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Spacerijen 
Clubblad van badmintonvereniging ‘Space Shuttle’ 

 
Beste Space Shuttelaars, 
 
Ik heb een liedje in mijn hoofd. 
Sinds enige dagen heeft deze oorwurm zich 
comfortabel tussen mijn oren genesteld en 
probeert hij mij, met succes, tot wanhoop te 
drijven. Misschien heeft u zich bij het 
zomerbadminton al afgevraagd of uw 
voorzitter zijn verstand aan het verliezen was 
toen hij in de hoedanigheid van uw 
dubbelpartner het deuntje net iets te 
luidruchtig aan het neuriën was terwijl u in 
uiterste concentratie een foutloze service 
probeerde te maken. Mijn oprechte excuses 
hiervoor. 
Zoals zoveel zaken die in het hoofd van uw 
voorzitter rondspoken zijn de details nogal 
vaag en ongedefinieerd, maar in een 
poging om de melodie fonetisch voor 
u uit te spellen zou het ongeveer zo 
klinken: da dam didam dadam, 
da dam didam dadam 
dííííííídam. Mocht u enig 
idee hebben welk 
chanson ik zojuist zeer 
minimalistisch heb 
omschreven dan zou ik dat 
graag van u vernemen. 
 
Ik heb wel een angstig vermoeden 
van de oorsprong van de genoemde 
kwelling; na een vermoeiende week ben 
ik dit weekend namelijk meerdere malen 
voor de televisie in slaap gevallen en nu ben ik 
bang dat mijn onderbewustzijn het een en 
ander van de programmering heeft opgepikt. 
Nu is het geval dat er dit weekend een live 
uitgezonden jaarlijks evenement heeft 
plaatsgevonden waarin men probeert vijf 
eeuwen aan West-Europese beschaving teniet 
te doen in een explosie van muzikale 
wansmaak. U weet wel. 
 

Het enige wat ik zeker weet is dat het niet gaat 
om de Nederlandse inzending, ik was al bekend 
met het liedje van Douwe Bob en in 
tegenstelling tot de geesteskinderen van de 
overgrote meerderheid van de 
songfestivaldeelnemers kan ik die van hem als 
muziekliefhebber zijnde zeer waarderen. Niet 
in de laatste plaats door de boodschap die 
Douwe al zingend probeert te verspreiden en 
die ik tot grote ergernis van de hoofdredactrice 
van dit prachtige clubblad maar al te graag in 
de praktijk breng. 
 
Slow down, brother! 
Is niet alleen een uitspraak die ik als ambtenaar 
professioneel en met veel enthousiasme 
aanneem maar ook een advies die wij allemaal 

ter harte kunnen nemen. Badminton is an 
sich al een sport waar alles draait om 

snelheid, er is dus geen enkel bezwaar 
om al de inspanning die met deze 

snelheid gepaard gaat te 
compenseren door na het 

spelen op rustige wijze 
onder het genot van een al 
dan niet alcoholische 

versnapering de avond nog 
eens op ontspannen wijze te 

evalueren. Vergezel uw voorzitter 
aan de bar en geef hem gerust een 

biertje! 
 

Er zijn naast mijn persoontje nog meer 
ambtenaren die de raad van Douwe Bob ter 
harte nemen. De gemeente Uithoorn is al een 
aantal jaren druk met de toekomst van onze 
thuishaven, ouderdom komt met gebreken en 
de jaren van sporthal de Scheg beginnen 
behoorlijk te tellen. Zoals al vaker besproken 
tijdens voorgaande algemene 
ledenvergaderingen heeft de gemeenteraad 
bijzonder veel moeite met het maken van een 
beslissing over de toekomst van de Scheg: 
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renovatie of complete nieuwbouw op een 
andere locatie? Bij het laatste 
gebruikersoverleg is medegedeeld dat na jaren 
van wikken en wegen is besloten om het 
wikken en wegen over te laten aan een extern 
onderzoeksbureau. Ik denk dat we voor dit 
punt maar vast een beetje ruimte moeten 
reserveren in de agenda van de algemene 
ledenvergadering van 2017. En waarschijnlijk 
ook 2018. Slow down, brother! 
 
Training en competitie 
Over de training en de competitie valt dit 
seizoen niets meer te zeggen wat al niet in de 
vorige editie ven de Spacerijen is gezegd, ik kan 
me echter wel richten op het komende 
seizoen. Na de zomervakantie, om precies te 
zijn 7 september, gaat Space Shuttle een 
samenwerking aan met de Aalsmeerse 
vereniging Flower Shuttle en trainen wij 
voortaan elke woensdag van 19.00 uur tot 
20.30 uur in sporthal de Bloemhof onder de 
bezielende en vertrouwde leiding van Peter 
van Diepen. En voor de mensen die niet van 
touwspringen, sit-ups en loopoefeningen 
houden is er na de training nog de 
mogelijkheid om tot 22.00 uur vrij te spelen.  
 
Competitie wordt net als vorig jaar in de 
Bloemhof gespeeld, er wordt nog gekeken naar 
de mogelijkheid om de ruimte te delen met 
andere verenigingen zodat de zaal goed gevuld 
is. Scheelt in de kosten en is nog gezelliger ook! 
 
Zoals al eerder vermeldt geeft Hans de Frêtes 
op maandag 30 mei zijn allerlaatste training 
aan de jeugd van Space Shuttle. Het volgende 
seizoen wordt het stokje overgenomen door 
Roy Rademaker, met enige ondersteuning van 
ondergetekende en hopelijk nog meer 
welwillende vrijwilligers. Iedereen is welkom! 
 
De beginnerstraining wordt wegens enorm 
enthousiasme van de deelnemers wederom 
verzorgd door Peter de Rijk, die niet geheel 
toevallig erg gesteld is op enorm enthousiaste 

deelnemers. Zijn tweewekelijkse training is na 
de zomervakantie weer vrij toegankelijk voor 
iedereen, mits enorm enthousiast. 
 
Website en Spacerijen 
Er was een extra ledenvergadering voor nodig, 
maar ondertussen is sponsorbedrijf Feka druk 
doende met de ontwikkeling van de nieuwe 
website van BC Space Shuttle. We hopen dat 
de site nog voor het nieuwe seizoen in de lucht 
is. In de tussentijd is de oude site natuurlijk nog 
steeds beschikbaar voor al uw 
informatiebehoeften en is Edwin 
Schootemeijer nog steeds het aanspreekpunt 
als u graag informatie op de site kwijt wil. 
 
Afhankelijk van hoe ver we zijn met de 
modernisering van de website is dit misschien 
wel de laatste papieren Spacerijen die u ooit 
vast zult houden maar analoog of digitaal, 
Sandra Mast blijft redactrice en de enige 
persoon die beslist over de inhoud. Dus u weet 
waar u moet zijn. 
 
Tot slot 
Voor dit seizoen een laatste woord van dank 
aan alle sponsors en vrijwilligers, ik hoop dat 
we ook in het seizoen ‘16/’17 op jullie kunnen 
rekenen. 
En mocht u zich verderop in deze Spacerijen bij 
de foto’s van de clubkampioenen afvragen 
waarom de voorzitter nergens te bekennen is; 
ik heb de foto’s genomen. Vandaar. 
 
Een hele fijne vakantie 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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Clubkampioenschappen 2016 
 
Het zit er weer op voor dit jaar. Jammer, want ik weet niet hoe het bij u zit, maar 
voor mij is een CK-wedstrijd toch net even anders dan een ‘gewoon’ potje op de 
maandagavond. En dat is leuk; net dat beetje meer spanning en adrenaline, net dat 
tikje extra wat je geeft om een bal te halen en net die schreeuw (lees: 
aanmoediging) die je partner doet excelleren. Ja, ik heb er lol in. 
 
Complimenten aan de Technisch Commissarissen. Heren, het zat weer voortreffelijk 
in elkaar. De poules in juiste sterkte ingedeeld, de flexibiliteit van de planner om 
onvoorziene afwezigheid van deelnemers op te lossen, de notificaties per email 
wanneer en hoe laat je moet spelen en natuurlijk de aantrekkelijke prijzen. 
 
En wat een spannende pots hebben we gezien. Het zou zo maar kunnen dat de 
finaledag de boeken ingaat als de avond met de meeste drie-setters. Met als klap op 
de vuurpijl de finale van de heren enkel. Edwin en Jeroen waren aan elkaar 
gewaagd, doodse stilte in de zaal, opperste concentratie. Leuk om naar te kijken! 

 
Heren TC, mag ik u vragen er volgend jaar weer zo’n feest van te maken? 
 
“De eeuwige tweede” 
 

Heren Enkel   Heren Dubbel (recreatief)  

1 Jeroen Huls 
 1 

Remco van Sinderen 

2 Edwin Schootemeijer 
 

Hans Smienk 

3/4 Vincent van der Sluis 
 2 

Karel Kruk 

3/4 Eric Somers 
 

Bert Struiksma 

Dames/Heren Recreatief Enkel  

 
3 

Thong Dao 

1 Juna Somers 
 

Hans Peters 

2 Ellen van Stempvoort 
 

Dames Dubbel 

3 Remco van Sinderen 
 1 

Sandra Mast-Van Amelrooij 

Heren Dubbel (competitie) 

 

Ellen van Stempvoort 

1 
Jeroen Huls 

 2 
Mirjam van Leeuwen 

Mischa van der Valk 
 

Roos Shatha 

2 
Cees Rijneveld 

 3 
Marielle Heimeriks 

Eric Somers 
 

Juna Somers 

3/4 
Peter Benoist 

 
Gemengd Dubbel 

Peter de Rijk 
 1 

Hans Smienk 

3/4 
Eric Brinkhuis 

 
Ellen van Stempvoort 

Rick den Tenter 
 2 

Wim / Frans Somers / Bodt 

   

Sandra Mast-Van Amelrooij 

   
3/4 

Jeroen Heimeriks 

 
  

Mirjam van Leeuwen 

 
  3/4 

Cees Rijneveld 

  
Jolanda Dekker 

http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/event.aspx?id=5FBD7AF8-8B02-4EA9-B217-67687388485A&event=5
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/event.aspx?id=5FBD7AF8-8B02-4EA9-B217-67687388485A&event=3
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/event.aspx?id=5FBD7AF8-8B02-4EA9-B217-67687388485A&event=6
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/event.aspx?id=5FBD7AF8-8B02-4EA9-B217-67687388485A&event=4
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/event.aspx?id=5FBD7AF8-8B02-4EA9-B217-67687388485A&event=7
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Nieuws van de Technische Commissie 

 
Als deze Spacerijen wordt uitgedeeld spelen we al weer op de één na laatste maandag 
van het seizoen. De laatste maandag is 30 mei en daarna moeten we weer een kleine drie 
maanden wachten voor het nieuwe seizoen los barst. 
 
Je hoeft echter niet stil te zitten deze periode want in de Kegel is het Zomerbadminton 
ondertussen gestart en kun je voor € 35,- de hele periode (mei t/m augustus) of voor € 5,- 
per keer, van 19.30 tot 21.30 elke woensdag vrijspelen met aansluitend een drankje en 
bitterbal, als je dit leuk vindt! 
 
De clubkampioenschappen zijn ondertussen ook al weer afgelopen met als hoogtepunt 
de finales op maandag 9 mei. Alle kampioenen van harte gefeliciteerd! 
We hopen uiteraard dat iedereen weer met veel plezier heeft mee gedaan. 
 
Jeugdtraining 
We zijn er ondertussen ook in geslaagd om een nieuwe 
jeugdtrainer aan te stellen. Met ingang van maandag 29 
augustus komt de jeugd onder de hoede van Roy Rademaker.  
Hans, dank voor de vele jaren dat je onze jeugdtrainer bent 
geweest! 
 
We zoeken nog ouders of leden die op de maandagavond 
voor ondersteuning willen zorgen tijdens de jeugdtraining. 
Meld je dan even bij Mirjam, Eric Loogman of de TC. 
 
Competitie 
De seniorencompetitietraining is zoals gebruikelijk weer op 
woensdagavond, maar niet meer in de Kegel. In samenwerking met BC Flower Shuttle 
vindt deze plaats in Sporthal de Bloemhof in Aalsmeer.  Peter van Diepen blijft daar de 
trainer en de training is van 19.00 tot 20.30. 
 
De teams die deel gaan nemen aan de competitie zijn ondertussen aan de bond 
doorgegeven. Wij doen dit jaar met drie teams mee, waarvan 1 jeugdteam.  
De andere twee teams zijn mixteams, waarvan 1 van Space Shuttle en het andere team 
bestaat uit een combinatie van spelers van Space Shuttle en Flower Shuttle. 
 
Recreantencompetitie 
Dit seizoen is deze vanwege onvoldoende belangstelling niet doorgegaan. Misschien 
goed om al vast eens na te denken over seizoen 2016/2017.  Je kunt ons laten weten dat je 
interesse hebt, maar je kunt je bij de TC ook als team aanmelden.  
 
In principe speel je in een periode van ongeveer 3 maanden (tussen november en 
februari) minimaal 3 keer thuis en 3 keer uit, meestal op een maandag- of 
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donderdagavond. Het niveau in deze “competitie” is, de naam zegt het al, recreatief en 
dat betekent dat meedoen en gezelligheid veel zwaarder wegen dan winnen!  
 
Space Shuttle Shirts 
Onze 100% katoenen blauwe shirts zijn verkrijgbaar in de maten S/M/L/ & XL en kosten € 
20,- per stuk. 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. 
 
Steentje bijdragen? 
In alle gelederen van onze club kunnen we wel wat handjes gebruiken maar met name bij 
de jeugdtraining op de maandagavond zou het fijn zijn als ouders of leden ondersteuning 
willen geven. Als je wilt helpen, meld je bij het bestuur of de TC! 
 
Data om te onthouden: 
 

Maandag 23 mei   Vrijspelen en om 20.00 onze ALV 
Maandag 30 mei   Laatste speeldag in de Scheg 
Maandag 22 augustus   Start nieuwe seizoen in de Scheg (19.30) 
Maandag 22 augustus  1e Jeugdtraining (18.00) 
Woensdag 31 augustus  Laatste keer zomerbadminton 
Woensdag 7 september  Start competitietraining in de Bloemhof 
Maandag 19 december  De Scheg gesloten/geen badminton 
Woensdag 21 december  Vrij spelen in de Kegel 
Maandag 26 december  2e Kerstdag 
Woensdag 28 december  Vrij spelen in de Kegel 
 
Wij wensen jullie al vast een mooie zomer en een fijne vakantie toe! 
 
Eric, Peter & Henny  
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GEZELLIGE AFSLUITING VAN HET JEUGDSEIZOEN 2015/2016 

 

De laatste barbecue met Hans….. hebben jullie er zin in?!?! 

De datum is gewijzigd naar 5 juni 15:00u, ik hoop dat iedereen aanwezig kan zijn. Ook 

dit jaar is het aan de Ouderkerkerplas. Heb je geen vervoer? Laat het me weten!  

 

De kosten zijn € 7.50 [s.v.p. contant meenemen]. Neem mee: je zwemkleding, 

handdoek en een warme trui voor de avond.  

 

Het programma duurt tot 19.30 uur. We hopen dat jullie ouders je komen halen en 

nog een afscheidsdrankje drinken met Hans. 

Neem je goede humeur mee, dan wordt het vast en zeker weer een top middag! 

 

Mirjam van Leeuwen - Bestuurslid Jeugdzaken  

m.c.e@hotmail.nl – tel. 06 514 054 34 

mailto:m.c.e@hotmail.nl
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Hans na 15 jaar met ‘trainerspensioen’ 

Voor jou meer tijd voor je andere hobbies, maar wij zullen je missen, 
Hans! Dank je wel voor de vele jaren van training geven bij senioren en 

jeugd. We hopen je af en toe nog eens te zien. Je bent altijd welkom! 


