ZEESLAG
CLUBBLAD

BADMINTONVERENIGING
Z E E B U R G
OKTOBER 2012 NR. 23

Colofon
Uitgave
Nummer 23, oktober 2012, 9e Jaargang
Alle leden kunnen het verenigingsblad ‘ZEESLAG’
gratis afhalen in sporthal Zeeburg (kijk in de kist!)
Badmintonvereniging Zeeburg is opgericht op
1 maart 1985. Het clubblad verschijnt 3x per jaar:
1e:
Oktober:
Herfstnummer
2e:
December:
Kerstnummer
3e:
April:
Voorjaarsnummer
Het blad wordt digitaal op internet geplaatst.
Kopij voor het volgende nummer dient bij de redactie
binnen te zijn uiterlijk op:
30 november 2012
Redactie
Marije van der Hulst, Hillard Baudoin, Saskia Ohr,
Erna Offringa, Wouter Hanegraaff
Redactieadres
1e van Swindenstraat 54-B, 1093 GG, Amsterdam
badmintonzeeburg@gmail.com

Inhoudsopgave
Van de Redactie
Den Rooden Looper
Van het Bestuur
De ziekenboeg
Regiocompetitie NH
Wim 50 Jaar
De dwingende terugkeer van madame Mikmak
't ZEEBURGERTJE – Jeugdpagina
Badmintonkamp 2012
Beweegmarkt Zeeburg
Puzzel
Met de tenten naar Bakkum
Een nieuw lid serveert
De Olympische Spelen en Londen
Pleidooi voor Natuurlijker Badminton
Vraag van de maand
Herfstrecept
Het racket in tijden van crisis
Wist-je-datjes

Ledenadministratie
Bert van der Laar
020 – 693 4033
info@bvzeeburg.nl
K.v.K. 40534776
Postbank 5033986

Bestuur
Voorzitter:
06 – 2277 5655

Martin van Kampenhout
m.kampenhout@gmail.com

Speeldagen Sporthallen
Maandag:
SPORTHAL ZEEBURG
18.00 – 23.00 Insulindeweg 1001 (Flevopark)
020 – 665 6947

Secretaris:
020 – 668 4839

Bert van de Laar
info@bvzeeburg.nl

Penningmeester:
020 – 686 9898

Ben van 't Klooster
benklooster@hotmail.com

Woensdag: SPORTHAL IJBURG COLLEGE
18.00 – 22.00 Pampuslaan 1 (eindhalte tram 26)
Zaterdag:
SPORTHAL OOSTENBURG
13.30 – 17.30 Oostenburgergracht 151 (bij molen)
020 – 620 6767 / 020 – 428 7133
Trainers
Jilles van Baaijen, Marije van der Hulst,
Hillard Baudoin, Arthur la Rooij, Tim van Huizen,
Fred van der Wijck
Competitieleider
Wim Korver
020 – 686 4313 / 06 – 2904 1429
4925ccp@badminton.nl
Verkoop Clubshirts
Betaling automatische afschrijving of per acceptgiro
Bestellen via: Tom van der Pot lustin@kpnmail.nl
Website:
E-mail:

www.bvzeeburg.nl
info@bvzeeburg.nl

Omslagontwerp: Eddie Wölcken

3
3
4
5
5
6
7
8
9
9
10
11
11
13
14
17
18
18
19
19

Aanspreekpersonen COMMISSIES
Binnenhalen (Opvang & Wervingcie.)
Bert van de Laar
020 – 693 4033
b.laar@planet.nl
Beter maken (Technische cie.)
Marije van der Hulst
020 – 668 4743
rijepije@hotmail.com
Vermaak (Activiteitencie.)
Wisselende samenstelling
Communicatie (PR, Website, Clubblad)
Hillard Baudoin
020 – 707 7426
bvzeeburg@gmail.com

Aan dit nummer werkten mee: Asta Suttorp,
Jilles van Baaijen, Han Riksten, Bert van de Laar

Van de Redactie

Den Rooden Looper

Na
een
zomer
met
twee
grote
sportevenementen, te weten het EK voetbal
en de Olympische Spelen, zijn we blij dat
jullie weer in groten getale naar badmintonvereniging Zeeburg zijn gekomen om zelf
lekker te sporten.

Er zijn dit seizoen veel nieuwe leden
begonnen bij BV Zeeburg! Met trots
presenteren we deze indrukwekkende lijst:
Jeugd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ik geef toe, met een biertje in de hand naar
een badmintonwedstrijd op televisie kijken
was ook prima te doen maar er gaat toch niks
boven zélf een potje winnen in de sporthal.
Twee van onze Zeeburgers zijn naar Londen
geweest en heb-ben daar een aantal Olympische wedstrijden bekeken. Verderop in dit
nummer doet één van hen verslag.

Iks van Eijndhoven
Tara Soenessadien
Sarah Landstra
Deborah Osei Boateng
Julia Nortier
Yente Ertman
Lars Jaarsma
Dimas Sadjari
Njoba Jawara
Kika Werkman
Mischa Klijn
Eva den Hartogh
Sasja den Hartogh
Romesh Madhoeban
Steven Cunho Goncolves

Volwassenen:
• Henk Goyarts
• Zhenhao Li
• Lisette Timmer
• Jeroen Legerstee
• Paul de Rooij
• Dave Cordus
• Rien Jeuken

Vrijdag 21 september was alweer de eerste
redactievergadering van het nieuwe seizoen
en we hebben weer verwoed zitten brainstormen over onderwerpen voor deze
herfsteditie.
Naast de gebruikelijke rubrieken en wist-jedatjes kun je je hersenen laten kraken bij ’t
oplossen van de herfstpuzzel en je verdiepen
in het pleidooi voor het zogenaamde
“natuurlijker” badminton.
Veel leesplezier gewenst!
Saskia Ohr

ZEESLAG
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Van het Bestuur

Algemene Ledenvergadering (ALV)
Ondertussen vallen de blaadjes alweer van
de bomen, hoort de wind waait door de
bomen en vangen de hoge bomen veel wind.
Dat wil zeggen dat de ALV er ook weer aan
begint te komen. Deze keer zal een gedeelte
beslaan uit de vervanging van het bestuur,
met uitzondering van ondergetekende. Zoals
al gemeld en misschien ook wel bekend stelt
het bestuur Tom van der Pot voor ter
vervanging van Martin van Kampenhout als
voorzitter. Voor de opvolging van Ben van
’t Klooster is het bestuur in verregaande
bespreking met een kandidaat. Volgens de
statuten mogen ook de leden ook ‘eigen’
kandidaten naar voren brengen waardoor er
dan een stemming zal plaatsvinden. Bij mijn
weten is dit nog nooit echt gebeurd, maar de
mogelijkheid is er dus wel. Zie de volgende
passage uit de statuten:

‘Fijne Club’
Beste mensen... Zoals de oplettende lezer
gemerkt zal hebben: zo begin ik berichtgeving
aan onze leden, ‘de mailing’, altijd. En zo is
het ook nog eens, wat hebben we toch een
fijne club met fijne mensen. Iedere keer als
we weer lekker bezig met badmintonnen of
we zijn lekker nog een drankje van één of
ander aan het drinken denk ik dit altijd: Fijne
club! En wat me ook altijd opvalt: hoe snel
‘nieuwe’ leden hun weg gevonden hebben
binnen onze vereniging en dat ik ook van hun
hoor: ‘fijne club’, ‘gezellige mensen’. En zo is
het natuurlijk maar net. Als je het
enthousiasme ziet waarmee er gesport wordt
bij ons, het enthousiasme bij jeugdtrainers en
jeugd, bij de recreanten en hun trainer, en bij
de volwassenen en hun trainers, dan denk ik
steeds weer: ‘fijne club’. Om dan nog maar
niet te spreken van de externe wedstrijden,
de toernooitjes intern en extern en die andere
uitjes die af en toe georganiseerd worden
zoals het jaarlijkse jeugdkamp of de trip naar
onze vriend Ruud van Dulmen in Frankrijk.
Fijne club.

“De benoeming van bestuursleden geschiedt
uit één of meer bindende voordrachten,
behoudens het bepaalde in lid 3. Tot het
opmaken van zulk een voordracht zijn
bevoegd zowel het bestuur als vijf of meer
leden. De voordracht van het bestuur wordt
bij de oproeping voor de vergadering
meegedeeld. Een voordracht door vijf of meer
leden moet uiterlijk acht en veertig uur voor
de aanvang van de vergadering schriftelijk bij
het bestuur worden ingediend. ”

Valt er dan helemaal niets negatiefs over
deze club te zeggen? Ja hoor, maar dit keer
even niet. We houden het dit keer gewoon
even positief allemaal. Mijn opperbeste
stemming wordt ook wel ingegeven door het
feit dat deze eerste maanden van het nieuwe
seizoen zo uitstekend begonnen is. Een groot
aantal nieuwe leden (9 jeugd en 7
volwassenen) hebben inmiddels hun weg
naar onze fijne club gevonden. En de
komende weken loopt dit aantal nog wel wat
op zodat er een stijgende lijn zit in het
ledenaantal. En dat is wel even geleden.
Waar we een jaartje geleden nog onder de
100 leden zaten, staan we nu toch al weer op
111. Ik verwacht dit seizoen op +- 115 leden
uit te komen. Fijne club toch?

ZEESLAG

Momenteel is er nog geen datum voor de ALV
vastgesteld. Zodra wij hiervoor een datum
gevonden hebben, zullen we u dit zo snel
mogelijk laten weten.
Namens het bestuur,
Bert van de Laar
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De ziekenboeg

Regiocompetitie NH

Een flink aantal leden is na enthousiast
begonnen te zijn al weer snel de ziekenboeg
ingedoken. Zoals bijvoorbeeld Carianne, die
in Team 1 inviel voor Sharon:

De competitie is nu een paar weken op weg
dus erg veel valt er nog niet te schrijven over
de competitie. Maar opvallend is dat op dit
moment verschillende teams “2” in hun eigen
pool goed bovenaan staan, terwijl de teams
“1” het vaak wat moeilijker hebben. De
uitzondering is daarbij dat de jeugdteams D1
en D2 in dezelfde pool zijn ingedeeld, waar ze
netjes 1 en 2 staan. Ga zo door!

“Ik stond op winst in mijn single, deed een
stapje naar links, voelde een vrij heftige pijn
toen mijn enkel naast mijn voet zakte, en toen
was het gedaan. Ik heb mijn enkel behoorlijk
verzwikt. Drie dagen op de bank met mijn
voet omhoog. Het was best fijn om weer eens
de tijd te hebben om lang achter elkaar te
lezen. Na een paar dagen werd de hele
anatomie van mijn enkelbanden in blauwe
kleuren zichtbaar. Heel interessant. Nu is mijn
enkel niet meer zo dik en niet meer zo blauw.
Ik heb alleen nog blauwe tenen, wat er niet
zo prettig uit ziet. Ik kan alweer redelijk lopen.
Trap op gaat goed, trap af nog niet echt.
Nooit geweten dat mensen die ongemakkelijk
lopen zoveel aandacht krijgen. Ik denk dat ik
mijn herstel nog een beetje rek.”
En zij is niet de enige, de lijst gaat maar door:
Wim, Nicole, Walter (twee braces van
bovenbeen tot kuit), Jilles, Marije van der
Hulst (wil niet zeggen waaraan ze
geblesseerd is), Steven Conha Goncalves.

Team D2:Joep Meilof, Ate Jepma, Lars Jaarsma,
Nuri Abdoelrahman(in willekeurige volgorde)

Maar positief is dan weer, dat Marije Verduijn
niet meer geblesseerd is en weer aan het
badmintonnen is! Welkom terug!

Lars Jaarsma

Ate Jepma

Nuri Abdoelrahman

Wouter Hanegraaff

Team 2: Wouter Hanegraaff, Paul de Rooij, Astrid
Kriegs, Nakul Barfa, Ilse Holtus

ZEESLAG
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Wim 50 Jaar

ZEESLAG
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Mikmak! Mikmak voor president.

--- column --- column --- column ---

De dwingende
terugkeer van madame
Mikmak

Daarom willen we Mikmak uitnodigen
om ons 28 jarig bestaan te vieren en als
dat niet goed uitkomt dan maken er ons
28,5 jarig bestaan van! Madame
Mikmak is namelijk een icoon, een
boegbeeld van ontwapening, creativiteit
en veelzijdigheid. Loopt dat niet parallel
aan onze clubwaarden? Zijn niet veel
van onze leden creatief in hun spel,
ontwapenend in de omgang, en
veelzijdig in het aantal speloplossingen
tijdens een competitiewedstrijd? Zou
het daarom niet een prachtig gebaar
zijn wanneer wij madame Mikmak
omarmen als onze clubmascotte? Ben je
het hier mee eens? Wil ook meer van
madame Mikmak zien ongeacht welke
reden? Laat ons dit weten en mail naar:
info@zeeburg.nl onder vermelding van:
dwingend
verzoek
tot
terugkeer
madame Mikmak.

Zoals altijd is de redactievergadering
van dit serieuze clubblad een nooit
aflatende bron van inspiratie voor deze
column. Na het bespreken van allerlei
interessante
en
zwaarwichtige
onderwerpen
zoals
het
naakt
badmintonnen, dat een pruik met
regenboog kleuren en een bril in de
vorm van een gitaar Hillard goed staat,
de verdwijning van vissen uit onze
sportkantine,
de
gehanteerde
wachtrijmethode in de Marokkaanse
ambassade, of het OK is om je kaketoe
los te laten vliegen als je bij iemand op
visite bent en nog meer zaken die ik mij
niet precies meer voor de geest kan
halen (dit zou te maken kunnen hebben
met het aantal flessen rode wijn die er
die avond doorheen zijn gejast), kwam
steevast
het
onderwerp
madame
Mikmak ter tafel.

Verdana

Weet u nog wel? Toen het 25 jarig
bestaan
van
BV
Zeeburg
op
onvergetelijke wijze werd gevierd met
o.a. het optreden van madame Mikmak,
de hondentrainster, in haar zelfgebreide
legging.
De
hoepels
voor
haar
hondenshow had ze ook zelf gemaakt.
In alle soorten en maten: klein, groot,
middelgroot, zwart, paars, rood, met
veren, zonder veren, met doekje voor
de opening, zonder doekje voor de
opening, je kon het zo gek niet
bedenken. En niets was haar trouwe
viervoeter te dol. Vol enthousiasme en
zonder angst, sprong hij zonder vlam te
vatten door de ringen heen. Zelfs piano
en gitaar spelen kon het hondje als de
beste!
Nou,
tijdens
de
laatste
redactievergadering was iedereen het er
mee eens: wij ervaren een diepe,
dwingende behoeft tot de terugkeer van
madame Mikmak. Wij missen madame
ZEESLAG

8

oktober 2012

't ZEEBURGERTJE – Jeugdpagina
Badmintonkamp 2012
Dag 1
Toen ik en mijn vriendinnen aankwamen op de
eindbestemming, waren de tenten al opgezet. Dat kwam
omdat wij wat later uit waren van school dan de rest. We
zette meteen onze tassen neer en er werd meteen aan
ons gevraagd om het beslag te maken voor de
pannenkoeken. Samen liepen we naar de kraan om wat
water te pakken, toen we klaar waren met het beslag
gingen we ze bakken. De eerste pannenkoeken waren
verbrand, maar daarna ging het als een speer.
Het rook heerlijk, toen we eindelijk klaar waren
met het bakken kon iedereen aan tafel en
mochten ze aanvallen. Rond 8 uur waren we
klaar met eten en liep iedereen naar het toilet
gebouw om zijn eigen bord en bestek af te
wassen. Verder waren we een half uurtje vrij, en
mochten we even iets voor ons zelf doen.
Al snel was dat voorbij en gingen we een avond
wandeling maken naar het strand. Het was een
mooie wandeling in de duinen, en het was
heerlijk weer. Op een gegeven moment zagen
we 2 wilde koeien, iedereen moest zijn zaklamp
uitdoen en rustig voorbij lopen. Gelukkig was
alles goed gegaan en konden we weer verder.
Toen we aankwamen op het strand hoorde je het rustgevende geluid van het zee water. Het was
al een beetje donker en er was een mooie sterren hemel. We bleven even, maar na een
kwartiertje had iedereen het wel gezien, en keerde weer terug naar huis. Halverwege begon het
opeens ontzettend te plenzen, gelukkig konden we onder een dakje schuilen, maar toen we daar
onder stonden waren we al kledder nat. De regen werd minder en we gingen weer verder lopen
Toen we op de camping kwamen kregen we soep en mochten we douchen. Daarna gingen we in
onze tent liggen en kletsen. Na een paar minuutjes waren we wel erg moe en gingen slapen, op
naar de volgende dag!

Dag 2
We werden wakker en gingen naar het toiletgebouw
om te gaan douchen. Toen we klaar waren met
douchen, gingen we ontbijten en daarna naar het
speelveld van Bakkum. Het was heel leuk, we gingen
honkbal spelen . Het enige wat jammer was dat het
een beetje glad was, door de regen. Daarna mochten
we weer iets voor ons zelf doen op het speelveld. Na
het spelen op het grasveld gingen we lunchen en
naar het strand.

ZEESLAG
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De rest van de dag lagen we in het water en
op het voorverwarmde strand. Later gingen
we weer terug naar de camping en gingen
we barbecueën. Daarna mocht je weer iets
voor je zelf doen en lekker uitrusten. De tijd
ging al snel voorbij en het was al avond. We

gingen nog wat kletsen, maar vielen al
snel in slaap.

Dag 3
De laatste dag, we werden wakker en
gingen meteen onze spullen inpakken.

Daarna gingen we rustig eten aankleden. Toen we daar
mee kaar waren, was er nog heel veel eten over wat niet
op was gegaan. We gingen met zijn alle om een tafel
zitten en het opeten. Later werden we opgehaald door de
vader van Roosje.
Ik vond het tot nu toe het leukste kamp. Het was lekker
weer, er waren leuke activiteiten en het was een heel leuk
strand. Het enige wat ik wat minder vond was dat we in
een grote tent sliepen en dat toen we vrijdag avond een
avond wandeling gingen maken, dat het halverwege heel
hard ging regenen.
Asta Suttorp

Beweegmarkt Zeeburg
Het was een mooi initiatief van Stadsdeel Oost. Al
jarenlang proberen ze om de jeugd in beweging te
krijgen, en omdat dit kennelijk nog onvoldoende is
gelukt, organiseerden ze op 29 september de
beweegmarkt. Het programma was veelbelovend. Er
waren workshops Zumba, kickboksen en Krav Maga.
Juvat van So You Think You Can Dance ging de
jeugd leren breakdancen. Er waren talloze
sportinstructeurs en begeleiders, kraampjes met
informatie en ook BV Zeeburg was uitgenodigd. Bert
en Hillard hadden een prachtig veld gebouwd, er
waren voldoende rackets en shuttles en flyers te
over.
ZEESLAG
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Jammer genoeg zat er een zwak punt in de organisatie: het werven onder de jeugdigen was niet
echt goed gelukt. Op de hele middag zijn er misschien 40 kinderen geweest die daardoor dan wel
weer alle ruimte hadden om te komen badmintonnen. We waren positief verrast door het niveau
van deze enthousiastelingen maar jammer genoeg leek het niet heel veel nieuwe leden op te
gaan leveren. Zo mocht Juliano niet op een nieuwe sport want hij moest van zijn vader blijven
voetballen. Zijn vader vond dat hij profvoetballer moest worden. Een ander jongetje zat al op
tennis en een derde jongen kon niet goed tegen kritiek dus die vond ons niet leuk meer nadat we
hadden aangegeven dat hij niet met drie rackets tegelijk mocht spelen.
Toen Hillard op de organisatie afstapte en iets zei over de matige opkomst, gaven ze aan dat ze
weinig ideeën hadden over het benaderen van kinderen, en Hilards suggesties hierover meer dan
welkom waren. We hopen op volgend jaar opnieuw een Beweegmarkt met dan een meer
geïnspireerd stadsdeel, en opnieuw Juvat, want die was heel leuk. En voor Hillard opnieuw
Zumbalessen, want dat deed hij toch wel heel goed.
Marije van der Hulst

Puzzel
Als je alle antwoorden goed invult, lees je in de lichtgrijze kolom een herfstachtig woord...
Amerikaans herfstfeest
Bekende kabouter
Naam nieuwe jeugdtrainer
Op een grote...
Winnaar OS 2012 heren
enkelspel
Herfstig weertype
Merk clubshirt
Valt in de herfst van de
boom
Hoofdact op feest 25-jarig
bestaan
Belgische naam voor shuttle
Winnares OS 2012 dames
enkelspel

Met de tenten naar Bakkum
Het badminton jeugdkamp 2012 op Camping Bakkum... het was in meerdere opzichten een
jeugdkamp wat je niet snel vergeet. Het was het achtste kamp in totaal, en de tweede keer dat we
aan het strand zaten (2009 Wijk aan Zee), de tweede keer dat we in tenten sliepen (2008,
Spaarnwoude), de tweede keer dat we gezamenlijk pannenkoeken bakten (2011, Uitdam) en voor
de tweede keer met een avondwandeling onder leiding van Han (2011, Uitdam).
De reis, de pannenkoeken en het strand waren grote successen. En de wandeling beviel
aanzienlijk beter dan vorig jaar. Maar de tenten....
Het opzetten kostte de nodige tijd, maar met goede samenwerking en doorzettingsvermogen
stonden er uiteindelijk twee grote legertenten, een voor de groten, een voor de kleineren. Ze
stonden niet helemaal strak, maar dat vond toen nog niemand erg. Alle matjes op de grond,
slaapzakken erop en klaar. Omdat het bijgeleverde grondzeil slechts de helft van het
vloeroppervlak bedekte, moesten we wel goed opletten dat de luchtbedjes niet direct op de
schelpenbodem kwamen, om lekke en zachte bedden te voorkomen.

ZEESLAG
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Halverwege de prachtige avondwandeling begon het te regenen. Afwisselend plensde het enorm,
om weer even droog te worden en vervolgens weer te gaan plenzen. Dit ging zo door tot de
ochtend. Hoewel de nacht vrij kort was, vonden er in die paar uur grote veranderingen plaats: de
slappe stukken in het tentdak veranderden in kleine vijvers, en omdat het doek volkomen lek
bleek, veranderden onze bedden en
tassen in overstroomde gebieden. De
meesten van ons werden vroeg en uit hun
hum wakker, door nat & koud
beddengoed, door op het hoofd vallende
druppels en een enkeling omdat bleek dat
het matje toch door de schelpjes was
doorboord. Nauwelijks uitgerust en toch
wat prikkelbaar gingen we maar even
lekker warm douchen. Daar knapt een
mens van op!
Na het ontbijt klaarde ook het weer op en
brak het zonnetje door. We hingen onze
dekens en kleren aan de scheerlijnen en
omdat het ook nog een beetje waaide,
droogde het allemaal lekker vlot. 's
Middags ging het nog iets harder waaien
en 's avonds rond het eten ging het nóg iets harder waaien. Al met al net iets té hard, want toen
we
na
het
gezellige
avondspel
terugkwamen bij de tenten, waren
meerdere haringen uit de grond gerukt en
lag de tent deels plat. Terwijl sommigen
dit best eng vonden, gingen de
onverschrokken heren-begeleiders met de
hamers aan de slag en probeerden ze de
schade zo goed & zo kwaad als het ging
te herstellen. Voor we gingen slapen werd
het aanslaan van de haringen nog een
aantal keer herhaald en zo hoopten we
dat de tenten de elementen zouden
kunnen weerstaan. De herrie van de wind
was toch wel spannend en niet iedereen
was er gerust op, getuige de verschillende
rampenplannen die nog voor het
slapengaan werden doorgenomen ("als ik
mijn been breek, moet je 'm spalken met deze tentstok. Als ik doodga moet je me tillen"). 's
Nachts is de begeleiding tweemaal een half uur bezig geweest om de tent van de kleineren te
repareren, terwijl bij de tent van de groten een aantal jongens zelf de hamers ter hand nam.
Hulde! Dankzij deze inzet overleefden de tenten (en trouwens ook alle kampgangers) de nacht.
Waar de eerste ochtend de spullen nat waren geweest van de regen, zaten ze de tweede ochtend
vol met zand dat de tent was binnengewaaid. Evenals op dag 1 bleek een fijne douche, ditmaal
om het zand uit de oren & ogen te spoelen, de beste start en evenals op dag 1 zaten er weinig
uitgeruste koppies aan het ontbijt. Ik vind het een prestatie dat we er , ondanks dit alles, met z'n
allen toch nog zo'n leuk kamp van hebben weten te maken!
Nog voordat de officiële evaluatie heeft plaatsgevonden, zijn we het als begeleiders over één ding
eens: Al het andere is zeker voor herhaling vatbaar, maar een derde keer kamp met legertenten
komt er niet !
Marije van der Hulst

ZEESLAG
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IJ-haven, ontbijtend met een croissantje, een
eitje en een cappuccino.
Wat is je lievelingsdrank?

Een nieuw lid serveert
Wie ben je en wat doe je in het dagelijks
leven?

Een goede espresso, en Cola (dus kennelijk
iets met cafeïne).
Hoe lang ben je nog van plan om bij
Zeeburg te blijven?

Ik ben Paul, getrouwd met Elly. Twee jaar
geleden zijn we, met onze 2 poezen, vanuit
Rotterdam verhuisd naar het Java-eiland in
Amsterdam. Ik werk als ICT-er bij NationaleNederlanden, in Rotterdam.
Wie of wat bracht je aan het
badmintonnen?

Zolang ik plezier heb in het badmintonnen,
dus ik hoop nog heel lang.
Wat is je levensmotto?
Ik heb geen levensmotto, maar ik probeer
zoveel mogelijk te genieten van het leven.
Wat weten wij nog niet van jou, maar
zouden we wel moeten weten?

In 2004 wilde ik, na wat los-vast gesquash,
weer eens wat serieuzer gaan sporten, en
ben toen bij BC Asterix in Rotterdam
begonnen. Tot 2 jaar geleden dus, toen we
verhuisde.
Waarom BV Zeeburg?

Verwacht niet dat ik voor Feyenoord ben,
omdat ik uit Rotterdam kom. Ik ben een echte
Ajacied.

In eerste instantie, omdat het de
dichtstbijzijnde vereniging is. Nu ik de
club iets beter ken, natuurlijk ook omdat
het de leukste vereniging van Amsterdam
is!
Hoe lang ben je hier al lid?
Sinds september pas.
Wat viel je op toen je hier voor het eerst
kwam?
Dat ik me oprecht welkom voelde. En meteen
gevraagd werd om competitie te spelen, wat
ik erg leuk vind.
Wat is je lievelingsslag bij het
badmintonnen?
De winnende.
Wat is je grootste badmintonsucces tot nu
toe?
In 2007 ben ik, met BC Asterix 7, kampioen
geworden.
Wat zijn je favoriete bezigheden naast
badminton?
Genieten van alles wat Amsterdam te bieden
heeft.
Wat eet je het liefst en wat lust je absoluut
niet?

Italiaans in Italië. Sandwich spread vind ik het
meest afschuwelijke goedje om te eten.
Waar erger je je aan in het dagelijks leven?
Als de Fyra, die mij iedere dag van
Amsterdam naar Rotterdam en terug moet
brengen weer eens niet rijdt.
Waar geniet je van in het dagelijks leven?
Van de zon op ons balkon, uitkijkend over de
ZEESLAG
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specialiteit is zijn kleurgebruik en de
dramatiek in schilderijen van landschappen.

De Olympische Spelen
en Londen
De
Olympische
georganiseerd is

Helaas bleek er maar één schilderij van

Spelen
natuurlijk

zo
dichtbij
een unieke
gebeurtenis.
Als je dan
ook nog de
kans
krijgt
om
aan
kaartjes voor
de
halve
finale
herendubbel
en de strijd
om
de
Dat telefooncellen nog bestaan...
bronzen plak
herenenkel
badminton
te
komen,
zeg
je
als
badmintonliefhebber geen nee. Dit werd
mede mogelijk gemaakt door Bruce, de broer
van Hillard. Hillard en ik vertrokken dus voor
enkele dagen naar Londen.

Drama en licht

Turner in de Tate Modern aanwezig. Wél
zagen we op een donker plekje ineens één
van Salvador Dali’s mooiste schilderijen.
Opvallend was dat je heel dicht bij de
schilderijen mocht komen zonder dat er een
bewaker je in het nekvel greep. Bij navraag

Ik hoopte in het enkelspel mijn favoriete
speler Peter Gade (Denemarken) te zien
spelen vanwege zijn fantastische fluwelen
techniek en zijn vaardigheid om snel van
tactiek te kunnen veranderen en zijn enorme
versnelling in het spel. Deze verwachting leek
reëel aangezien hij de laatste jaren altijd Lin
Dan uit China en Chong Wei Lee uit Maleisië
voor moest laten gaan. Dus in een strijd om
de derde plaats was er een goede kans om
Peter Gade in actie te zien. Verder hadden
we nog veel andere plannen en het door ons
geboekte hotel was gelukkig gunstig gelegen
vlakbij metrostation Kings Cross. Vanuit dit
station kun je direct door naar de Wembley
Arena evenals naar alle delen van de stad.

Prachtig kleurgebruik van licht

bleek dat we voor de Turner collectie naar
Tate Britain moesten zijn. De volgende dag
maakten we ons dus op naar de Tate Britain.
Hier hebben we de prachtigste schilderijen
mogen bewonderen.

Aangekomen in Londen werden we vanuit de
metro direct vrijwilligers opgevangen, die
bezoekers van de spelen de weg wezen. Wat
een geweldige organisatie want bij alle metrouitgangen waren deze aanwezig, duidelijk
herkenbaar aan de roze met paarse jacks!
Overal was reclame voor de Britse sporters te
zien. De hele stad stond in het teken van de
Olympische Spelen.

Voor ‘s avonds hadden we een bezoek aan
het Holland Heineken House gepland. Nadat
we verkeerd geïnformeerd waren en een te
duur kaartje gekocht hadden, moesten we
ook nog een behoorlijk stuk lopen naar het
enorme complex, gebouwd op een heuvel,
met uitzicht over de hele stad.

Allereerst bezochten we één van de meest
vooraanstaande musea die Londen rijk is,
Tate Modern. Daar wilde ik vooral graag de
schilderijen van William Turner zien. Zijn
ZEESLAG

14

oktober 2012

In het Holland Heineken House waren een
grote entree en twee enorme zalen. In de

afsluiten in een goed restaurant.
We hadden thuis alvast een lijst gemaakt van
restaurants met goede reviews. Engeland
stond bij mij nou niet bepaald bekend om zijn
goede restaurants, dus dit lijstje was wel
belangrijk. Het eten in de restaurants die we
tijdens
ons
verblijf
in
Londen
bezochten( Indiaas, Turks) was verrassend
goed.

eerste zaal werden er op een verhoogd
podium uitzendingen voor RTL gemaakt en
buiten deed Mart Smeets zijn praatje (“mag ik
dat zeggen?”) in alweer een afgesloten tent.
Wilde je daar naar binnen had je kaartjes
moeten bestellen. Nou kan ik erg goed
zonder Mart (ik hoor u nu denken: “Daar
begrijpen wij helemaal niks van. Wij, als
leken. Dat klopt, wij begrijpen dat niet. Zij

Ook hebben we met de Bruce, zijn vrouw en
twee kinderen (die ook de Spelen bezochten)
in Soho bij een Chinees geluncht (Hillard had
doorlopend honger, en ja ook dorst). De
familie Bruce had al diverse wedstrijden
bezocht en er stonden nog meer op de
agenda.
In Soho is het ‘s avonds zo druk dat het op de
Kalverstraat op zaterdagmiddag lijkt, maar we
hebben er wel een lekker biertje gedronken
(niet dat lauwe Engelse bier zonder schuim)
en in een pub naar de Olympische Spelen
gekeken.
Dan eindelijk is de dag van de
badmintonwedstrijden, waarvoor we kaarten
hadden, aangebroken.

wel.”) Gelukkig kon je in de andere, enorme
zaal op een groot scherm de verrichtingen
van de Nederlanders te zien met als
hoogtepunt de finale honderd meter met
Usain Bolt en natuurlijk de altijd “blije”
Churandy Martina.

Vroeg op, en met de underground naar de
Arena. Aangekomen bij de Arena: 1 e controle
of we wel geldige toegangskaarten hadden,
2e controle of er geen eigen drank of
etenswaren zijn meegenomen, 3e controle:
opnieuw op drank, etenswaren, geldige
kaartjes en nu alle spullen door de
metaaldetector.

De 3e dag vertrokken we al vroeg naar het
British Museum. Na het ontbijt (vies en vet)
keken we ernaar uit om ergens iets
fatsoenlijks te kunnen eten. Gelukkig kon je in
het museum wel wat eetbaars krijgen.

Nadat alle metalen spullen waren afgegeven
ging bij mij het alarm af, ik had mijn bril nog
op.

Na een hele dag in het museum te hebben
doorgebracht, waarbij vooral Hillard zijn hart
heeft kunnen ophalen bij de farao’s,
mummies en sarcofagen, wilden we de dag
ZEESLAG
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horen. De sfeer kwam er aardig in. De 1 e
game werd met 21-15 gewonnen door Lee.
De 2e game ging gelijk op tot 13-13 maar door
de sterke polsslag van Lee en zijn moordende
tempo won hij uiteindelijk met 21- 16. Aan te
bevelen is om deze filmpjes op You Tube te
bekijken.

mijn schoenen verwerkt is. We werden direct
naar de hal gedirigeerd. Hier zagen we wie de
strijd om de 3/4e plaats hadden bereikt.
Helaas bleek dat Peter Gade al eerder was
uitgeschakeld.
Eerst het herendubbel voor de 3e/4e plaats
tussen Koo Kien-keat/Tan Boon-heong
(Maleisie) tegen Chung Jae-sung/Lee Yongdae (Zuid Korea).
In de 1e game kwamen de Maleisiërs ver op

Na afloop dacht ik nog een shirt te kunnen
kopen. Helaas werden we er direct uit
gebonjourd.
Dan maar nog een middagje
door de stad lopen. Kwamen we uit bij
markthallen (Covent Garden) waar een
zigeunerorkestje stond te spelen. Dus gingen
we op het terras zitten, bestelden een wijntje
en luisterden naar de mooie vioolmuziek van
Paganini en Sarasate. Eindelijk kwam de wijn
maar stopte het orkestje. Gelukkig kwam er
iemand anders optreden. De operazangeres
had een goedkope luidspreker/-versterker en
een bandje met operamuziek erop waarbij zij
stukjes zong van Verdi, Puccini etc. Zingt ze
opeens ” Lippen Schweigen” van Franz Lehar
en loopt door het publiek en gaat af en toe bij
iemand op schoot zitten. Hierop zeg ik tegen
Hillard: “met dit soort dingen ben ik altijd de
klos”.

Service Maleisië
Chung geconcentreerd afwachtend

voorsprong, maar na goed en gecontroleerd
blijven spelen en betere concentratie van de
Koreanen ontstond een zinderend eindspel,
wat uiteindelijk met 23-21 door de Koreanen
werd gewonnen. Mede door de ervaring van
de oudere Chung werd ook de 2e game met
21 – 10 gewonnen. Opvallend was hier het
concentratieverlies bij de Maleisiërs.

Hillard
die
het
maar
zozo
vond
(cultuurbarbaar) kreeg, toen zij inderdaad bij
mij ook op schoot kwam zitten, een hele grote

Bij het heren enkelspel ging de wedstrijd om
de 3e/4e plaats tussen Chen Long (China)
tegen Lee Hyun-il (Zuid Korea).

Chen Long (China) serveert. Opvallend: de
ellebogen naar buiten gedraaid.

Hier begon het publiek, waaronder een groot
aantal Chinezen, zich te roeren. Vanuit twee
hoeken in de hal lieten Koreanen zich ook
ZEESLAG
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grijns. Zijn dag kon niet meer stuk. Nog een
geluk dat we niet door de stoel zakten.

Pleidooi voor
Natuurlijker Badminton

Helaas, het zat erop, we moeten terug. Eerst
nog ergens buiten het hotel ontbijten. We
komen terecht bij een klein bakkerswinkeltje
met heerlijke broodjes en voor de verandering
lekkere koffie. Hadden we die maar eerder
gevonden. De prijzen die ze hier hanteerden
hadden we ook nog niet eerder gezien, in
positieve zin dan. Eerder zagen we
bijvoorbeeld op een kaart een niet al te
bijzondere sandwich staan voor 8 ½ pond,
krankzinnig gewoon. Olympische prijzen.

Ze zijn natuurlijk best mooi,de nieuwe
clubshirts. Stoere lijnen en strakke kleuren.
Maar je kunt je afvragen of ze aansluiten bij
de ware wensen van onze clubgenoten...
Want uiteindelijk willen we toch allemaal
hetzelfde..? We willen af van de warme,
plakkerige truitjes, die, als je een klein beetje
gaat zweten toch de bewegingsvrijheid van
de arm inperken. En we willen af van de
broekjes, die ofwel in je bil kruipen ofwel in je
heupen snijden ofwel zozeer afzakken dat er
na elk gespeeld punt flink aan gehesen moet
worden. Bij de heren is er natuurlijk al jaren
het gebruik om de onderbroek in de
kleedkamer achter te laten en ook de meeste
dames delen de mening dat sportbeha’s nou
niet bepaald gemakkelijk zijn aan te trekken
en dat zichtbare onderbroekrandjes best
onwenselijk zijn. Kortom: we moeten tot de
volgende conclusie komen: Naaktbadminton
is the word!

Nu snel naar het vliegveld. Hier zijn we
redelijk op tijd en maken ons laatste geld op.
Tegen de tijd dat we moeten vertrekken
lopen we op ons gemak naar de douane, blijkt
ineens dat we aan de verkeerde zijde van het
vliegveld zijn. Nu moeten snel met een
Shuttlebus naar andere kant.
Daar bij
de douane aangekomen staat er een enorme
rij waarbij het niet opschiet. Er ontstaat
inmiddels lichte paniek bij ons. Gelukkig is er
een familygate waar we doormogen. Dan
staan we weer in een lange rij. Blijkt dat de
detectiepoort voor bagage niet meer werkt.
Gelukkig laten mensen uit een andere rij ons
voorgaan. Nu door de controle, gaat het
alarm bij mij weer af. Ik doe direct mijn
schoenen uit en mag daarna door.

Een kleine zoektocht op internet leidt niet
alleen tot inspirerende plaatjes maar ook tot
de conclusie dat wij niet de enigen zijn die
deze behoefte voelen. Badminton “au naturel”
is in binnen- en buitenland razend populair!

Op weg naar de gate moeten we wel
hardlopen want we hebben nog maar enkele
minuten. Ook nu zit het niet mee, het blijkt de
allerlaatste gate te zijn. Inmiddels hebben we
wel het wereldrecord hardlopen met bagage
op de 3 km verbroken en zijn we net op tijd.

Dus nu hebben we besloten om het ook
binnen BV Zeeburg een kans te gaan geven.
De komende weken zal er tijdens het
gebruikelijke borreluur kans zijn voor
diegenen die enthousiast zijn over dit idee (en
wie is dat nou niet?) om zich te buiten te gaan
aan de rage van het naaktbadminton! We
hopen en rekenen natuurlijk ook op een grote
opkomst
en
veel
nieuwe
sportieve
hoogtepunten.

Het was een leuk belevenis, vooral omdat
Hillard een plezierige reisgenoot is waarmee
ik buiten het badminton om ook andere
interesses kan delen. En nu sparen voor
Brazilië.

Marije van der Hulst

Jilles van Baaijen
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Vraag van de maand

Herfstrecept

Wat vind je van het nieuwe clubshirt?
Jan Jaap:

Ik vind ’t een beetje flets; het
vorige clubshirt vond ik mooier.
Jeroen:
Het zit wel prettig en je hoeft ’t
niet te strijken. (redactie: en ’t
past mooi bij je broekje Jeroen!)
Carianne: De volgende keer kunnen we
beter een vrouw mee laten
beslissen over nieuwe shirts.
(redactie: dat is wel een heel
diplomatiek antwoord...)
Jan:
Qua kleurstelling vind ik het niet
zo mooi als het vorige shirt. Ik
heb er echter wel een
afgenomen om zeg maar het
hogere doel te dienen.
Arthur:
Ik heb geen verstand van
kleuren, eh, ik bedoel eigenlijk
van mode. Ik heb namelijk
natuurkunde gestudeerd. Ik, eh,
ik vind oranje wel mooi.
Erna:
Het ziet er een beetje uit of het
met te veel zwarte kleren is gewassen.

Boeuf Bourguignon
Ingrediënten

















900 g riblappen (of runderlappen)
25 g boter
1/2 duobakje magere spekreepjes
1 runderschenkel met been
2 uien, fijngesnipperd
1/2 fles volle rode wijn
1 winterpeen, in kleine blokjes
2 eetlepels bloem
1 pot vleesfond (380 ml)
1 potje zilveruitjes
2 laurierblaadjes
2 takjes rozemarijn
5 takjes tijm
1 teentje knoflook, gepeld en geplet
1-2 gedroogde chilipepertjes
2 bakjes grotchampignons (a 175 g),
schoongeveegd

Voorbereiden 1 dag van tevoren:
1. Runderlappen in dobbelstenen snijden.
In grote braadpan boter smelten en
spekjes krokant bakken.
2. Spekjes met schuimspaan uit pan
nemen en in bakvet blokjes rundvlees
rondom bruinbakken.
3. Vlees uit pan nemen en in zelfde
bakvet ui en winterpeen zachtjes
bakken. Bloem erover strooien en even
meebakken. Wijn en fond toevoegen
en aan de kook brengen.
4. Zilveruitjes in vergiet afspoelen met
water. Vleesblokjes, spekjes en
runderschenkel in pan terugdoen.

Suggesties volgende keer?
Ach… ze zijn er tenminste…

ZEESLAG
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Zilveruitjes erdoor scheppen. Laurier,
takjes rozemarijn en tijm met knoflook
in pan doen en chilipepertjes erboven
verkruimelen.
5. Pan op zeer laag vuur zetten. Deksel
erop leggen en nog minstens 2 1/2 uur
laten sudderen. Laatste halfuur
champignons meestoven. Af en toe
omscheppen. Laten afkoelen en tot
gebruik afgedekt in koelkast zetten.

dit clubblad leest, kun je overwegen om niet
voor jezelf alleen zo’n duur racket aan te
schaffen maar om dit met nog één of twee
andere liefhebbers te doen. Je kunt op
verschillende dagen gaan badmintonnen, je
kunt om de beurt een partijtje spelen of een
trainingsoefening doen. Of om de beurt visjes
uit de rivier scheppen…
Je kunt verder besparen op allerlei attributen
die je niet hoeft te kopen als je de gelukkige
bezitter bent van een badmintonracket, want
je kunt het racket natuurlijk gebruiken als: (zie
ook de eerdere rubrieken) : majorettestok,
springpaard, wichelroede, halloweenmasker,
vliegenmepper, paaseierenzoeker, roeispaan,
dienblad,
sneeuwschoen,
wapen
en
ruggekrabber.

Bereiden:
Stoofpot eventueel opnieuw opwarmen. Knoflook,
laurier en kruidentakjes verwijderen. Schenkel uit
pan nemen, vlees dat eraan zit in kleine blokjes
snijden en terugdoen in pan.
Lekker met aardappelpuree of gekookte
aardappelen.
Eet smakelijk!
Erna Offringa

Wat natuurlijk ook kan, (maar ik smeek je
medebadmintonners: doe het niet), is het
criminele pad op gaan. In tijden van crisis
komt het misschien eerder in je op om,
hupsakee, ik zeg ’t maar gewoon recht voor
z’n raap, de misdaad in te gaan. Ook hierbij
kan het racket je van pas komen (al weet ik
bijna zeker dat het hiervoor niet is bedoeld!).

Het racket in tijden van
crisis
In deze barre tijden van crisis is er gelukkig
ook een lichtpuntje in de economische
duisternis: het badmintonracket.

Je
bijvoorbeeld

kunt

We moeten tegenwoordig vrijwel allemaal op
de kleintjes letten en daarom volgen
hieronder een aantal tips om, indien nodig,
met behulp van het racket, wat zuiniger door
het leven te gaan.
Je kunt bijvoorbeeld aan de oever van een
rivier gaan staan met je racket in de aanslag.
Als er nu een school visjes voorbij zwemt,
schep je ze razendsnel met je racket uit het
water en werp je de buit vervolgens in een
emmer. Het racket is zo handig, omdat hele
kleine visjes, waar je toch niet veel aan hebt,
automatisch door de bespanning heen
zwemmen en je alleen de wat grotere en de
lekkere dikkerds over houdt.

boodschappentassen bij voorbijgangers uit de
handen slaan, in het donker bij het
pinautomaat mensen bedreigen met je racket
(ziet er heel angstaanjagend uit in het
donker), tropische vissen uit aquaria stelen,
autoruiten inslaan en (ik denk dat dit in
theorie best mogelijk is) een bank overvallen.
Saskia

Wist-je-datjes

Je bespaart op deze manier op vissen voor in
je aquarium en op het lekkerbekje voor in de
koekenpan.

Het is weer lang geleden dat we de wist-jedatjes mochten optekenen, maar wist je dat...
•
•
•

Wat je wel moet weten is dat bovenstaande
tip nogal wat oefening vereist en dat het enige
tijd
zal
duren,
voordat
deze
bezuinigingsmethode zijn vruchten af gaat
werpen.

•

Als je bijvoorbeeld van badmintonnen houdt,
wat best eens het geval zou kunnen zijn als je
ZEESLAG
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Marije Verduijn weer terug is ?
zij in een koor zingt ?
Herman Bouwmeester ook in een koor
zingt ?
Hillard geel, paars rood en groen haar
heeft een een grote zwarte snor ?
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•

•

•
•

•
•

er weer gesproken is over Madam
Mikmak en haar comeback
we onze beoogd voorzitter aan Hillard
te danken hebben
Katinka een kaketoe van 15 weken
heeft
Jilles vrouwen de ijskast injaagt
Herencompetitie H1 tegen Fazil, het
wonderkind uit Slotermeer, moet
spelen
de aquariumvisjes uit het aquarium van
de kantine van sporthal Zeeburg
verdwenen zijn in de zomervakantie,
onder verdachte omstandigheden
de dierenpolitie de zaak nog in
onderzoek heeft
Saskia nog een stel guppy's heeft om
de fauna in het aquarium aan te vullen
in 2013 onze vereniging 28 jaar
bestaat en dat dit een goede reden is
om weer een feest te organiseren met
een leuk optrede van Madam Mikmak
Hillard Jilles eruit dronk in London
tijdens de Olympische Spelen
Zij helaas toch buiten de medailles
vielen op dit loodzware onderdeel
Bert een tuin heeft met een tuinhuis ,
waar hij weer regelmatig in vertoeft
dit te zien is aan de rentree van zijn
oude badmintonbroekjes en brillen met
pleisters
Bert altijd de pineut is in de wist-jedatjes en we hem al een paar edities
vergeten zijn
Onze clubkampioenen zijn: Anneke de
Vos en Harold Punter ?
Dafne onze nieuwe
jeugdcombinatiefunctionaris is en dat
zij Tim vervangt
Tim een nieuwe baan heeft als
gymleraar op het IJburgcollege
Sung heeft geprobeerd om Ilse uit
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Team 1 naar Team 2 te lokken omdat
er in dame te kort was
Wouter hier een stokje voor heeft
gestoken?
Saskia met Hillard carnaval wil vieren
Saskia een echt carnavalsbeest is
we een nieuw speeluur hebben voor
het naaktbadmintonnen: maandag
tussen 11 en 12 http://goo.gl/Ac6Wm
Hillard advies wil over zijn liefdesleven
Bert en Tom deze shuttles persoonlijk
zijn gaan halen in Haarlem
Dave Cordus zijn dochter heeft
afgemeld en zichzelf tegelijkertijd heeft
aangemeld
Nakul Barfa verhuisd is naar Delft?
Maar nog steeds onze club opzoekt
om competitie te spelen
We Bas Kleijze al weer een tijdje niet
gezien hebben
Onze voorzitter Martin en zijn partner
Dorien in het huwelijksbootje zijn
gestapt: Gefeliciteerd!

Volant ‘90 in dezelfde clubshirts speelt
als Zeeburg maar gelukkig met andere
opdruk
Jilles van Baaijen tegenwoordig ook
stiekem les geeft aan onze Chinese
collegaatjes op IJburg
Er mensen zijn die onze vereniging
eigenlijk al verlaten hadden maar ons
niet kunnen vergeten en weer af en toe
hun hoofd om de hoek steken
Marilin Mendoza er één van is? en
Matéo Mol de ander
Edwin Kuiken van Badmintongear uit
Haarlem nu onze leverancier van
shuttles is
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