ZEESLAG
CLUBBLAD

BADMINTONVERENIGING
Z E E B U R G
DECEMBER 2012 NR. 24

Colofon
Uitgave
Nummer 24, december 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:
1 maart 2013
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
Ledenadministratie
Bert van der Laar
020 – 693 4033
info@bvzeeburg.nl
K.v.K. 40534776
Postbank 5033986
Speeldagen Sporthallen
Maandag:
SPORTHAL ZEEBURG
18.00 – 23.00 Insulindeweg 1001 (Flevopark)
020 – 665 6947
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

Inhoudsopgave
Den Rooden Looper
Van de Redactie
Van het Bestuur
Persbericht 4/12/2012 Badmintonbond
Nieuwjaarstoernooi 9 januari
Competitiestanden
Introducing...
Kuijfje en de verdwenen gouden shuttle
Een Nieuw Lid Serveert: Henk Goyarts
Een nieuw bestuurslid serveert...
't ZEEBURGERTJE – Jeugdpagina
De kerstmannen: Martien en Gert!
Het geheim van de Zeeburger Kerstmannen
Recept: Verse Appelbeignets!
Met je racket het nieuwe jaar in!
Wist-je-datjes

3
3
3
4
5
6
7
8
10
11
12
14
16
17
18
19

Bestuur
Voorzitter:
06 – 5209 5471

Tom van der Pot
lustin@kpnmail.nl

Secretaris:
020 – 668 4839

Bert van de Laar
info@bvzeeburg.nl

Penningmeester:
020 – 614 4564

Wouter Hanegraaff
wouter@blub.net

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
Shuttlebeheer
Han Riksten
06 – 5347 2464
kooiriks@xs4all.nl

Aan dit nummer werkten mee:
Jan Mansvelt Beck, Tom van der Pot,
Kerstmannen Martien en Gert

week hadden voor eht gehele vreatieve
proces. Gelukkig had Hillard voor de
gluhwein gezorgd, maar jammer
genoeg probeerde hij die te "spiken"
door er jenever aan toe te voegen. De
avond was er allemaal niet minder
vruchtbaar om en in je hand heb je het
prachtige resultaat. Voor dit nummer
maakten we de balans op na de eerste
helft van het competitieseizoen,
vroegen we onze onvolprezen Kerststerren het hemd van het lijf, en legden
we de zielen van een groot aantal
medeZeeburgianen bloot. Daarnaast
natuurlijk een pittige column en een
heerlijk recept. Dus, het is duidelijk wat
je te doen staat: zoek een hoekje op,
voetjes omhoog en ontspan je, zo
tussen de trainingen en feestdagen
door, even met deze Zeeslag.

Den Rooden Looper
Jeugd:
• Jacob Milo
• River Hermsen
• Francesca Hobrecker
• Iman Ouchene
• Shares Madhoeban
• Basat Essiz
• Rabia Bozkurt
Volwassenen:
• Kim Jongebloet

Marije van der Hulst

Van het Bestuur
Ai, heb ik het als redactielid toch al
tijden weten te vermijden, maar nu ben
ik als kersvers bestuurslid alsnog de
klos: een stukje schrijven voor het
clubblad.
Toen mij deze zomer
gevraagd werd penningmeester te
worden, dacht ik net als Tom, “Bestuur,
da's niets voor mij”; ik hield de boot dus
af. Maar gedurende het seizoen bleek
dat onze club vele leden kent die er zo
over denken. Misschien is het wel hèt
onderwerp waarin we het meest gelijkgestemd zijn.

We wensen iedereen veel
badmintonplezier!

Van de Redactie
De gourmetpannetjes zijn weer van
zolder gehaald, de stoepen zijn al een
week glad en de verlichting hangt in de
straten. Het is duidelijk: het einde van
het jaar zit er weer aan te komen. En
bij BV Zeeburg gaat dat ook gepaard
met allemaal leuke tradities: Het Sinttoernooi bij de jeugd is geweest, de
voorbereidingen voor het Kersttoernooi
zijn rond en natuurlijk is er ook weer
een Kerst-editie Zeeslag!

Hoewel dat natuurlijk een band schept,
is het geen houdbare situatie. Want
zonder bestuur geen club, en dat is nu
ook weer niet de bedoeling. Daarom
heb ik mij te elfder ure – tjjdens de
vergadering zelf – toch kandidaat gesteld voor de functie van penningmeester.

Voor de redactie viel het niet mee:
Door de koude (en een beetje sneeuw)
trapten we naar Wouters huis voor de
vergadering. Wetend dat we maar een
ZEESLAG
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elfder ure kwam opdagen, ik zie een
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patroon... – bleek, dat Ben de
afgelopen jaren goed werk heeft
verricht. In januari zal hij e.e.a. aan mij
overdragen, en hopelijk merken de
leden daar nagenoeg niets van.
Ondertussen beginnen bij diverse
lieden ideeën op te borrelen om de
administratie nog efficiënter te maken...

Persbericht 4/12/2012
Badmintonbond
Badminton Nederland heeft met
verbijstering kennis genomen van het
besluit van NOC*NSF om het
investeringsplan Topbadminton af te
wijzen, omdat NOC*NSF te weinig
perspectief
ziet
in
de
prestatieontwikkeling in de komende
acht jaar.

Tijdens de vergadering kwamen nog
wat andere zaken bovendrijven. Zo is
er een breedgedragen wens voor een
wat modernere en makkelijker te
onderhouden website voor de club.
Arthur la Rooij en Han Hendriks
vormen samen met Ben van 't Klooster
de
nieuw
opgerichte
websitecommissie, en hopelijk lukt het ze met
niet al te veel moeite een mooi
visitekaartje op internet neer te zetten.

Hiermee wordt een streep gezet door
het
Topbadmintonbeleid
van
Badminton Nederland, een bond die
sinds de introductie van badminton
tijdens de Olympische Spelen in 1992
vele sporters heeft afgevaardigd met
vele kwartfinale plaatsen en een
zilveren medaille in 2004 als
hoogtepunt.

Een ander punt van aandacht is de
voorraad shuttles. Door verschillende
oorzaken gaan we er hard door heen.
Arthur en Jilles gaan een aantal
modellen veren shuttles onderzoeken
met
een
sociaalwetenschappelijk
dubbelblind experiment. Hoe ze de
shuttle dan gaan raken weet ik niet,
maar hopelijk weten we straks wel, wat
qua prijs-kwaliteitverhouding de beste
veren shuttle is.

Voorzitter Clemens Wortel: “Dit valt me
rauw op het dak. We hebben als
bondsbestuur in overleg met onze
prestatiemanager van NOC*NSF het
afgelopen jaar zwaar geïnvesteerd in
het neerzetten van een nieuw
Topsportplan en -team dat onze jonge
talenten, die de afgelopen jaren
diverse
aansprekende
resultaten
hebben behaald, zou moeten opleiden
tot deelname aan de Olympische
Spelen in 2016 en 2020. NOC*NSF
neemt deze spelers hun Olympische
droom af. We geloven in onze eigen
plannen en gaan met grote passie
verder”.

Wouter Hanegraaff

ZEESLAG
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Nieuwjaarstoernooi 9 januari

Dit jaar strijden we weer met zijn
allen voor de felbegeerde,
hilarische en altijd bijzondere
prijzen. We rekenen op jullie
enthousiaste deelname!!!
Wanneer:

Woensdag 9 januari 2013

Waar:

Sporthal IJburg College

Hoe laat:

Aanvang 19.30 (inspelen) start wedstrijden om 19.45 uur
Einde om 22.00 uur, aansluitend Prijsuitreiking in de kantine.

Voor wie:

Voor ALLE senioren & junioren. Je wordt ingedeeld per wedstrijd,
de teams worden door de organisatie samengesteld (er wordt
uiteraard op speelsterkte gelet).

Wat spelen we:

Dubbels of mix

Hoe spelen we:

Er wordt op tijd gespeeld en er wordt doorgeteld. Na afloop van de
wedstrijd noteer je de punten die je zelf hebt gescoord. Degene
met het hoogste punten-aantal wordt de winnaar!

Inschrijven:

Op de avond zelf, aanmelden bij de wedstrijdtafel.

Organisatie:

UVO Spirit

ZEESLAG
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Competitiestanden
Poulestand van 4e Klasse - 4e Klasse, afd 6
1
2
3
4
5
6

Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies Wedstrijden Games Punten
58
10
8
1
1
58 - 22 128 - 64 3742 - 3149
56
10
8
1
1
56 - 24 124 - 61 3545 - 3006
51
10
5
3
2
51 - 29 113 - 76 3530 - 3229
43
10
5
1
4
43 - 37 100 - 83 3354 - 3206
36
10
4
0
6
36 - 44
82 - 104 3260 - 3393
31
10
3
0
7
31 - 49
80 - 107 3129 - 3477

Rackmindo 1
Almere 18
IJmond 6
Uvo-Spirit 2
Amsterdam 8
Wijcker 1

7 Zeeburg 1

30

10

3

0

7

30 - 50

76 - 104 3060 - 3239

8 Wijk aan Zee 2

15

10

1

0

9

15 - 65

35 - 139 2598 - 3519

Poulestand van 5e Klasse - 5e Klasse, afd 2
Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies Wedstrijden Games Punten
59
9
9
0
0
59 - 13 114 - 32 2791 - 2010

1 Sparta 6

2 Zeeburg 2

49

8

6

1

1

49 - 15

101 - 38 2700 - 1953

3
4
5
6
7

48
36
22
21
5

9
9
9
8
8

5
4
2
1
0

3
1
0
1
0

1
4
7
6
8

48
36
22
21
5

103 - 55
80 - 79
57 - 109
49 - 83
11 - 119

Martinus Aveen 9
Volant '90 3
Upsilon 4
Flower Shuttle 7
Amsterdam 9

-

24
36
50
43
59

2908 - 2373
2801 - 2754
2596 - 3143
2198 - 2439
1319 - 2641

Poulestand van Heren 2e klasse - Heren 2e klas, afd 1
1 Slotermeer H1
2 Diemen H1

Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies Wedstrijden Games Punten
48
9
7
1
1
48 - 24 106 - 63 3304 - 2882
47
9
8
0
1
47 - 25 105 - 65 3204 - 3025

3 Zeeburg H1

36

8

4

0

4

36 - 28

79 - 61 2566 - 2481

4
5
6
7

35
35
29
10

8
9
9
8

4
4
1
0

1
0
2
0

3
5
6
8

35
35
29
10

80 - 67
85 - 89
70 - 100
32 - 112

Gaasperdam H1
APGS H1
Castricum H1
Velsen H1

-

29
37
43
54

2751 - 2550
3138 - 3089
3010 - 3198
2115 - 2863

Poulestand van Heren 4e klasse - Heren 4e klas, afd 2
1 Veenshuttle H2

Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies Wedstrijden Games Punten
36
5
5
0
0
36 - 4
73 - 11 1720 - 963

2 Zeeburg H2

27

6

4

0

2

27 - 21

57 - 52 1722 - 1853

3 t Gooi H1
4 De Kwakel H1
5 US H2

23
14*
4

6
6
5

3
2
0

0
0
0

3
4
5

23 - 25
22 - 26
4 - 36

52 - 58 1972 - 2013
56 - 58 2015 - 1985
13 - 72 1059 - 1674

Poulestand van Jeugd U17 Veren - Jeugd U17 v, afd 2
1
2
3
4

Hoornse BV J1
Duinwijck J4
Almere J3
De Flinters J2

Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies Wedstrijden Games Punten
51
7
7
0
0
51 - 5
105 - 18 2517 - 1636
34
6
5
0
1
34 - 14
72 - 32 1985 - 1623
31
8
5
0
3
31 - 33
72 - 74 2572 - 2577
18
7
2
1
4
18 - 38
41 - 84 1916 - 2375

5 Zeeburg J1

17

6

1

0

5

17 - 31

39 - 66 1795 - 1893

6 Heemskerk J2

17

8

0

1

7

17 - 47

43 - 98 2022 - 2703

ZEESLAG
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Poulestand van Jeugd U15 Plastic - Jeugd U15 p, afd 4
1 De Shuttle J2
2 Vennewater J4
De Vliegende
3
Shuttle J2

Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies Wedstrijden Games Punten
69
9
9
0
0
69 - 3
139 - 10 3073 - 1499
41
9
4
3
2
41 - 31
89 - 70 2790 - 2594
39

9

5

1

3

39 - 33

85 - 72 2671 - 2593

4 Zeeburg J2

36

10

3

2

5

36 - 44

83 - 98 3078 - 3228

5 Amsterdam J2
6 Weesp J1
7 t Gooi J2

29
28
6

8
9
8

3
2
0

1
3
0

4
4
8

29 - 35
28 - 44
6 - 58

67 - 79 2424 - 2523
61 - 96 2349 - 2799
19 - 118 1644 - 2793

Poulestand van Jeugd D2 (na 1998) - Jeugd D2, afd 1
Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies Wedstrijden Games

Punten

1 Zeeburg D1
2 Zeeburg D2

57

9

8

1

0

57 - 7

115 - 17 2686 - 1366

50

9

7

1

1

50 - 22

108 - 50 2971 - 2373

3
4
5
6
7

46
38
24
21
4

10
8
8
9
9

5
4
1
1
0

3
2
2
1
0

2
2
5
7
9

46
38
24
21
4

De Shuttle D1
Arcade D1
Zijderveld M1
De Treffers D1
Weesp M1

-

34
18
40
51
68

98 - 78
83 - 43
52 - 85
51 - 110
12 - 136

3136 - 2927
2367 - 1956
2108 - 2519
2337 - 3050
1612 - 3026

Introducing...
Deze keer stellen we aan u voor:
• Team D1, het combinatieteam van
Zeeburg en Uvo Spirit
• Team J1
• Team J2
• Team 1
• Team Heren 1
• Team Heren 2

Team J1: Don, Alek, Pytrik, Jip, Sophie

ZEESLAG

Team D1: Romesh (Zeeburg), Matthijs (UVO),
Rik (UVO), Gaspard (UVO) en Dimas (Zeeburg)

Team J2: Rico, Rik ,Jorn, Suzan, Roos en Asta
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--- column --- column --- column ---

Kuijfje en de
verdwenen gouden
shuttle
Onder de kerstboom zou ik een pakje
willen vinden in donkerrood pakpapier
met een gouden lint er omheen. Ik trek
de strik los. Terwijl ik het cadeau
uitpak, knispert het papier in mijn
handen. Het is een stripboek. Op de
kaft zie ik Kuifje, met zijn hond Bobbie
op zijn schouder. Hij gaat een loopbrug
over. De loopbrug is gemaakt van dik
touw. Onder de loopbrug is een diepe,
diepe kloof. Bobbie kijkt angstig, Kuijfje
lijkt geconcentreerd, hij is bezig de
andere kant van de kloof te bereiken.
Boven de beeltenis lees ik de titel van
het boek: “Kuijfje en de verdwenen
gouden shuttle”.

Team 1: Tom, Sung, Sharon, Daan, Bor

Het verhaal speelt zich af in Rangoon,
Birma. Kuijfje reist met de trein,
bezoekt samen met Bobbie tempels,
mediteert bij een groot liggend gouden
Boeddhabeeld, eet met stokjes en
verslikt zich in een hete peper (de
vrolijke
noot
mag
niet
ontbreken).Uiteindelijk bereikt hij zijn
doel: Het vinden van kapitein Haddock.

Team Heren 1: Hillard, Victor, Ronald, Harold,
Han

Duizend
bommen
en
granaten,
Haddock is ontvoerd door een
ontspoorde opiumbende. Zij zijn op
zoek naar de gouden shuttle. Als Kuijfje
deze vindt en aflevert, laten ze
Haddock gaan. Uiteraard laat Kuifje
zijn beste vriend (en minnaar, maar dat
weet niemand) niet stikken. Terwijl
Haddock wegkwijnt in een vochtige en
tochtige cel, en Jansen en Janssen
uitglijden over een bananenschil, gaat
onze held op zoek. Hij laat zich, samen
met zijn trouwe viervoeter, afdrijven
langs een kolkende rivier en trotseert
de
ruige Birmese bergen om

Team Heren 2: Martin, Felix, Jeroen , Nico,
Leen

ZEESLAG
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uiteindelijk via een oude Chinese
smokkelroute uit te komen in een dorp
van de inheemse Guadalayee stam.

Haddock bevrijden!
En inderdaad, na dagen door de
bergen sjouwen, om weer langs de
wilde rivier terug te zijn gelopen,
komen Kuifje en Bobbie vermagerd
aan bij de opiumbende.

Hier in dit dorp wordt hij ingewijd door
het drinken van tabaksurine. Door de
drank gaat hij hallucineren en zo
ervaart hij de fabel van de gouden
shuttle. De shuttle blijkt niet van veren
te zijn maar van goud, bezet met
robijnen en smaragden. Toch is het
ding vederlicht. Tijdens zijn hallucinatie
raakt
hij
een
hoge,
smalle,
donkergroene boom aan. Onder de
grond, waar de boom staat, ligt een
houten kistje. In dit kistje zit de gouden
shuttle. Maar de tabaksurine is te snel
uitgewerkt, het lukt Kuifje niet te
ontdekken waar deze boom zich
bevindt.

De opperbaas is in zijn nopjes als hij
de gouden shuttle daadwerkelijk in zijn
hand kan vasthouden. Hij streelt het
vederlichte goud dat bezet is met
robijnen en smaragden. Als Kuijfje hem
vraagt waarom hij zo graag deze
gouden shuttle wil, vertelt de baas hem
dat het een cadeau was van de
voormalige
kolonisator
aan
de
vroegere koning van Birma, gegeven in
1813. De vroegere koning is één van
zijn voorvaderen. Maar in 1885 werd
Birma een onderdeel van het Britse
Rijk en daarmee eindigde het koninkrijk
en moest het koningshuis het cadeau
weer inleveren. De onttroonde familie
werd arm en gedwongen zich met
zaken
bezig te houden zoals de
opiumteelt, om te overleven en iets van
hun oude macht te herwinnen. Maar nu
de shuttle weer in de familie is, voelt de
man zich beter. Het is alsof hij weer
compleet is, vertelt hij met een grote
glimlach. Hij gebiedt kapitein Haddock
vrij te laten en de twee vrienden
worden, samen met het hondje Bobbie,
per olifant naar het vliegveld gebracht
waar ze met een propellertoestel weer
veilig terug naar huis vliegen.

Het stamhoofd vertelt hem dat een
buitenstaander slechts één keer de
tabaksurine mag drinken.
Kuifje kleedt zich warm aan, slaat
proviand in voor meerdere dagen, stopt
dit in zijn knapzak en vraagt het
stamhoofd zijn hond Bobbie dezelfde
gastvrijheid te gunnen door hem ook in
te
wijden.
Bobby
weigert
de
tabaksurine te drinken. Het ruikt
verschrikkelijk, maar als Kuijfje hem te
verstaan geeft dat hij dan de dood van
kapitein Haddock op zijn geweten
heeft, zet hij zijn beste pootje voor.
Bobbie slurp de bittere, slijmerige
vloeistof helemaal op. Daarna snift en
snuift hij erop los. Dankzij de
hallucinaties weet hij de boom te
traceren. Na twee dagen graven, vindt
Kuifje inderdaad het kistje.

Ik sla het stripboek met een zucht
dicht. Jammer, het verhaal is uit maar
ik geniet nog na van dit avontuur. Eind
goed, al goed. Wat een fijn
kerstcadeau!

Snel opent hij het ding. De gouden
shuttle fonkelt hem tegemoet. De
robijnen en smaragden zijn nog
glimmender en dieper van kleur dan hij
gedacht had. Kuijfje en Bobbie maken
een dansje van geluk om het kistje
heen. Hiermee gaan ze kapitein
ZEESLAG

Verdana
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Een Nieuw Lid
Serveert: Henk Goyarts

De hond en het paard.

Wie ben je en wat doe je in het
dagelijks leven?

Een goede eerlijke Italiaan. Rabarber
en Tutti Frutti krijg ik niet naar binnen.

Ik ben Henk. Ik woon samen met Joke
en de hond Sientje op de kop van het
Java-eiland. We waren een van de
eerste eilandbewoners toen we daar
meer dan 15 jaar geleden neerstreken.
Ik werk in de ICT als business analist
voor Sogeti en ben in een opdracht
voor het UWV.

Waar erger je je aan in het dagelijks
leven?

Wat eet je het liefst en wat lust je
absoluut niet?

Mensen die zich ergeren.
Waar geniet je van in het dagelijks
leven?
Eigenlijk van hele eenvoudige dingen,
zoals even niets te hoeven of met de
hond lekker op stap.

Wie of wat bracht je aan het
badmintonnen, en waarom BV
Zeeburg?

Wat is je lievelingsdrank?
Een goede single malt whisky en
bijzondere biertjes.

Dat was de onderbuurman, Zaher. Mijn
belangrijkste
vrije
tijdsbesteding,
paardrijden, was weggevallen. Onze
quarter horse, Peppy, was zodanig
geblesseerd dat we haar naar een
paardenrusthuis moesten doen. Zaher
wist me enthousiast te maken om eens
een shutteltje te gaan slaan bij zijn
club.

Hoe lang ben je nog van plan om bij
Zeeburg te blijven?
Lang.
Wat is je levensmotto?
Shit happens!
Wat weten wij nog niet van jou, maar
zouden we wel moeten weten?

Hoe lang ben je hier al lid?

Heb in Amsterdam op de Hogere
Zeevaartschool gezeten en kijk dus nu
alleen nog uit op het water vanuit mijn
flatje. Met Peppy deed ik aan de
westersport reining.

Half jaartje.
Wat viel je op toen je hier voor het
eerst kwam?
De hartelijke ontvangst en ontspannen
sfeer. Maar vooral ook het fanatisme in
het spel.
Wat is je lievelingsslag bij het
badmintonnen?
Met het houtje scoren!!
Wat is je grootste badmintonsucces
tot nu toe?
Dat ik nog steeds vooruit ga in mijn
spel. Oja, en het complimentje van
Bert.
Wat zijn je favoriete bezigheden
naast badminton?
ZEESLAG
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Een goede sfeer en veel strijd op de
baan.

Een nieuw bestuurslid
serveert...

Wat is je grootste
badmintonsucces tot
nu toe?

Nieuwe voorzitter:
Tom van der Pot

Weer beginnen na 27
jaar
niet
badminton
spelen.

Hoe lang ben je hier
al lid?
Zo'n drie en half jaar.

Wat is je lievelingsslag
bij het badmintonnen?

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

Geen .
Wat zijn je favoriete
bezigheden naast
badminton?

Dat er iemand naar je
toe komt om je
wegwijs te maken, dat is prettig.

Varen en stukje Land in Frankrijk.

Waarom ambieer je de functie van
voorzitter?

Wat eet je het liefst en wat lust je
absoluut niet?

Ambieer ik eigenlijk niet , toen Bert mij
vroeg of ik eventueel voorzitter wilde
worden was mijn eerste gedachte: “de
man weet niet waar hij aan begint”, en
dat dit beter door een ander kan
worden gedaan.

Oesters. Voor de rest lust eigelijk alles
mits met aandacht bereid.
Waar erger je je aan in het dagelijks
leven?
Aan mij zelf.

Na een tijdje dacht ik daar anders over:
waarom ook niet, ik heb het erg naar
mijn zin bij Zeeburg en kan iets terug
doen.

Waar geniet je van in het dagelijks
leven?
Thuis komen en dan een glas wijn,
heerlijk.

Iemand anders was er niet/wilde niet
/kon niet/had het al eens gedaan, dus
ik ga het proberen. Vandaar.

Wat is je lievelingsdrank?
Wijn

Wat zijn jouw bestuurlijke
ervaringen?

Hoe lang ben je nog van plan om bij
Zeeburg te blijven?

Geen, goed he.

Geen idee, misschien met pek en
veren
afgevoerd
na
een
jaar
voorzitterschap

Wat zou je de komende periode
willen veranderen bij BV Zeeburg?
Goede vraag, er zijn plannen in de
maak, en waar het kan wil ik mijn
steentje bijdragen. Er zal een balans
moeten zijn tussen de jeugd de
competitie spelers en de recreanten .

Wat is je levensmotto?
Beter een kartonnen doos om in te
wonen dan vier vliegen op je hoofd.
Wat weten wij nog niet van jou, maar
zouden we wel moeten weten?

En wat moet zo vooral blijven BV
Zeeburg?
ZEESLAG
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't ZEEBURGERTJE – Jeugdpagina
Sintercollage
Het

Sinterklaastoernooi 2012 was in meerdere opzichten
uniek:
Door
technische

defecten was het het eerste Sinttoernooi zonder sfeerverhogende Sint-

muziek, dit jaar hadden we een
gedeelde eerste plaats (zie verderop),
maar
het
allerbelangrijkste:
We
ZEESLAG
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ontvingen

hoog

bezoek.

De

De beide 1e plaats winnaars: Joep &
Lucas

Goedheiligman himself vereerde ons met een
bezoekje aan de Zeeburgsporthal. Zoals je
ziet,
nog
net
op
tijd

voor de prijsuitreiking.
Puzzel

ZEESLAG
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de zaal, terwijl het toch echt tijd voor
badminton was. Ik dacht, dat wil ik ook
kunnen! Helaas nog weinig kunnen
oefenen. Ik heb Jan nooit kunnen
evenaren.

De kerstmannen:
Martien en Gert!
Wie ben je en wat doe je in het
dagelijks leven?

GP: In de tijd zonder sociale media en
internet was dit toevallig een sporthal
dichtbij huisadres in A'dam Oost.

Martien Ploeg, getrouwd met Loes,
vader van de tweeling Alex en Eric van
20. Paar jaar jonger dan de Kerstman
zelf; dateer van de tweede helft van de
vorige eeuw. Woon in Naarden en ben
secretaris van de directie van ’s lands
grootste zorgverzekeraar.

Waarom Kersttoernooi?
MP: We‘ve got balls! Het is ook erg
leuk
om
bijzonder
smaakvolle
kerstprijzen uit te zoeken en daar in
combinatie met de gelukkige winnaar
een aardige toelichting bij te verzinnen.
Voor dit jaar overwegen we een extra
prijs voor degene met het mooiste
nieuwe uitshirt.

Gert van den Berg, is getrouwd met
Liset en vader van Tom & Ilse. Werkt
bij een leuk en goed Kredietinformatieen Incassobureau als service manager.
Wie of wat bracht je aan het
badmintonnen?

GB: Leuk om iets terug te doen voor de
altijd geweldige badmintonvrienden.
Sponsoren zo een beetje de geweldige
barcrew die verdienen dat ze wat meer
verdienen. Iedere week zorgen zij dat
wij op gewicht blijven met gratis
kaas, worst en bitterballen. Hulde!!

MP: Een vriend vond dat wel wat voor
mij. Was in Badhoevedorp en zeker 25
jaar geleden. Weer eens wat anders
dan voetbal. Hij had het idee dat ik
voor badminton misschien meer talent
had. Dat viel tegen. Maar ik vond en
vind het wel een erg leuk spelletje.
Vooral met het vaste cluppie waar we
bij Zeeburg vaak mee spelen.

Hoe lang organiseren jullie het
kersttoernooi?
MP: Jaar of 5, 6, 7?
Wat is het doel van het
kersttoernooi?

GB: Deed mee aan bedrijfstoernooi op
mijn 25e en ben finaal in de pan gehakt
door een 55 plusser. Ben de week
daarop direct lid geworden in het kader
"Dit nooit meer". Inmiddels is de
Kerstman ook op leeftijd maar still
going strong.
Waarom BV Zeeburg?

MP: Vermaak, vermaak en niets
anders, maar wel met een vleugje
competitie en een arrenslee vol met
zweet. En we helpen zo ook het
sympathieke barduo aan wat extra
omzet.

MP: Ik was net verhuisd uit
Badhoevedorp en dat vond ik vanuit
Diemen wat te ver. Gert was net door
de ballotagecommissie. Ik ben een
keer op proef meegekomen en was
meteen verkocht toen ik Jan Mansvelt
Beck nog vóór de start van de avond
een man van een éénwieler zag
meppen die wat te lang bleef dralen in

GB: Gezellige jaarafsluiting voor alle
leden. Het gaat niet om de winst maar
om
het plezier en een aardige manier om
eens met andere leden te spelen. Leuk
ook voor onze helden van de veren
shuttles. Zo ervaren zij ook eens dat
het spelen met uiteen gereten nylon
shuttles toch weer eens wat anders is.

ZEESLAG
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Hoe delen jullie de andere spelers
in?

MP: Dat kun je het beste aan Jan
Mansvelt Beck vragen. Hij heeft
overigens wel een mooi huis in Spanje.
Best leuk om twee weken per jaar te
verblijven. Maar we zoeken dit jaar een
ander vakantieadres. De bapao van
John Lim is overigens ook lekker. Onze
hele familie heeft inmiddels hele mooie
rijstkokers.

MB: We zoeken de tegenstanders een
beetje
uit,
zodat
elke
partij
gelijkwaardig is. Kan zijn dat alle
spelers ongeveer even sterk zijn. Kan
ook gemixt. Als iedereen maar
tevreden is over het resultaat.
Verzoeknummers kunnen ook. En we
streven er met behulp van ingenieuze
technische hulpmiddelen naar om
iedereen steeds weer met en tegen
andere spelers te laten strijden. Ons
ultieme doel is dat iedereen aan het
einde van de avond evenveel punten
heeft zonder dat sprake is van
nivellering. De winnaar is dus de (door
ons) meest onderschatte Zeeburger.
En de poedel gaat naar de meest
overschatte, in wie we eigenlijk een
beetje teleurgesteld zijn. Jan Mansvelt
Beck houdt zich het hele jaar in om ons
er maar met Kerst weer toe te
verleiden
hem
ernstig
te
onderschatten. Overigens net als John
Lim, die we al weken niet hebben
gezien;
is
waarschijnlijk
op
trainingskamp in Indonesië. Voor
komend jaar hebben we de oplossing.
Die heet Merlijn. Als tegenstander voor
Jan en John die we dan samen laten
spelen. Elke keer weer. Go, Merlijn, go!

GB: De Kerstman komt dan wel niet uit
Rusland maar blijft mens van vlees en
bloed. Op dat soort avonden ben ik
altijd blij dat de arrenslee een trekhaak
heeft zodat alle verworven spullen mee
naar huis kunnen.
Wat weten wij nog niet van jou, maar
zouden we wel moeten weten?
MP: Ik ben een open boek. Een beetje
een dikke pil.
GB: Dat ik al 8 jaar met een racket
speel van de Aldi.
Tuigen jullie zelf de kerstboom op?
MP: Jazeker, ik ben de enige die de
lampjes er netjes in krijgt en de piek
erbovenop. De regie ligt echter elders
in het gezin. Ik ben ook goed in
aftuigen. Maar niet zo goed als Jan
Mansvelt Beck, uiteraard. Nog een
reden om hem te laten winnen.
GB: Ik zet de boom waterpas op zijn
plek, mijn vrouw doet de lichtjes en de
kids hangen de boom vol met slingers,
ballen en zelfgemaakte versieringen.

GB: Plezier en competitie. Dat wil
zeggen iedere combinatie is zo goed
mogelijk
opgewassen
aan
de
tegenstander. Als het verschil na 12
minuten
groter
is
dan
5 punten hebben we iemand onder- of
overschat. Fotografisch geheugen van
Martien, iPhone van Gert en gesmeek
van deelnemers bepalen de indeling.
Kloppen de geruchten dat jullie
omkoopbaar zijn? We kennen
bijvoorbeeld een J.M. die al
verschillende keren het kersttoernooi heeft gewonnen. Hoe kan dat?
ZEESLAG
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Hoe breng je zelf de kerst door?

Finland naar Amsterdam te sleeën
moest de Kerstman begin november al
vertrekken om hier op tijd aan te
komen. Wij zullen wederom zijn narrige
uitspraken schrappen. Maar toch… Er
komt hier een beeld naar voren van
een gespleten persoonlijkheid. Wij
kennen de Kerstman als een wat
gezette kindervriend die dwaze liedjes
als dzjingelbel meezingt. Hij maakt
daarbij weliswaar enigszins de indruk
van een halve gare, maar au fond
denken wij allemaal dat het een
goedzak is. Maar tijdens de lange reis
zien wij toch de andere kant van zijn
persoonlijkheid. Eigenlijk heeft hij een
behoorlijk chagrijnige inborst die niet
spoort met zijn onbenullige vrolijkheid.
Ook de hier weggecensureerde giftige
uitlatingen corresponderen geenszins
met
de
over
het
algemeen
oppervlakkige, maar wel vriendelijke
taal die uit zijn mond komt.

MP: Gewoon thuis in de Kerststal. Paar
niet uitgereikte prijzen van het
Kersttoernooi onder de boom. En in
ieder geval iets met hele lekkere wijn.
GB: Met familie, goedgevulde koelkast
en wijn. Ondertussen luisteren naar de
top2000 of filmpie kijken.

Het geheim van de
Zeeburger
Kerstmannen
Een waar gebeurd kerstverhaal door Jan Mansvelt
Beck

“In mijn jonge jaren was ik ook
sportief”, mijmerde de Kerstman. Maar
ja dat waren lang vervlogen tijden. Als
baardloos ventje kon hij langlaufen als
de beste. Toen skiede hij nog met een
noodgang
door
de
uitgestrekte
toendra’s
en
de
oneindige
naaldwouden van Lapland. Zelfs een
rendier in volle galop kon hem niet
bijhouden. Dat was nu wel anders. Als
een vormloze hobbezak zat hij
amechtig hijgend op zijn rendierslede.
De rendieren moesten een letterlijk
beestachtige inspanning leveren om de
Kerstman en zijn
cadeaus te
transporteren. Bij elke oneffenheid in
de sneeuw voelde hij zijn pens als een
pudding trillen. “Getver, het lijkt wel
kikkerdril” dacht hij even. Hij liet zijn
zweep maar weer eens knallen op de
rendierruggen, waarop gaandeweg
striemen en bloedplekken zichtbaar
werden. “Komt er nu nooit een einde
aan die lange rotreis?” De Kerstman
vloekte zachtjes. (De inhoud en vorm
van zijn onbetamelijkheden heb ik niet
vermeld, per slot van rekening is dit
een stichtend kerstverhaal)

Na bijna twee maanden komt
de
rendierslede
aan
in
de
regio
Amsterdam. Attentie beste lezers: nu
neemt
het
kerstverhaal
een
onverwachte wending! De slede komt
krakend tot stilstand bij het huis van
Gerrit
(ja
de
Gerrit
van
de
badmintonvereniging Zeeburg). Door
de open gordijnen ziet hij Gerrit om de
tafel zitten met zijn maatje Martin. Ja
hier moest hij zijn. Gerrit en Martin
hebben
rode
puntmutsen
op.
Kerstmanmutsen eigenlijk. De blos op
Martins wangen heeft inderdaad wat
Kerstmanachtigs, alleen de baard
ontbreekt. De Kerstman bonkt op de
voordeur (voor de goede orde
Kerstmannen bellen nooit aan, omdat
dat niet hoort en de rendieren daar niet
aan gewend zijn).
Gerrit doet de deur open. De Kerstman
stamelt “help me de cadeaus uit te
laden, ik ben uitgeput”. Eenmaal

Na deze onverkwikkelijke onderbreking
volgden er nog vele. Immers de reis
was lang. Om van Rovaniemi in NoordZEESLAG
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binnen zegt hij mopperend:

Hoe te bereiden?

“Jongens ik ben zo kapot en zo
slechtgehumeurd dat ik niet meer de
vrolijke Kerstman kan uithangen op het
Kersttoernooi van Zeeburg.
Hier
hebben jullie de cadeaus die als prijzen
voor de winnaars worden uitgereikt.
Alsjeblieft, neem het van me over. Ik
kan niet meer”

Zeef de bloem boven een grote kom.
Maak een kuiltje in het midden en doe
hier 1 mespunt zout, 1 ei en de olie in.
Roer van buiten naar binnen een paar
keer door met een garde en voeg al
roerend het bier toe. Dek de kom af
met een schone theedoek en laat 1 uur
rusten op een warme, tochtvrije plek.

Kort daarop zakt de Kerstman in
elkaar. De mentale conditie van de
Kerstman is dus de echte reden
waarom Gerrit en Martin dit jaar als
hulpkerstmannen op het Kersttoernooi
opereren. Tot nu toe is dit een goed
bewaard geheim geweest. Over zijn
lichamelijke toestand kan ik kort zijn:
de echte Kerstman is de dag voor het
toernooi begraven in de achtertuin van
Gerrit, waar hij geheel in kerstsfeer
onder een laagje vers gevallen sneeuw
ligt.

Verhit de olie in de frituurpan of ruime
pan tot 180 ºC. Controleer eventueel
de temperatuur met de keukenthermometer.

Recept: Verse
Appelbeignets!

Haal de plakken appel door het beslag,
laat uitlekken en doe in de frituurpan.
Frituur in porties in 5 minuten
goudbruin. Keer halverwege.

Ingrediënten

Laat de beignets uitlekken op keukenpapier en bestrooi met poedersuiker.
Serveer warm, lauw of koud.

Splits 2 eieren en klop de eiwitten stijf.
Schep ze voorzichtig door het beslag.
Schil de appels en verwijder het
klokhuis met de appelboor. Snijd de
appels elk in 5 gelijke plakken.
Besprenkel ze met citroensap om
verkleuring te voorkomen en bestrooi
met de kaneel.

125 g bloem
3 eieren
1.5 el zonnebloemolie
125 ml bier (flesje 330 ml)
4 zoete en aromatische appels
(bijv. pink lady)
• 1 citroen
• 3 tl gemalen kaneel
• poedersuiker
•
•
•
•
•

Eet smakelijk en een fijne feestdagen!

Benodigheden
• frituurpan of ruime pan
• keukenthermometer
• appelboor
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op groen te krijgen. Na 2 potjes zegt
één van mijn zoons: “Nu moet u ook
meedoen opoe. Ik draai wel”.”Nee, joh!
Dat gaat toch niet”,protesteer ik. Maar
opoe die twee wijntjes op heeft en
inmiddels denkt dat ze de hele wereld
aankan, roept: “Ha! Moet jij es
opletten!”en dribbelt op kousenvoeten
naar het Twisterzeiltje. Bij ‘rechtervoet
op rood’ gaat het mis en komt opoe
niet meer overeind. “M’n knie zit op
slot, jongens”, zegt ze vrolijk. Het lukt
mijn man om zijn grootmoeder omhoog
te hijsen maar op haar rechterbeen kan
ze niet echt goed staan. “Hé meis, kom
ns hier met die megazeef!”roept ze en
inderdaad: als je 1 meter 50 lang bent,
kun je prima een badmintonracket als
kruk gebruiken.

Met je racket het
nieuwe jaar in!
Het is oudejaarsavond 2012. Wat is het
jaar toch weer omgevlogen.
Mijn man heeft net zijn grootmoeder
van 98 opgehaald (anders zat ze ook
maar
zo
alleen)
voor
onze
Oudhollandse spelletjesavond. De
sjoelbak ligt naast Risk, Monopoly en
Twister (interessant om dit met opoe te
doen straks) op de eettafel.
Wat ik nu nog niet weet, is dat het mij
zo vertrouwde badmintonracket ook
deze avond weer een grote rol zal
gaan spelen…
Om een uur of acht is het tijd voor een
lekker kopje koffie met een oliebol.
“Heb je die zelf gebakken meis?”
vraagt opoe. “Nee opoe, hier bij die
kraam op de hoek hebben ze prima
oliebollen. Waarom zou ik die zelf nog
gaan bakken?” “Oh”, zegt opoe,
“vroeger deden we dat altijd zelf” Ik bijt
op mijn lip en zit te klooien met de
onhandige zakjes met poedersuiker die
ik bij de kraam heb gekregen. “Heb je
geen zeefje meis, om de suiker
eroverheen te strooien?”, vraagt opoe.
“Een zeefje?”denk ik, “natuurlijk heb ik
geen….”En opeens schiet mij iets te
binnen! Ik sprint naar mijn slaapkamer
en vis uit mijn sporttas, hoe kon ik dat
nou toch vergeten, mijn multifunctionele badmintonracket. “Kijk ‘ns opoe!”,
roep ik uit, “een megazeef!” Ik houd
mijn racket boven de bak met
oliebollen, pak met m’n andere hand
een zakje poedersuiker en “zeef”
keurig de suiker over de oliebollen.

Om tien minuten over twaalf, na elkaar
een gelukkig 2013 gewenst te hebben,
gaan we, met een glas Champagne in
de hand, naar buiten. Opoe kan haar
knie inmiddels weer bewegen en loopt
alleen een beetje wankel door de vier
glaasjes rode wijn en de Champagne.
Mijn oudste zoon loopt voorop met een
tas vol vuurwerk en mijn badmintonracket. Hij plant het racket in de
vochtige aarde van onze voortuin en
friemelt vervolgens een stuk of tien
rotjes tussen de mazen van de
bespanning. Hij steekt de rotjes aan en
rent snel naar de stoep waar de rest
van ons verwachtingsvol staat te
kijken.
Al snel klinkt er een oorverdovend
lawaai en als alle rotjes (denken we)
afgeknald zijn, loopt opoe luid
schaterend naar de “megazeef” toe. Op
dat moment horen we een knal en zien
we opoe vervolgens verbaasd naar
haar wijsvinger kijken. Het topje hangt
er namelijk nog aan één velletje aan…

Na twee uur lang gesjoeld te hebben,
is om een uur of tien Twister aan de
beurt. Opoe is aan het draaien en wij
halen halsbrekende toeren uit om onze
linkervoet op rood en onze linkerhand
ZEESLAG
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breekt hij het handvat van het nog
rokende racket, legt het als een spalk
achter opoes wijsvinger en bindt zijn
zakdoek erom heen.

• Tims vriendin les geeft in gym in
't Gooi
• In navolging van Yvonne, nu ook
Saskia Walter op zijn hoofd heeft
gemept met het racket
• Matthew in Frankrijk gaat wonen
• Hij daar een bed-and-breakfast
gaat openen, genaamd soixanteneuf
• Zelfs Jilles geen betere naam
had kunnen bedenken
• Marije V. een extra bionisch been
heeft
• Ze een extra goede warming-up
doet om dit been in het gelid te
krijgen
• Yvonne weer regelmatig op
zaterdag gesignaleerd is!
• Er een tijd is geweest dat het nog
niet gezellig was bij BV Zeeburg
• Wij Nicole al een tijd missen,
omdat zij van de ziekenboeg
naar Colombia is gegaan
• Monique (partner van Ron) de
ziekenboeg heeft verlaten en
weer enthousiast aan het
badmintonnen is!
• Ron bij Hillard op de linkse
sociale academie heeft gezeten
• dat Han Hendriks regelmatig de
boot in gaat
• Sophie een kwaal heeft waarvoor
ze elke maandagavond naar de
fysiotherapeut
• Jilles een nieuw talentengroepje
heeft, en dat dat zijn vruchten
begint af te werpen
• Het gezin Kika Werkman trouwe
op de zaterdagmiddag komt
badmintonnen
• We nog nooit zo veel multiculti
aanwinst hebben gehad
• De sneeuw dit jaar vroeg is maar
niet zo vroeg als vorig jaar
• Noor tegenwoordig een
tekencursus doet op de

Op de eerste hulp van het OLVG hoort
opoe dat ze geluk heeft gehad: we zijn
op tijd in het ziekenhuis en het topje is
na het ongelukje uitstekend aan de rest
van de vinger vastgebonden.
Opoe is door haar, voor haar doen,
forse alcoholconsumptie nog steeds
vrolijk en lijkt de hele toestand nogal
grappig te vinden. “Toch zonde van die
megazeef”, grinnikt ze als we weer in
de auto naar huis zitten.
Saskia Ohr

Wist-je-datjes
Wist je, dat...
• Marije al tijden slecht slaapt
• De oorzaak is dat haar konijn
verkouden is
• Zij door de sneeuw met konijn
naar de dierenarts is gegaan
• Erna, onze vooorzitter van de
feestcommissie, naarstig op zoek
is naar medeorganisatoren van
het komende BV-Zeeburgfeest
• Marije al heeft aangeboden
leggings te breien voor de
feestcommissieleden
• het een dansfeest moet worden
• Marije Wouter verslaat met
handjedruk
• Sharon al in de kerstvakantie
naar Den Bosch verhuist?
• Wij daar allemaal welkom zijn om
carnaval te vieren! (Toch,
Sharon?)
• We met haar vertrek helaas wel
onze beste dame van BV
Zeeburg kwijtraken?
• Tim een huis heeft gevonden in
Amsterdam West
ZEESLAG
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maandagavond
Felix vele verschijningsvormen
heeft
We twee Daans hebben
Kleine Daan hard vooruit gaat
Saskia soms stiekem
terugverlangt naar Nieuwendijk
Wouter zich graag op woensdag
tussen de Chinezen op IJburg
mengt
Er op 9 januari een Ninja's
Nieuwjaarstoernooi op IJburg
wordt georganiseerd door UVO
Spirit!
Double Touch op 6 maart is
Er een contunu gebrek is aan
shuttles
Een van de redenen hiervan is,
dat ook er op IJburg aardig wat
kokers ontvreemd zijn omdat er
geen sloten op de kast bleken te
zitten
de code van de nieuwe code van
de cijfersloten bij IJburg 1985 is
In dat jaar onze vereniging is
opgericht
BV Zeeburg in de regel nogal wat
schuchtere types lijkt aan te
trekken
Jan MB per 1 januari met
pensioen gaat…?
Harold z’n vrouw alweer een
derde heeft geworpen?
Martin ook nog aan het oefenen
is?
Wouter onze nieuwe
penningmeester wordt?
En Tom onze nieuwe voorzitter?
We al 3 jaar bezig zijn met veren
shuttles te testen…...
De netten helemaal niet goed
gespannen zijn
Dit komt door het ontbreken van
een koordje…
De clubshirts alleen nog maar in
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‘small’ en ‘medium’ zijn te
verkrijgen bij Tom?
• Heren 1 een groepje ‘ouwe vieze
mannen’ aan het worden is?
• Henk de buurman is van Zaher?
•
• Jilles een jeugdtalentengroepje
traint?
• Er tijdens het Sinterklaastoernooi
een echte heuse Sinterklaas na
al die jaren verscheen?
• Het licht in IJburg Hal nog steeds
‘WTF’ slecht is (ik zie niks)
• Jilles al 11 maanden hiermee
bezig is (met
bureaucratiebestrijding)
• Merlijn ’s nachts voor het slapen
gaan badmintonvideoclips
analyseert en deze verwerkt in
zijn dromen om ze vervolgens in
de dubbels op maandag
uitprobeert?
• Arthur aan de barkruk gekleefd
blijft totdat zijn kruk omvalt?
• Wim weer veelvuldig binnen de
lijnen van het badmintonveld valt
te bespeuren?
• En Moniek op maandag?
• En Carianne weer langzaam aan
het terugkomen is van haar
blessure?
• Onze website aan een nieuw
leven toe is?
• Han Hendriks van zijn ouwe
groepje 1 van de laatste der
Mohikanen is?
• Bert even afwezig is wegens
ziekenhuisbezoek?
• Han nu het shuttlebeheer doet?
• Het voornemen van BV Zeeburg
is dat in 2013 niemand meer
geblesseerd raakt?
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