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Spacerijen 
Clubblad van badmintonvereniging “Space Shuttle”. 

 
 
 
Beste Spaceshuttelers, 
 
Dit jaar is voor onze badminton-
vereniging een bijzonder jaar Spacshuttle 
bestaat al weer 20 jaar en 2 decennia 
sportief plezier is ons allen een feestdag 
waard. Toen wij ons begin 2001 
realiseerden dat 
we in 2002 de 
20-jarige leeftijd 
gingen bereiken, 
werd in het 
bestuur al 
besloten dit 
heuglijke feit op 
de “activiteiten 
kalender” te 
zetten. 
Tegelijkertijd 
bedachten we 
een financiële 
reservering te 
doen om ook 
daadwerkelijk 
een 
jubileumfeestje 
te kunnen 
bouwen. 
 
En zie hier, deze 
speciale 
feestelijke jubileumeditie van Spacerijen 
is mede het bewijs dat het er werkelijk 
van is gekomen. En het leuke van onze 
vereniging is dat ook ditmaal een aantal 
leden zelf de organisatie ter hand heeft 
genomen.  
 

Het bestuur heeft deels de 
(rand)voorwaarden geschapen, de rest is 
volledig ingevuld door Mirjam, Leo, Rens-
Jan, Esther en Ria. Maandenlang hebben zij 
met veel enthousiasme zitten broeden, 

denken, praten, 
vergaderen en 
regelen. 
 
Zaterdag 13 april 
en maandag 15 
april beleven wij 
met elkaar het 
resultaat. 
 
Namens alle 
leden en 
geïnteresseerden 
in Spaceshuttle 
danken wij 
alvast de 
jubileum-
commissie en 
andere 
betrokkenen 
voor alle 
voorbereiding en 
hun enorme 
inzet! Laten we 

er dus met elkaar een fantastische happening 
van maken waar tot ons kwart-eeuw 
jubileum nog vaak over gesproken zal 
worden. 
 
Namens het bestuur: Ronald Wassenaar. 
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Bestuur: 
Voorzitter  Ton te Riele  tel.: 0297 - 564141 apteriele@zonnet.nl 
Secretaris   Ronald Wassenaar tel.: 020 - 6436755 ronald.wassenaar@wanadoo.nl 
Penningmeester  Peter Pool  tel.: 0297 - 530143 ppool@emea.att.com 
Technische commissie Zeger Bax  tel.: 0297 - 568947 zeger.willeke@worldonline.nl 
Trainer jeugd   Fred Tseng  tel.: 020 - 6474486 
Trainer competitie Hans de Fretes   
 
Speellocaties: 
Uithoorn  Sporthal “De Scheg”, Arthur van Schendellaan 110, tel.: 0297 - 566384 
Amstelveen   Sporthal “De Kegel”, Bovenkerkerweg 81, tel.: 020 - 6455557 
 
Speeltijden: 
Uithoorn Maandagavond “De Scheg” Jeugd van 18.00 uur tot 19.00 uur 
      Senioren recreatief van 19.00 uur tot 22.00 uur  
Amstelveen Woensdagavond “De Kegel” Senioren competitietraining van 19.30 tot 21.00 uur 
       Senioren recreatief bij voldoende accommodatie van  
       19.00 uur tot 21.00 uur. 
 
Contributies: Recreatief spelen € 134 Competitiespelers € 175      Jeugd    € 88 
 
Bankrekening van de vereniging is: 48 22 877 bij de Postgiro t.n.v. de Penningmeester van 
Badmintonclub “Space Shuttle”. 
 

20 jaar Space Shuttle 
Het is geen alledaags gebeuren dat er voor een vereniging reden is om een feest te organiseren. Zeker 
in deze tijd, waarbij velen slechts aan een bepaalde sport proeven om vervolgens een andere tak van 
sport te beoefenen. Het is voor elke vereniging dan ook een krachtsinspanning haar ledenaantal te 
behouden, laat staan uit te breiden. 
 
Teruggaand in de tijd, en dan spreken we over de jaren zeventig, bestond Space Shuttle eenvoudig niet 
en maakten we deel uit van de Uithoornse Tennisvereniging. Tijdens de wintermaanden moest men 
toch sportief bezig blijven; dus werd in de gymzaal van het Alkwin College op de woensdagavond 
‘geshutteld”. Doch eind jaren zeventig werd door enkele leden de gedachte geopperd iets meer te doen 
dan shuttelen en o.l.v. Michel Helsloot, Theo Groot, Wil v.d. Genugten en ondergetekende werd 
besloten om vanaf de zomer van 1980 in de Scheg te gaan spelen. Het was toen nog geen officiële 
vereniging, want dat werd twee jaar later middels een notariële akte vastgelegd. Onze eerste trainer 
was Hugo Kimeney, die ons de eerste beginselen van het badmintonwezen bijbracht: hoe moet je het 
racket vasthouden en de diverse basisslagen werden ons aangeleerd. In 1982 werd er voor de 
nacompetitie ingeschreven en ook de jeugd ging vrij snel over tot deelname aan de jeugdcompetitie. 
De thuiswedstrijden werden op zaterdagmiddag in de gymzaal van de voormalige Zonnehoek 
gespeeld; overigens met veel enthousiasme. De jaren tachtig kenmerkten zich vooral door de grote 
belangstelling voor het badminton: een flinke wachtlijst was hiervan het gevolg. Een officiële trainer 
diende zich aan in de persoon van Ger Tabeling. 
 
De opgaande lijn werd helaas niet voortgezet, want tijdens de jaren negentig liep het ledenaantal 
gestaag terug,; dit ondanks de inspanning van vele leden om de vereniging goed draaiende te houden.  
De komst van leden van de vereniging Alpha heeft ertoe bijgedragen  dat de vereniging thans 
voldoende levensvatbaarheid heeft om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. 
 
Peter de Rijk  
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Column 
Daar waar mijn vorige publieke beschouwing nog sterk werd beïnvloed door de euforie van het 
opgaan van Alpha in Space Shuttle en bovendien was gestoeld op de belevenissen van de diverse 
speelmomenten,  de kern van de onderhavige analyse ligt meer bij de belichting van de diverse 
subgroepen. 
 
Ook nu weer start de week met de maandag, maar het jeugdig elan maakt het mogelijk om zich bij de 
overgang van de middag in de avond te onderwerpen aan de educatieve geselingen van Fred Tseng en 
zijn hulptroepen. Deze, met veel Oosters mysterie omringd heerschap, is er in korte tijd in geslaagd 
zijn enthousiasme voor het geliefde shuttle-spelletje over te brengen op een groeiend aantal  jonge tot 
zeer jonge spelers. Het inmiddels bereikte niveau doet vermoeden dat toekomstige deelname aan de 
jeugdcompetitie niet is uit te sluiten. Voorwaar een prachtig resultaat. 
 
Wat later op de avond kan Peter de Rijk zijn sportieve en educatieve gaven aanwenden om het, 
eveneens groeiend, leger van recreatieve badmintonbeoefenaars de kunst van het clearen, droppen en 
smashen bij te brengen. Het enthousiasme en fanatisme, waarmee Peter onze sport beoefent, doen hem 
bijna vergeten dat er ook nog zoiets is als de schaats, een nog grotere hobby zijnerzijds. Dat een aantal 
van zijn pupillen meedoet aan de recreantencompetitie mag dan ook worden beschouwd als een 
beloning voor zijn jarenlange inzet. 
 
Logischerwijs zou ik nu moeten overstappen naar de woensdagavond, maar de ontwikkelingen van dit 
seizoen dwingen mij tot een meer Freudiaanse aanpak. Daar waar zwartkijkers en doemdenkers de 
ondergang van de wereld prediken, willen wij, Space Shuttle, de toekomst met vertrouwen tegemoet 
zien. Een brede, gezonde basis van competitiespelers en recreanten en, niet te vergeten, een 
springlevende jeugdafdeling, zijn hiervoor de beste verzekering. 
 
Deze belerende woorden maken het columnist eenvoudig om van koers te veranderen en, met alle 
risico’s van dien, op de individuele toer te gaan  
 
Maarten Moraal – na 40 “actieve” jaren als gemeentelijk ambtenaar nog jong van lijf en leden en 
zonder merkbare slijtage. Cleared, dropped, smashed?? en jongleert vaak nog als de jonge Adonis over 
onze velden. 
 
Karel Kruk, in tegenstelling tot wat zijn naam doet vermoeden, eveneens nog vol vuur. Dat zijn 
krachtige uitstraling niet altijd leidt tot snoeiharde smashen, doet niets af aan zijn tactisch en technisch 
vermogen om het shutteltje vaak op die plaats aan de overzijde van het net neer te leggen, waar de 
tegenspeler niet op hadden gerekend. 
 
Ook vol vreugde zijn wij over de terugkeer van onze spijtoptanten Hennie en Edwin. Weliswaar zijn 
zij, gezien hun leeftijd, niet gerechtigd om de educatieve momenten van Fred te ondergaan, maar de 
vreugde over de sportieve hereniging met Peter zal er niet minder om zijn. 
 
“Onze” Eric. Vorig jaar in de steek gelaten door zijn teammaatjes, maar nog steeds in het bezit van een 
groot enthousiasme voor de badmintonsport (in het weekend het Rembrandtplein). Desondanks laat hij 
momenteel op maandagavond de bloemteelt rechts en De Scheg links liggen en heeft hij zich 
inmiddels gestort in de wereld der karikaturen. Gelukkig beseft hij dat de voortgangsrapportage 
essentieel is om de clubcontacten warm te houden en derhalve betreedt hij, als de avond al gevorderd 
is, het drinkgelag, teneinde zijn laatste creaties te tonen Een van zijn kunstzinnige uitspattingen is in 
deze jubileumuitgave weergegeven. 
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Onze vrouwelijke leden??? Gelet op de rol die ondergetekende meestal speelt bij de herendubbel, wil 
ik het hierbij laten. 
 
Columnist verlaat het glibberige pad der individualisten om  terug te keren in het groepsgebeuren, in 
dit geval belandend bij de meest kwetsbare groep van onze vereniging, de aanstormende ouderen. Het 
niet meer bezitten van het jeugdig elan, maar nog niet in het bezit zijn van de wijsheid der jaren, 
brengt menigeen tot een wanhoopsoffensief met alle desastreuze 
gevolgen van dien. Blessure aan rug, knie of hand, het opstellen van de 
jaarrekening, kortom menig excuus of operatief ingrijpen wordt 
bedacht om de onontkoombare terugval in sportieve 
prestaties te verbloemen. Een enkeling besluit zelfs van 
vereniging te veranderen. Helaas bezorgt deze handelswijze 
niet alleen de personen in kwestie veel blessureleed, 
maar brengt evenzeer de competitieresultaten in 
gevaar. Wellicht kan het motto “doe onverstandig, 
maar op een verstandige manier” deze leden de weg 
wijzen naar een nog vele jaren lang op sportieve en 
plezierige wijze beoefenen van de 
badmintonsport.  
 
Het behoeft geen betoog dat de randverschijnselen, door ons oud-lid Ed de Ruijter ook wel apres-
badminton genoemd, van enorm belang zijn. Onze vereniging wordt gekenmerkt door een grote 
verscheidenheid aan leden, echter op de late maandagavond resteren twee categorieën te weten de 
barhangers en de tafelzitters. De barhangers, veelal hard zwoegende huisvaders, hebben er, na de 
lichamelijke inspanningen, bij voortduring behoefte aan de dagelijkse sores te verdringen. Een 
informeel, niet te hoogdravend, gesprek over de nieuwe (lease)auto, het (vakantie)zakenreisje naar de 
kwekerij in Portugal, de perikelen rondom jobrotation of de tegenvallende beleggingsresultaten, 
kortom onder het genot van een door barkeeper op enthousiaste en vrolijke wijze getapt biertje wordt 
de accu nog verder opgeladen, teneinde de slijtageslag gedurende de rest van de week  aan te kunnen. 
Maar dan de tafelzitters. Jong en fanatiek, druk doende de resultaten van de zojuist geleverde 
inspanningen te analyseren, filosoferend over de diepere betekenis van ons bestaan op deze wereld en 
bij onze vereniging, nippen zij driftig aan de Cola Light of de 7-up (sinds de tomatensap gedateerd 
bleek te zijn); een toonbeeld van de hedendaagse sportbeoefenaar. Een enkeling twijfelt wel eens 
tussen de onervaren, jeugdige zitters en de rijpheid van de krukbezetters, maar gelukkig is er geen 
sprake van onderlinge rivaliteit en gaat de schaal met snacks, tenminste als het vet heet is, broederlijk 
in het rond. Voorwaar het beeld van een gezellige, gezonde en jeugdige vereniging van 20 lentes jong 
en derhalve is een gelukwens en een feestelijke viering zeer op zijn plaats, met als motto: onze jeugd 
heeft de toekomst. 
 
En dit brengt mij tevens bij het slotakkoord. 
Laat onze jeugd via de edele badmintonsport ervaren dat de wereld niet alleen bestaat uit zinloos 
geweld, drugs en alcohol, maar dat een gezonde en sportieve invulling van de vrije tijd een bijdrage 
levert aan het proces van groter groeien. Zowel voor onze vereniging, maar zeker ook voor de 
toekomst van deze jeugd mogen wij ons verplicht voelen om op een zorgvuldige wijze het 
scholingsinstituut te leiden en te begeleiden. Aan ons, de vereniging, bestuur, trainers, begeleiders, aan 
alle seniorleden, mag dan ook een voorbeeldfunctie worden toebedeeld.  
 
De Dijkoudste 
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Beste feestvierende Spaceshuttelaars, 
Momenteel zijn wij een zeer gezonde vereniging, met ruim voldoende leden, om met vertrouwen de 
toekomst tegemoet te gaan. Dit is in het verleden wel eens geweest, maar steeds weer was de liefde 
voor het badmintonspel bij ons sterker dan alle andere activiteiten waarvoor wij konden kiezen. Elk 
jaar opnieuw nam een flink aantal leden helaas om wat voor reden dan ook afscheid en kwamen er 
vaak evenzoveel of meer nieuwe entousiaste leden terug.  
 
Badminton is niet alleen een shuttle-tje slaan op de camping of aan het strand zoals wij dat allemaal 
wel kennen, (en is daar misschien wel de kiem ontstaan) ook is het een flinke inspannende sport 
bedoeld om een goede conditie op te bouwen en niet op de laatste plaats om de enkel of dubbel te 
winnen. Momenteel vieren wij ons 20 jarig bestaan en dat mag gevierd worden. De komst van een 
groot aantal Alpha leden heeft onze vereniging een mooie impuls gegeven, die ook het prettige “after 
badminton” aspect bij ons weer heeft doen opleven. 
 
Op 13 april a.s. vieren wij feest en ik hoop dat een zeer groot aantal leden dit feest tot een 
onvergetelijke avond zal maken. Aan de organisatie zal het niet liggen omdat, naar verluidt, bijna elke 
week over de te organiseren festiviteiten zwaar vergaderd is. 
 
Is er nog badminton na dit feest? 
 
Natuurlijk!!!! 
 
Daarna is het elke maandag en woensdagavond feest. Een groeiend aantal jeugdleden en een zeer grote 
vaste kern van seniorleden maakt elke speelavond tot een waar genoegen. Of dit zo zal blijven ligt in 
de toekomst verscholen, echter als de groei van onze vereniging zo door blijft gaan, wordt het nog 
moeilijk om het iedereen naar de zin te maken en om maar niet te denken aan z.g. “wachtlijsten”. 
Maar zover is het gelukkig nog niet. Wat wel zeker is dat ik aan het eind van het seizoen afscheid zal 
nemen als voorzitter van onze vereniging. Op de eerstkomende Algemene Ledenvergadering zal ik de 
hamer dan over dragen aan mijn opvolger(ster). Ik heb 4 jaar onze vereniging met plezier mogen 
leiden en ik ben er, met jullie, trots op dat ik dat op zo een mooi moment kan doen. Marion Ligthart 
heeft zich bij het bestuur gemeld, om te worden verkozen tot mijn opvolger. Uiteraard is elk lid 
hiervoor verkiesbaar en ik roep een ieder hierbij op om dit ook te doen. Vind je voorzitter zijn wat al 
te veel, dat nodig ik iedereen ook uit om zich voor een andere bestuursfunctie beschikbaar te stellen. 
Kandidaten kunnen zich bij mij melden. Overigens beveel ik jullie Marion van harte aan en ben ik van 
mening dat zij deze taak met veel voldoening aankan. Even voor de goede orde: Het is in onze 
vereniging zo geregeld dat de voorzitter door de leden wordt gekozen en de voorzitter daarna het 
bestuur samenstelt. Meer hierover lezen jullie in het volgende clubblad dat speciaal voor deze 
vergadering wordt uitgegeven. Ik feliciteer jullie allemaal met zo een vereniging en zie jullie graag 
‘ook allemaal’, op het feest ter ere van ons 20 jarig bestaan. 
 
Ton te Riele 
Een trotse voorzitter van Badmintonvereniging: Spaceshuttle. 
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De (hernieuwde) kennismaking 
“Goh, wat zou ik nu eens gaan doen?. Waar kan ik mijn energie kwijt? Het tennisseizoen buiten is 
voorbij, maar om in de winter ook weer te gaan tennissen, nou nee. Joggen? Nee, veels te koud straks. 
Badminton? Ja, laten we dat weer eens gaan doen. Het is weliswaar weer een tijd geleden dat ik het 
gedaan heb, ik geloof iets van zeven jaar, maar het was toen wel erg leuk.” Na een kleine speurtocht in 
de gemeentegids kwam ik bij Space Shuttle uit. En voor informatie kon ik terecht bij Ronald 
Wassenaar….” Ronald Wassenaar, die ken ik toch van de tennis, toch?“ En zo was het ook 
“Tenminste iemand die ik ken.”  
 
De eerste maandagavond was eigenlijk best spannend. Achteraf gezien natuurlijk volslagen onnodig. 
Maar ja, zo gaat dat nu eenmaal. Ik werd opgevangen door Fred. En de eerste privé-les was een feit. 
“Mijn hemel wat kan die je laten lopen.” “Naar achteren en weer terug naar het midden. Naar voren en 
weer terug naar het midden.” Altijd weer terug naar die basis. Ik geloof dat ik er het ’s nachts nog van 
heb gedroomd. Tegen achten werd het wat drukker. Na wat handjes schudden kon ik me mengen in 
het grote geweld. Niemand voelde zich te goed om met mij te spelen en dat is iets wat ik zeer 
waardeer. Ik hoop dat ik ook ooit in die positie kom en dat voor een ander kan doen. Aan het eind van 
die eerste avond was ik bekaf, maar zeer voldaan. 
 
De week daarna was er ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een gezamenlijke training, een 
activiteit dat tweewekelijks plaatsvindt. Aangezien mijn techniek en tactiek nog wel voor verbetering 
vatbaar zijn, was ook ik van de partij. Gelukkig was ik niet de enige. Met veel enthousiasme en 
afwisseling brengt Peter zijn oefeningen om ons op een hoger niveau te brengen. En ik heb het idee 
dat de trainingen zijn vruchten afwerpen, maar dat is mijn mening. Aangezien de training niet de hele 
avond duurt was er nog volop de gelegenheid om tijdens wat partijtjes van andere clubleden nog wat 
op te steken. Want tijdens die partijtjes die je speelt krijg je zo nu en dan ook een advies van hoe het 
(nog) beter kan. Terugkijkend op de afgelopen maanden dat ik nu lid ben durf ik te zeggen dat ik een 
goede keuze heb gemaakt. 
 
Victor Coenen 
 
 
Even herinneringen ophalen… 
In 1976 ging mijn vrouw met haar broer op badminton omdat ze wel wat beweging wilden. Ik dacht, 
nou ja pluisje blazen en bewegen? Enfin een jaar later toen ik merkte dat ze er zichtbaar plezier in 
hadden ben ik maar eens gaan kijken. Sinds die keer ben ik het blijven doen. Er werd gespeeld op 
donderdagavond in het gymzaaltje van het Alkwin, dus er was 1 veld en wat koude kranen in de 
gemeenschappelijke kleedruimte om je warme wangen wat af te spoelen. Ik sloeg altijd mis of uit in 
die tijd. Het was wel erg gezellig op donderdag, want er was altijd een krat bier en een paar flessen 
wijn. Op woensdag werd er ook gespeeld, maar dan was het heel serieus, dus zonder prik. In 1979 zijn 
we naar de Scheg verhuist en gingen we op zondagavond spelen, een heerlijke avond natuurlijk ( want 
anders moest je bij de TV hangen). De serieuze mensen speelden toen op maandagavond. Van 8 tot 10 
uur ging het er echt wel fanatiek aan toe, maar daarna ging het meestal bij Kees Koek tot in de kleine 
uurtjes door. Ik herinner me nog steeds de keren in 1981 dat ik zachtjes mijn zoon ophaalde uit mijn 
ouder's huis. We moesten 30 meter buiten lopen. Robin was ingepakt in een dekentje, maar gluurde 
door een kiertje naar de maan. Die glimlach van hem zal ik nooit vergeten. Enfin er is veel veranderd, 
maar ik speel na 25 jaar nog steeds met plezier.  
 
Kees Rijneveld. 
 



Jubileumuitgave april 2002, nummer 8   

 - 7 - 

 
Overpeinzingen van de sponsor……. 
20 jaar Spaceshuttle betekent eigenlijk minder voor mij dan 15 jaar Alpha. Ik houd dat nooit zo precies 
bij, maar ik denk dat ik zo’n 15 jaar lid ben geweest van Alpha en altijd met onnoemelijk veel plezier. 
Daar ben ik de club en afzonderlijke leden dankbaar voor. 
 
Na mjn ‘gehele leven’ gevoetbald te hebben vervreemde ik zo rond mijn 40-ste jaar steeds meer van 
het voetbal gebeuren door het gedrag van tegenstanders maar zeker ook van mijn eigen medespelers. 
Als je ouder wordt, wordt je conditie minder, je traint minder en dat betekent dat je in steeds lagere 
elftallen komt te spelen. Als dat dan een team is van allemaal oude rotten, dan kan er best erg leuk 
gevoetbald worden. Ik kwam echter in een lager elftal te spelen tussen voornamelijk jonge knapen die 
helemaal net konden voetballen en het ook nooit zouden leren. Nou dan gaat de lol van het spelletje 
snel verloren. Tegelijkertijd nam de agressiviteit steeds toe, tot dreiging van vechtpartijen aan toe. 
Scheidsrechters krijg je op dat niveau niet meer, waardoor medeclubleden de fluit dan maar oppakken 
om ons partijtje toch door te laten gaan. Het is gebeurd dat een jonge knaap van een jaar of 17 ons 
floot en een fout maakte in de ogen van een van mijn medespelers, waardoor deze man van ook zo’n 
40 jaar, verhaal ging halen en bijna met de scheids, die zijn zoon had kunnen zijn, op de vuist ging. 
Toen brak er iets bij mij. Daar wilde ik mij niet mee gepersonificeerd zien. 
 
Ik ben mij toen gaan oriënteren op andere sporten, want het op die manier sportief bezig zijn was en is 
nog steeds mijn lust en mijn leven. Ik wilde een keuze maken tussen volleybal en badminton, wat ik 
tijdens mijn sportinstructeurschap in militaire dienst had leren spelen. Het werd badminton. Ik ben 
toen een club gaan zoeken zo dicht mogelijk bij mijn huis en zonder wachtlijst. Bij Alpha werd ik op 
een kijkavond allerhartelijkst ontvangen en heeft me mij daar van begin af aan het gevoel gegeven 
welkom te zijn. Het kostte mij weer heel veel moeite de slag weer te pakken te krijgen, maar nu na 
zo’n 15 jaar, gaat het steeds beter. Ik vind het spel zo leuk dat ik maar weinig speeldagen aan mij 
voorbij laat gaan en heb dan ook een paar dagen een nukkig humeur als ik weet dat ik een keer niet 
kan of er geen badminton is. 
 
Het leuke van badminton ten opzichte van voetbal is dat er ook dames bij zijn. Alle mannen zijn dan 
ineens heren en erg aardig. De shuttle wordt altijd netjes toegespeeld of aangereikt, daar waar de 
voetbal eerst altijd weggetrapt werd voordat je een vrije trap kon nemen. Dat Kees af en toe de shuttle 
helemaal persoonlijk naar de andere kant van het net brengt, is dan weer een beetje te veel van het 
goede. De omgang met elkaar is aanzienlijk voorkomender en daar voel ik mij prettig bij. 
 
Ik was best een beetje teleurgesteld toen het met Alpha dusdanig slecht ging, dat mijn clubje moest 
stoppen of een fusie of iets dergelijks moest aangaan. Het toenmalige Alpha bestuur verdient een 
compliment dat zij met een partner gekomen zijn waar de cultuur maar weinig verschilde van de 
Alpha cultuur. De overgang van Alpha naar Spaceshuttle is voor mij dan ook zonder problemen 
verlopen en ik voel me bij Spaceshuttle inmiddels net zo thuis als ik mij bij Alpha altijd gevoeld heb. 
Op een gegeven moment voelde ik mij zo “dankbaar” dat ik al zo veel jaar zo veel plezier aan mijn 
club had beleefd, dat ik vond dat ik ook wel eens wat terug zou mogen doen. Het is begonnen met het 
beschikbaar stellen van wat prijsjes voor een verloting. Altijd met veel liefde gedaan. Gelukkig kwam 
Ronald Wassenaar met het idee bij me of het misschien voor mijn bedrijf iets zou zijn om de club via 
shirtreclame te sponsoren. Zelf had ik daar al wel eens eerder aan gedacht, maar nooit goed gezien hoe 
ik mijn “boodschap” op een shirtje kwijt kon (gelukkig hebben wij veel grote maten bij de club). Maar 
Annelize heeft zich op het ontwerp gestort en er is een prima ontwerp op papier komen te staan. 
 
Ik besloot dat dit mijn kans was om wat voor de club terug te kunnen doen en Alka Keukens was als 
sponsor geboren. Ik vind het nog steeds leuk als ik in de zaal driekwart van de spelers met ‘mijn shirt’ 
aan zie spelen. De spelers betalen er een gering bedrag voor, de club vaart er wel bij en ik blijf mijn 
plezier behouden. En ik hoop nog heel erg lang! 
 
Karel Kruk
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Mijn passie: parapente 
Piloot worden is een bekende jongensdroom. Ik droomde vroeger letterlijk dat ik kon vliegen. Zonder 
hulpmiddelen welteverstaan, gewoon een kwestie van rennen en stevig met je handen op en neer 
bewegen. Met moeite kon ik dan net boven huizen en bomen uitstijgen. Dat waren fijne dromen.  

 
Sinds 1999 vlieg ik echt. Ik doe dat met een parapente, een doek van circa 25 
vierkante meter dat met zo’n 60 lijnen aan een harnas (een tuigje annex stoel) 
verbonden is. Een parapente heeft veel weg van een moderne parachute, maar 
hij is zo gevormd dat de daalsnelheid minimaal en de voorwaartse snelheid 
maximaal is. Je kan er ook heel goed mee manoeuvreren. Door deze 
eigenschappen behoort thermiekvliegen tot de mogelijkheden en dat betekent 
dat je uren in de lucht kan blijven en ook grote afstanden kan afleggen. Het 
lijkt eigenlijk een beetje op zweefvliegen.  
 
Je leert zoiets natuurlijk bij een speciale vliegschool. Na een uurtje theorie 
volgen grondoefeningen, twee dagen in volle uitrusting en onder een 
blakerende zon zwoegen op een helling. Je legt daarbij het vliegscherm 
gespreid op de grond, trekt het op en je rent naar beneden terwijl je ervoor 
zorgt dat het scherm recht boven je blijft hangen. Beneden aangekomen pak 
je je spullen bij elkaar en loop je weer naar boven. De tweede dag start je iets 

hoger en kom je al een metertje los van de grond. 
 
Op de derde dag wordt het pas echt spannend. Je loopt van een 
helling af die 20 meter verderop 100 meter steil naar beneden 
gaat. Voordat je daar bent vlieg je natuurlijk al. Na een paar 
minuten land je op een veldje dat 300 meter lager ligt. In de 
tussentijd maak je de eerste stuuroefeningen. Bij de start, tijdens 
de vlucht en bij de landing wordt je via de radio begeleid.  
 
Zo’n eerste vlucht geeft een enorme kick, maar omdat je daarna 
steeds grenzen aan het verlegt bent blijft het spannend. Naast het 
vliegen op thermiek (mijn langste vlucht tot nu toe duurde meer 
dan twee uur) leer je ook technieken om snel naar beneden te 
komen en simuleer je noodsituaties. Daarmee bouw je 
vertrouwen in het materiaal en in jezelf op.  
 
Inmiddels heb ik ruim 40 hoogtevluchten (minimaal 500 meter 
hoogteverschil tussen start en landing) gemaakt en ik verwacht 
er dit jaar 30 te maken. Daar verheug ik me al heel veel op. 
 
 
Ton Stokkermans 
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Een uit de hand gelopen hobby. 
Bij de geboorte van zeven maanden(06-08-66) lag ik al aan een stuk of 20 draden gebonden. Deze 
draden hielden mij in de gaten, en in leven. Toen begon het al, wat kan je allemaal met draden doen. 
Tegenwoordig zijn de draden wat langer en plaats ik ze in een auto. Na 16 jaar ervaring te hebben met 
elektronica in de auto, besloot ik een bedrijf op te zetten dat gespecialiseerd is in multimedia 
toepassingen in auto’s. 
  
De incar-architect 
De vraag naar custom-made auto’s in de markt neemt steeds meer toe. Bij de aanschaf van een auto 
heeft de consument echter een beperkte keuze als het gaat om interieur-afwerking en inbouw van 
apparatuur. Ik heb me gespecialiseerd in het op maat afbouwen van luxe automobielen. Onder 
afbouwen wordt onder meer verstaan het volledig discreet integreren en afwerken van multimedia 
apparatuur in het interieur. Ook het in kleur maken van apparatuur, zodat het lijkt dat het uit de fabriek 
komt waar de auto is gemaakt. Natuurlijk in samenspraak met de opdrachtgever. 
 
De auto van nu 
Is al gauw een rijdend kantoor en modern filmtheater op wielen. Dat kan tegenwoordig met:  
Navigatie, vanaf je huis in Nederland, naar het kleinste straatje in Madrid (heel europa op een cd), 
radio, televisie, DVD-films met surround geluid, computers, fax, telefoon en beeldschermen in de 
hoofdsteunen van de voorstoel voor de kinderen op vakantie. 
 
Geen utopie, maar realiteit 
Het is zelfs zo, dat je op de achterbank links, naar een DVD film van Toy-story kan kijken, en rechts 
een computerspel kan spelen, met geluid op de hoofdtelefoon van het beeld dat je ziet.  
 
Frank La-Heij 
 

[advertentie] 
 

 
U kunt bij ons terecht voor het inbouwen van : 

 AUTO: Navigatie voor heel europa. 
 AUTO: Klasse 2 & 3 Alarm systemen. 
 AUTO: Telefoon ( carkit ). 

 
Jan van Gentstraat 110 
1171 GN Badhoevedorp 

020-3581180 of 0653-394858 
www.nextlevelmedia.nl

http://.nextlevelmedia.nl/
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Het jubileum van Spaceshuttle is mede mogelijk gemaakt door alle in dit clubblad genoemde 

bedrijven. Names de jubileumcommissie: Hartelijk bedankt voor deze steun! 
 
 

   
 
 
 
 
 

Scamander S O L U T I O N S 

Weverstede 5 3431 JS Nieuwegein 
Tel 030 6029000 Fax 030 6029010 

e-mail info@scamander.com 
WWW.SCAMANDER.COM 

Lunchroom ‘t Zijdeltje 
Zijdelwaardplein 62 
1422 DN  Uithoorn 

Tel.nr. 0297 – 565176 
10% korting op afhaal- 

bestellingen boven de fl. 25,= 
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Boekhoud- en Salaris 
software 

 
Colijnlaan 126 

1421 CD  Uithoorn 
tel. 0297 566 184 

info@meijerink-software.nl 
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