruikelijk woord van dank aan iedereen die 
iets voor onze vereniging en voor mij 
persoonlijk betekend. Dus dank aan alle 
vrijwilligers, alle sponsors en alle welgevormde 
benen van Dafne Schippers. 
Zuiver vaktechnisch, natuurlijk. 
 
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 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) 

 

  

Notulen ALV 

De notulen van de Algemene 

Ledenvergadering van  

18 mei 2015 zijn te vinden op 

www.bcspaceshuttle.nl. 

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:edwin@bcspaceshuttle.nl
mailto:sandra@bcspaceshuttle.nl
mailto:edwin@bcspaceshuttle.nl
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Nieuws van de Technische Commissie 
 
Aan de start van een nieuw seizoen 
Het zomerbadminton is afgelopen en ondertussen is het ‘echte’ seizoen in onze thuis-
haven De Scheg al begonnen. Op 2 september is ook de training in de Kegel weer gestart. 
 
Veel nieuwe uitdagingen liggen weer in het verschiet; competitie, recreantencompetitie, 
trainingen, clubkampioenschappen etc. etc. 
Oh ja, over clubkampioenschappen gesproken: willen alle winnaars van de afgelopen 
editie hun beker weer inleveren bij Henny? 
We hopen in ieder geval weer op goed gevulde zalen en wensen iedereen al vast een 
sportief en blessure vrij seizoen toe! 
 
Recreanten-competitie; doe je mee? 
Wie doet er mee aan de recreantencompetitie en wil proberen prolongatie van de titel 
van Wilnis te voorkomen? 
Als het goed is, is iedereen per email al benaderd om zich aan te melden. Bij voldoende 
belangstelling zullen wij het weer 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 (Eric, Henny of Peter).  
 
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 zijn er nog ‘oude’ lichtgrijze T-shirts beschikbaar. Deze kosten € 2,- per stuk.  
Interesse? Vraag ernaar bij Eric Loogman of Mirjam van Leeuwen. 
 
Zomerbadminton 
26 Augustus was al weer de laatste avond van dit zomerbadmintonseizoen.  
Een zeer geslaagd seizoen kunnen we wel zeggen, waarin we een hoop nieuwe gezichten 
hebben mogen verwelkomen van andere verenigingen. Het is niet uitgesloten dat hieruit 
ook weer nieuwe leden voor Space Shuttle uit voortkomen! 
 
Naast het sportieve deel telt, met name in de Kegel, ook het sociale aspect en hoewel het 
seizoen minder geslaagd was om na afloop op het terras te zitten, hebben we binnen 
toch veel gezellige avonden gehad met veel “blijvers”.  
We kijken al weer uit naar volgend seizoen en hopen op een nog grotere belangstelling! 
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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 –éénmalig of structureel–, meld het 
dan even bij één van de Bestuurs- of TC leden. Graag en bedankt! 
 
Bondsvergadering 
Op 27 mei jl. was er een bondsvergadering waarbij namens Space Shuttle Henny en Peter 
aanwezig waren. In deze vergadering werd een programma gelanceerd om badminton 
weer op de kaart te zetten. De grote problemen waar Badminton Nederland mee zit zijn 
de sterke terugloop van het aantal badmintonners en de geringe media-aandacht die 
badminton nu krijgt. Beide zaken kunnen uiteraard niet los van elkaar gezien worden. 
Lees meer over de aangekondigde plannen op badminton.nl! 
 
Data om te onthouden: 
2015 
17 augustus  Start seizoen in de Scheg 
2 september  1e training in de Kegel 
21 oktober  vrij spelen in de Kegel van 19.00 - 21.00 
23 december  vrij spelen in de Kegel van 19.00 - 21.00 
30 december  vrij spelen in de Kegel van 19.00 - 21.00 
 
2016 
17 februari  Laatste training in de Kegel 
24 februari  Start vrij spelen in de Kegel van 19.00 - 21.00 
28 maart  2e Paasdag 
4 mei   Start zomerbadminton in de Kegel 19.30 - 21.30  
16 mei   2e Pinksterdag 
30 mei   Laatste speelavond in de Scheg 
 
Eric, Peter & Henny  

Emailadres gewijzigd? 

Geef dit alsjeblieft door aan de ledenadministratie via 

anouk@bcspaceshuttle.nl. Dan mis je geen berichten die het bestuur per 

email verstuurt. 

mailto:anouk@bcspaceshuttle.nl
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Competitie Regio Noord-Holland 2015-2016 
3e Klasse, Afd. 2 SW Tijd Datum Thuis   Uit 

1 De Kwakel 1 1           

2 Space Shuttle 1 2 10:00 27 september 2015 De Kwakel 1 - Space Shuttle 1 

3 Bavio 5 3 10:00 4 oktober 2015 Space Shuttle 1 - Bavio 5 

4 Sparta 3 4 10:00 18 oktober 2015 ABC`14 T4 - Space Shuttle 1 

5 ABC`14 T4 5 13:00 1 november 2015 Space Shuttle 1 - Zeemacht 3 

6   6 10:00 8 november 2015 Space Shuttle 1 - Sparta 3 

7 Velsen 3 7 14:00 25 oktober 2015 Velsen 3 - Space Shuttle 1 

8 Zeemacht 3 8           

    9 10:00 6 december 2015 Space Shuttle 1 - De Kwakel 1 

    10 10:00 13 december 2015 Bavio 5 - Space Shuttle 1 

    11 10:00 20 december 2015 Space Shuttle 1 - ABC`14 T4 

    12 09:30 9 januari 2016 Sparta 3 - Space Shuttle 1 

    13 10:00 17 januari 2016 Space Shuttle 1 - Velsen 3 

    14 18:30 23 januari 2016 Zeemacht 3 - Space Shuttle 1 

Heren 3e klasse, afd 1 1 10:00 20 september 2015 Meerschuttle H3 - Space Shuttle H1 

1 Upsilon H1 2 14:00 27 september 2015 Upsilon H1 - Space Shuttle H1 

2 Space Shuttle H1 3 10:00 4 oktober 2015 Space Shuttle H1 - Bavio H1 

3 Bavio H1 4           

4   5 13:00 1 november 2015 Space Shuttle H1 - Diemen H1 

5   6           

6 Meerschuttle H3 7 14:00 15 november 2015 Velsen H1 - Space Shuttle H1 

7 Velsen H1 8 10:00 29 november 2015 Space Shuttle H1 - Meerschuttle H3 

8 Diemen H1 9 10:00 6 december 2015 Space Shuttle H1 - Upsilon H1 

    10 10:00 13 december 2015 Bavio H1 - Space Shuttle H1 

    11           

    12           

    13 10:00 17 januari 2016 Space Shuttle H1 - Velsen H1 

    14 20:30 22 januari 2016 Diemen H1 - Space Shuttle H1 

Jeugd C17, Afd. 1 1           

1 Zeemacht C1 2 09:30 27 september 2015 Zeemacht C1 - Space Shuttle C1 

2 Space Shuttle C1 3 10:00 4 oktober 2015 Space Shuttle C1 - Veenschuttle C1 

3 Veenschuttle C1 4 10:14 18 oktober 2015 ABC`14 C1 - Space Shuttle C1 

4 De Treffers C1 5 13:00 1 november 2015 Space Shuttle C1 - De Stolp C1 

5 ABC`14 C1 6 10:00 8 november 2015 Space Shuttle C1 - De Treffers C1 

6   7 09:15 15 november 2015 Martinus Aveen C1 - Space Shuttle C1 

7 Martinus Aveen C1 8           

8 De Stolp C1 9 10:00 6 december 2015 Space Shuttle C1 - Zeemacht C1 

    10 09:00 12 december 2015 Veenschuttle C1 - Space Shuttle C1 

    11 10:00 20 december 2015 Space Shuttle C1 - ABC`14 C1 

    12 09:30 10 januari 2016 De Treffers C1 - Space Shuttle C1 

    13 10:00 17 januari 2016 Space Shuttle C1 - Martinus Aveen C1 

    14 13:30 24 januari 2016 De Stolp C1 - Space Shuttle C1 
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BBQ afsluiting BC Space Shuttle jeugd 
 

Zaterdag 30 mei - Een beetje spannend was het wel, of het weer ons een beetje 

goedgezind zou zijn. Zwemspullen waren helaas niet nodig, eerder een lekkere 

trui. Gelukkig bleef het de hele middag en avond droog, met een zonnetje. 

Hoewel het wel hard waaide. Maar dat mocht de pret niet drukken! We hadden 

vliegers mee, dus die deden het goed!  

 

De partytent hadden we op een luw plekje gezet, ruimte zat, er was bij niemand 

bij de Ouderkerkerplas. We hebben ons prima vermaakt. Zorg dat er een bal 

aanwezig is en je hebt een geslaagde middag, zou ik bijna zeggen. We hebben 

potjes tegen elkaar gevoetbald en ook ‘flesjes-voetbal’ gedaan. (Flesjesvoetbal? 

Wat is dat? Iedereen heeft een fles en probeert met de bal de fles van de 

ander om te laten vallen. Degene van wie als laatste de fles nog overeind staat, 

heeft gewonnen.).  

 

Ook hadden we speedminton mee. En wat is dat nou weer? Met 

speciale speedmintonrackets sla je over met een speeder. Dit is 

een soort shuttle, maar dan geschikt voor buiten. Hij is zwaarder 

en gaat veel sneller dan een shuttle. (Geef dat ding dus geen 

keiharde mep.) Daardoor ligt het tempo veel hoger als met gewoon 

badminton. Knap lastig, kan ik uit eigen ervaring vertellen… 

 

Ondertussen stak Jan van Lienen de barbecue aan en al gauw zat iedereen met 

een lekker broodje hamburger of een worstje. Heerlijk! Natuurlijk sloten we af 

met marshmellows. Voor de één een traktatie, de ander gruwelt er van… 

 

Tja, en helaas pindakaas is het dan al weer tijd om naar huis te gaan. Het was 

een gezellige, leuke middag! Volgend jaar weer, zeg ik!  

 

Organisatie –Mirjam, Hans, Eric en Jan- bedankt voor jullie goede zorgen! 

 

Laten we er weer een leuk badmintonjaar van maken met z’n allen en dan sluiten 

we deze weer af met een middag plezier aan de Ouderkerkerplas! 

 

Groeten, 

Sandra Mast   
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