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Van de Redactie

vluchtig recept en de vlucht column. In
donkere tijden moet je het soms luchtig
houden. Veel leesplezier.

Het was weer eens zo ver. De redactie
kwam bijeen. Ik als gastredacteur, gezien
mijn hielblessure (lees in dit kader ook het
Erna
interview: Hoe is het met?). Ik bedoel, wat
heeft het voor zin om lid te zijn als je nooit
gaat? Dus heb ik mijn lidmaatschap
Den Rooden Looper
opgezegd. Gelukkig werd ik als
gastredacteur uitgenodigd toch een bijdrage De laatste 'Rooden Loper' in ons clubblad is
alweer van een jaar geleden.
te leveren. Joepie!
Sindsdien is er veel gebeurd. Maar laten we
De eerste vraag tijdens de vergadering was: niet te lang treuren om degenen die
Wat is het thema? We kijken elkaar aan.
vertrokken zijn, hierbij de lijst van
We hebben al zo veel thema’s gehad, wat nieuwkomers
blijft er over? Dan hebben we het over de
beelden op het journaal van de
Volwassenen
vluchtelingen uit Syrië. Wat een heftige
allemaal. Ook is net het rapport verschenen
Simon Rood
over vlucht MH17. En redactielid Marije zit
Yolanda Midence
helemaal in Toronto, Canada. We besluiten
Rein Vroomen
er een ‘vluchtnummer’ van te maken.

Marijke Vroomen
Martine Versloot
Q Rana
Frank Kloos
Kryn van der Spek

Al snel wordt ‘Vluchten kan niet meer’ van
Frans Halsema en Jenny Arean op de
laptop afgespeeld. We blèren allemaal mee.
Daarna skypen we anderhalf uur met
Marije. Ze belooft de puzzelpagina te
maken. We missen haar. Wijn vloeit zoals
altijd rijkelijk en we weten, dit wordt weer
een topaflevering. Zo hebben we de vraag
aan de leden ‘Waarvoor ben jij wel eens op
de vlucht?’, het interview met een nieuw lid
en de vaste rubrieken: Hoe is het met (de
gevluchte leden)?, Racket op de vlucht, een
ZEESLAG
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Jeugd
Milan Herczog
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Jonathan Luk
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Raúl Carrera
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Van het Bestuur

Tussenstand Regiocompetitie
Noord-Holland 2015-2016

- Zeeburg update -

Na de laatste ALV zijn we druk bezig om te
kijken hoe we nieuwe leden kunnen werven
en ze aan ons te binden. De op de ALV
Poulestand van 2e Klasse - Afd 1
voorgestelde plannen (vrienden/familie
Punten
Gespeeld
toernooi, flyeren, inloopavond organiseren
1
MeerShuttl5
29
6
en hier bekendheid aan geven via
2 Amsterdam3
26
6
plaatselijke media) zijn inmiddels in
3 Swish 5
25
6
voorbereiding
4 Zeeburg 1
20
5
Met Sportservice Amsterdam is besproken
5 Hoogkarspel 3
19
5
hoe nieuwe leden te werven en wat zij
6 Matchpoint 4
17
5
daarin voor ons kunnen betekenen. Er zijn 7 Bavio 3
16
5
plannen in ontwikkeling maar die zijn nog
niet concreet.
Poulestand van Heren 2e klasse Afd 1
Punten Gespeeld
Het flyeren is begonnen en er waren een
1
US
H1
35
6
flink aantal vrijwilligers (dank hiervoor!) die
Zeeburg H1
22 4
hebben geholpen met als gevolg dat we al 2
3
HoogkarspelH1
22
4
vrij snel door de voorraad heen waren! Een 4
Rackmindo H1
19
6
aangepaste versie is in bestelling
5
Bavio H2
19
6
Helaas heeft VSCA aangegeven dat ze
gaan stoppen als vereniging. Dat betekent
dat we op zoek moeten naar een nieuwe
derde partner voor IJburg, of een andere
constructie moeten bedenken om dit
financieel op te vangen.
Genoeg te doen dus en alle hulp is welkom!
Het bestuur.

6
7

ABC'14 H1
De Stolp H1

14
13

5
5

Poulestand van Heren 4e klasse Afd 1
Punten Gespeeld
35
6

1.

US H1

2.

Zeeburg H2

22

4

3.
4.
5.
6.
7.

Hoogkarspel H1
Rackmindo H1
Bavio H2
ABC'14 H1
De Stolp H1

22
19
19
14
13

4
6
6
5
5

Poulestand van Jeugd U17 Nylon Afd 4
Punten Gespeeld

1

Zeeburg J1

29

4

2
3
4
5
6

Weesp J1
Uvo-Spirit J2
De TreffersJ3
Almere J9
Castricum J1

25
23
12
11
4

4
5
5
4
4

Poulestand van Jeugd C15 - Afd 1
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1
2
3
4
5

HeemskerkC1
Polisport C1
Volant C1
Floriande C1
Martinus C2

Punten Gespeeld
28
5
19
4
18
4
18
4
14
4

6

Zeeburg C1
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't ZEEBURGERTJE –
Jeugdpagina
Open Jeugd dag
Op zaterdag 21 november organiseren wij
een speciale open jeugd dag. Iedereen
tussen 7 en 16 jaar is van harte welkom om
op een leuke manier kennis te maken met
badminton.
Pytrik en Arthur zullen op deze dag een
extra leuke training verzorgen met een klein
toernooitje erbij en misschien komt er zelfs
een badminton show! Het wordt sowieso
leuk voor alle leeftijden en alle niveaus!

Sail - vluchtelingen

We hopen dat alle jeugdleden er op die dag
sowieso bij zijn en we hebben ze al
gevraagd om zoveel mogelijk vriendjes,
vriendinnetjes, broertjes, zusjes, neefjes en
nichtjes mee te nemen.
Ken jij nog kinderen in je omgeving die het
leuk zouden vinden om een middagje te
komen badmintonnen? Nodig ze dan vooral
in grote getalen uit om de 21ste naar
Sporthal Zeeburg te komen.
Het enige dat ze mee hoeven te nemen is
zaalschoenen en sportieve kleding;
(leen)rackets zijn in de sporthal aanwezig.
Deze speciale middag zal, net als de
normale jeugdtraining van 15.30 tot 17.00
zijn. Wij zorgen natuurlijk ook voor een
drankje en misschien wel een leuk
cadeautje.
Agenda
Toernooien Jeugd:
1. Vriendjes/vriendinnetjestoernooi
Zaterdagmiddag 21 november
2. Sinterklaastoernooi:Ma 18 uur 30 nov.
3. Kersttoernooi: ma 18 uur 14 dec.
Toernooi Volwassenen:
Kersttoernooi: maandag 20 uur 14 dec.

ZEESLAG
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(…)

Vluchten kan niet meer.

(…)

Column

Hee, zit daar een kiertje? Dat kan toch niet, (…)
dat ding is net nieuw.
(…)
Even mijn ogen afdrogen, dan kan ik het
Nou daar gaat-ie, weg met die mail.
beter zien.
Verdomd, het is echt zo. Er zit een kier aan
de bovenkant van het planchet.
(10 minuten later reactie: “Wat vervelend.
En shit, ook aan de onderkant. En nog een, Dit gaan we natuurlijk oplossen”.)
aan de andere kant!
Hoe kan dat nou, de badkamer is nog geen Jzn
jaar geleden opgeknapt.
Wat een gezeik, moet ik weer gaan zeuren
bij die installateur.
Nog maar even aankijken, misschien valt
het mee,
of spetteren we er heel veel water op tijdens
het douchen.
Eens kijken, nee helemaal droog, sh…, toch
echt het materiaal.
Zucht.
Dan maar een mailtje, met foto’s.
Ja, eerst maar eens foto’s maken en straks
opsturen.
Tom & Tracey en Bert & Hillard in de
prijzen bij het Marga de Breij(…)
recreantentoernooi
Hè vergeten, vanavond dan maar.
(…)
O alweer, nou morgen dan.
(…)
Oei, dat mailtje.
(…)
(…)
O die kieren, ik moet nu toch echt …
(…)
(…)
(…)
Ok, nu dan. Waar zijn die foto’s?
Ik maak wel nieuwe.
ZEESLAG
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Een nieuw lid serveert
Vluchten Kan Niet Meer
Vluchten kan niet meer, 'k zou niet weten hoe
Vluchten kan niet meer, 'k zou niet weten waar
naar toe
Hoe ver moet je gaan
De verre landen zijn oorlogslanden
Veiligheidsraadvergaderingslanden,
ontbladeringslanden, toeristenstranden
Hoe ver moet je gaan
Vluchten kan niet meer………..
Zelfs de maan staat vol met kruiwagentjes en op
Venus zijn instrumenten
En op aarde zingt de laatste vogel in de laatste
lente
Vluchten kan niet meer, 'k zou niet weten waar
Schuilen alleen nog wel, schuilen bij elkaar
Vluchten kan niet meer…………
Vluchten kan niet meer…………
Vluchten kan niet meer, heeft geen enkele zin
Vluchten kan niet meer, 'k zou niet weten waarin
Hoe ver moet je gaan
In zaken of werk, of in discipline
In Yin of in Yang of in heroïne
In status en auto en geld verdienen
Hoever moet je gaan
Vluchten kan niet meer

Wie ben je en wat doe je in het dagelijks
leven?
Ik ben Martine Versloot, ben 43 jaar
en werk als bedrijfsjurist bij ProRail

Hier in Holland sterft de laatste vlinder op de
allerlaatste bloem
En alle muziek die overblijft is de supersonische
boem

Waar en met wie woon je?
Ik woon op IJburg en woon daar met
mijn man Johan en kinderen Koen (13)
en Eefje (10)

Vluchten kan niet meer, 'k zou niet weten waar
Schuilen kan nog wel, heel dicht bij elkaar
We maken ons eigen alternatiefje
Met of zonder boterbriefje
M'n liefje, m'n liefje, wat wil je nog meer
Vluchten kan niet meer
Vluchten kan niet meer

Wie of wat bracht je aan het badmintonnen?
Vroeger heb ik aan badminton gedaan.
Ook competitie gespeeld. Nog voor mijn
eindexamen middelbare school ben ik
daarmee gestopt. Ik was op IJburg
begonnen met tennis, een heel ander
spelletje natuurlijk. Ik vond het tennis te
statisch en te weinig dynamisch, wat ook
ligt aan mijn spel als beginneling. Toen
dacht ik waarom pak ik mijn oude sport
badminton niet weer op? En zo is het
gekomen.

Frans Halsema & Jenny Arean
--------------------------------------------------------------

Waarom deze club BV Zeeburg?
ZEESLAG
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Het thema is “vluchtnummer”. Ben jij wel
Een vereniging in de buurt vind ik fijn
eens ergens voor gevlucht?
maar er moet ook een goede sfeer
hangen. En die hangt er voor zover ik dat Zeker, maar dat gaat toch echt over
nu kan overzien.
andere zaken dan waarvoor de mensen
Hoe lang ben je hier al lid?

uit Syrië momenteel vluchten.

Dat is nog erg kort, pas een maand.

Wat is je levensmotto?

Wat viel je op toen je hier voor het eerst
kwam?

Tel je zegeningen.
Wat weten wij nog niet van jou, maar
zouden we wel moeten weten?

Er wordt fanatiek gesport. Dat spreekt
mij wel aan. Meer mannen dan vrouwen. Ik ben best fanatiek en wil graag
Aardige mensen.
winnen……..
Wat is je lievelingsslag bij het
badmintonnen?
Als ie lukt de smash!
Wat is je grootste badmintonsucces tot nu
toe?
Van successen zou ik nu nog niet willen
spreken. Daarvoor ben ik toch echt nog
te kort lid.
Wat zijn je favoriete bezigheden naast
badminton?

Hoe is het met…..het
gevluchte lid Erna Offringa?
Waarom ben je geen lid meer?

Hardlopen/wandelen/muziek
luisteren/lezen/naar de film/theater/uit
eten/

Ik heb al een tijd een blessure, dat heet
Hielspoor. De aanhechtingen van mijn
pezen in mijn linker enkel met de kuit zijn
Wat is je lievelingsdrank?
ontstoken. Vooral door het voetwerk
Koffie verkeerd (hoewel de ene koffie de vooraan het net krijg ik er last van. Het
hoort vanzelf over te gaan maar ik merk
andere niet is)/thee/wijn
er nog niet zoveel van. Het heeft met
Wat eet je het liefst en wat lust je absoluut overbelasting te maken. Daarom ben ik
niet
gestopt met badminton.
Allerlei pastavarianten vind ik lekker.
Is dit geen smoesje en ben je niet
Veel vlees daar hoef je mij niet voor
gewoon op de vlucht?
wakker te maken.
Ja eigenlijk wel. Ik ben een spion voor de
Waar erger je je aan in het dagelijks leven? AIVD en stond op het punt ontmaskerd
te worden door Bert. Vandaar. Nee, ha,
Mensen die klagen over niks.
Waar geniet je van in het dagelijks leven? ha, ik train iedere week in de
sportschool, specifiek mijn kuitspieren.
Muziek en mijn kinderen.
Door hielspoor krijg je namelijk ook pijn
bij het lopen. Daar wil ik vanaf.
Hoe lang ben je nog van plan om bij
Zeeburg te blijven?
Sinds wanneer was je lid?
Zolang het lijf het volhoudt ;-)
ZEESLAG
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De vraag van de maand

Word je wel weer lid?

Ja, ik denk het wel, als ik weer helemaal Waarvoor ben jij wel eens gevlucht?
hersteld ben, maar dat laat nog op zich
wachten helaas.
Mis je ons bij BV Zeeburg?
Ja, ik mis alle mensen van BV Zeeburg.
Het is een gezellige club met een
ongedwongen sfeer. Gelukkig ben ik
gastredacteur en mag ik in die
hoedanigheid mee doen met de
redactievergaderingen. Die zijn
vermaard, vooral vanwege de
gezelligheid, de drank en de hapjes.
Bijvoorbeeld de frituur van Hillard en de
guacamole van Herman, die zijn
onvergetelijk.

Huig: Als kind ben ik gevlucht voor een
grote, dikke jongen die iedereen in elkaar
sloeg.
Han: Ik vlucht altijd voor redactieleden en
natuurlijk iedere dag voor al mijn fans.

Waar hou je je zoal mee bezig nu je geen
lid bent? Nou op maandagavond hang ik Jeroen: Ik vlucht voor de glazenwasser,
nu vaak op de bank voor de TV in plaats omdat ik nooit cash heb om hem te betalen.
van een potje badminton te spelen!
Natascha: voor vervelende figuren.
Verder ben ik een roman aan het
schrijven die ik zelf wil uitgeven. Het is Dave: Nergens voor. Oh ja, voor stank.
een thriller. Ik hoop het in het voorjaar af
te hebben, maar het creatieve proces laat Walter: Toen ik een jaar of 14 was, heb ik
op een feest een meisje versiert en zij vroeg
zich moeilijk dwingen merk ik. En ik
sport 2 keer per week in de sportschool, of ik met haar mee naar huis ging. Daar
dan doe ik fitness en cardio. Ik hoop dat aangekomen liet ze me voor het huis
het snel weer goed komt met mijn hiel! wachten. Tijdens dit wachten zag ik uit mijn
ooghoek een schim en ik heb het op een
lopen gezet. Ik heb nooit geweten of het het
meisje was of haar boze vader die me wilde
verrassen….
Jan Jaap: Voor enquêteurs of
commerciële bellers.
Theo: Ik vlucht weg van mijn telefoon als ik
zie dat een bepaald iemand belt.
Simon: Toen ik een café werkte ben ik
eens hard weggerend voor mannen die mij
met kettingen achterna zaten.
Hillard: Voor de politie…
Veerle: Voor telefoontjes van
energiemaatschappijen die willen dat ik van
leverancier verander.
ZEESLAG
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Bram: Ik vlucht voor grote menigten en
psssst niet doorvertellen: voor kindertjes
met Drie Koningen. (Veerle voegt hier nog
aan toe dat Bram voor huishoudelijke klusje
vlucht (-:)

• 1 beker slagroom (125 ml)
• 125 g ontbijtspek
• 2 el olie
• 1 pak tuinerwten (diepvries, 450 g)
• 100 g belegen kaas (geraspt)

En nu de blote benenvraag:

Van wie zijn deze blote benen?
(helaas konden ze door een blessure niet
meer wegvluchten)

Reacties naar copij;
bvzeeburg@gmail.com
-------------------------------------------------------

Vluchtig recept
Dit recept is in 15 minuten klaar te maken
en vult enorm. Voor wie haast heeft, maar
toch met een volle maag wil vertrekken.

Ingrediënten
• 1 pak farfalle (a 500 g)
• 2 eieren
ZEESLAG
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Bereiden
Kook de farfalle in ruim water met zout
volgens aanwijzingen op verpakking
beetgaar. Klop in een kom de eieren los met
de slagroom. Breng op smaak met zout en
peper. Haal de plakken ontbijtspek los en
snijd ze in stukjes. Verhit de olie in een
koekenpan en bak het spek op matig vuur
knapperig. Laat uitlekken op keukenpapier.
Voeg 5 minuten voor het einde van de
kooktijd de bevroren tuinerwten toe aan de
farfalle. Giet de pasta en erwten af en roer
het ei-roommengsel er direct door. Warm de
pasta nog 2 minuten op laag vuur door,
zodat het ei rond de pasta stolt. Schep de
stukjes spek erdoor en strooi de kaas
erover. Lekker met veldsla!

Racketrubriek
Ons racket op de vlucht!
Beste badmintonners, u bent gewend dat er
in deze rubriek wordt verteld waar u ons
multifunctionele attribuut, het
badmintonracket, zoal voor kunt gebruiken.
In dit “vluchtnummer”zou het dan ook
logisch zijn dat ik u enkele tips aan de hand
doe om het racket nuttig te gebruiken op uw
vlucht. Ik heb hier eens goed over
nagedacht en kwam tot het besluit om dit
niet te doen. Het lijkt mij namelijk helemaal
niet handig om een badmintonracket mee te
nemen als je op de vlucht bent. Nee, als je
bijvoorbeeld iets van een wapen nodig hebt,
neem dan je zakmes mee of ruk onderweg
een tak van een boom. Ik kan werkelijk niet
november 2015

bedenken waarom je ook nog een racket
mee zou moeten nemen.

Beste medebadmintonners, zoals u weet
heeft uw racket geen pootjes. Uw racket
Laten wij ons bij wijze van uitzondering
heeft domweg niet de mogelijkheid om van
eens een keer verplaatsen in het racket. Ja, uw weg te vluchten. Dit betekent dat u
stelt u zich eens voor dat u een
gewoon lekker door kunt gaan met uw
badmintonracket was. Zou u dan zelf niet op onbehouwen gedrag; het kan toch niet bij u
de vlucht slaan? Zou u het leuk vinden als weg. Desalniettemin vind ik het toch
er altijd maar weer met u geslagen en
belangrijk u te melden dat veel
gemept werd? Zou u het fijn vinden om altijd badmintonrackets graag de kuierlatten
maar pijn in je blad te hebben? Als uw
zouden willen nemen.
baasje een verkeerde backhand slaat die
meters uit vliegt, krijgt u nog op uw lazer
Wees dus een beetje lief in het vervolg.
ook! “Wat the f***!!”, roept uw bezitter en hij Veeg gewoon af en toe even dat handvat af,
slaat zelfs af en toe met u op de grond.
laat de peutertjes even in uw neus zitten en,
last but not least: geef uw racket nooit de
Stelt u zich ook eens voor dat er competitie schuld van uw eigen tegenvallende
met u gespeeld wordt of een
badmintonprestaties. Laat het na het spelen
clubkampioenschap. Altijd ligt u met uw
ook nog even uitzweten; niet meteen in die
handvat in een, van de zenuwen, nat en
hoes en in de sporttas opbergen. Gewoon
trillend zweethandje. Getverdemme! Of
een beetje aardig zijn. Dat is niet te veel
iemand peutert constant in zijn neus en dan, gevraagd toch?
hup, lekker met de snot nog aan zijn vingers
weer aan dat handvat. Ik heb zelfs een keer Saskia
iemand gezien die jeuk had op een
bepaalde plaats waar nooit licht komt en die
dat heel handig met zo’n handvat aan zo’n
lange steel wist te verhelpen. Kortom uw
leven zou geen lolletje zijn.

-------------------------------------------------------
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•

Wist je dat……….
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tracey de nieuwe secretaris van de
club wordt in 2016?
En dan ook weer terugvlucht van
Uvo Spirit naar BV Zeeburg?
Marije gevlucht is naar Canada?
Dat ze in Canada iedere dag een
badmintoninstuif hebben?
Jilles 7x achterelkaar in de wolken
kan zijn? (gehoord op het feest –
speeddaten)
Sneeuwpotten in Canada wonen?
Asif zijn herstel voorspoedig
verloopt?
Hij en zijn gevolg na de kerst ons
schijnt te willen gaan verlaten?
Bert gevlucht is….?
Leen bang is voor lekkage op zijn
motor…..?
Leen keihard door Saskia op zijn
kont is geslagen?
Leen op sommige momenten
genoeg heeft aan een zwemband?
Herman tijdens redactievergaderingen heel veel boeren laat met
zijn mond dicht?
J1 heel erg goed gaat in de
competitie?
De meiden van J1 wel eens meer
mogen komen trainen?
Er nog veel jeugd bij kan bij de
jeugdafdeling?
En ook meer volwassen
badmintonners mogen komen op
onze vereniging?
Tom heel goed kan klussen en
voorzitten?
Wim geblesseerd is en daardoor
het team een stuk minder draait?
Astrid weer vaker op de training
komt?
Onze jongste team C1 eindelijk
heeft gewonnen met 6-2?
Onze telbordmappen spoorloos
verdwenen zijn?
nu weer zijn teruggevonden op het
kantoortje van de beheerder?
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Wij door flyeren ineens door onze
folders waren en vergeten waren ze
bij te bestellen?
Jij als lid eens iemand mee mag
nemen naar onze vereniging?
Arthur wel veel traint, maar geen
vast team heeft om mee te spelen?
Via Huig je racket kunt laten
bespannen?
De vlucht van een verenshuttle heel
anders is dan en nylon-plastiek?
De vloer van sporthal Zeeburg
heerlijk aanvoelt?
De douches weer stralen?

De bardame op maandagavond
Malon Ledder heet?
BV Zeeburg tijdens onze
speeldagen de hal beschikbaar
stellen voor vluchtelingen?
Stas alle steden van de Benelux
kent?
Hij geen vluchteling is, maar wel
een Joodse Rus?
Michel ook gevlucht is uit Schagen
en Winkel?
Een paar chinezen misschien aan
het eind van het seizoen naar onze
vereniging vluchten?
Anneke gevlucht is naar US?
Pytrik eindelijk volwassen wordt?
Bv Zeeburg overweegt om onze
sporthaluren beschikbaar te stellen
voor nieuwe vluchtelingen?
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
………en…..

november 2015



Er een boot vol vrouwelijke
ledenversterking onderweg schijnt
te zijn naar onze heerlijke
badmintonvereniging
ZEEBURG!..........................................
.............................................................
........................................................

………………………………
…….


ook bootvluchtelingen die meer te
besteden hebben meer dan welkom
zijn bij onze badmintonvereniging!
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