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Van de Redactie

Den Rooden Looper

Moeilijk was het niet om een thema
voor dit nummer te kiezen. Het is
tenslotte een bijzonder jaar. De winter
duurde langer dan normaal, we kregen
een nieuwe paus die geen “bedankt
voor die bloooooooooemen” meer zegt
(potvrdriedubbeltjes, dat was altijd het
hoogte punt!) en de koningin doet
afstand van haar troon. Zij gaat
‘wisselen’ met haar zoon. Zij krijgt meer
vrije tijd, hij het paleis op de dam. En
voila, een thema is born: Dé wisseling!

Volwassenen:
• Dennis de Vreugt
• Daan van Eijndhoven
• Monique Paalvast
• Zhiling Wang
• Hans Bakker
• Yasmin Steevens

En wat voor een wisseling! Tijdens de
redactievergadering aan de Veemkade
wisselde Marije al snel van versnelling.
Aan het begin van de avond, tijdens
het koffiedrinken al, vroeg zij
ongeduldig: “Gaan we nog wat doen?”
Prompt pakte Wouter zijn laptop uit zijn
tas en verkaste de redactie van de
loungebank naar de eettafel. Wij
stroopten onze mouwen op en gingen
keihard aan de slag. Koffie maakte
plaats voor wijn, koekjes maakten
plaats voor chips, roddels en ongein
werden uitgewisseld (dit blijft onder de
redactieleden, behalve de wistjedatjes
dan) en maakten plaats voor keiharde
nieuwsfeiten. Ideeën voor artikelen
ontstonden, er werd aan een nieuw
nummer gewerkt.

Jeugd:
• Karsten Rijkhart
• Emma Mayer
• Ravi van der Kust
• Lars Grimm
• Nadir el Mouhidi
• James Punter
• Line Stoker

En wat voor een nummer! We gaan
van “Hoe is het met Frederico en
Nicole” naar het Huizen Jeugdtoernooi,
we gaan van koning Arthur naar
koningin Astrid. Lees hoe je met je
racket naar de troonswisseling kunt en
maak die overheerlijke Wortelcappuccino Royal voordat je op TV kijkt naar
dé wisseling. Want dat er gewisseld
wordt, staat vast. Ook als je de column
leest.
Van harte welkom en veel
badmintonplezier!

Erna Offringa
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maakte zich klein en verdween achter
de tafel bij de rest van het bestuur. Niet
echt daadkrachtig, maar op dat
moment kon hem dat niets schelen.

"Meneer de Voorzitter "
Meneer de voorzitter is voorzitter
geworden, dat was schrikken want
meneer de voorzitter is eigenlijk geen
man om voorzitter te worden.

Tot er een dubbeltoernooi was, waar
meneer de voorzitter uiteraard aan
meedeed, want badminton is zijn
passie. Na afloop was er een
prijsuitreiking. Meneer de voorzitter
wist al dat er voor hem niets te halen
viel, dus hij zat ontspannen met een
biertje aan de bar. Alles was onder
controle. De prijzen werden vergeven,
een tweede biertje werd besteld en
toen gebeurde het.

Hoe dit gebeurde, is een lang verhaal,
wat niet verder besproken hoeft te
worden. Maar meneer de voorzitter had
geen idee waar hij aan begon. Er was
hem verteld dat het hem een half tot
een uurtje per week zou gaat kosten.
Dat viel wel mee. Natuurlijk kon je het
uitbreiden tot 2 of 3 uurtjes maar dat
was een keuze die hij zelf kon maken.

De
heren
die
het
toernooi
organiseerden, hadden bedacht de
voorzitter in het zonnetje te zetten door
hem een kleinigheid aan te bieden. Bij
het horen van zijn naam, gingen alle
bellen rinkelen: fuck! Wat nu! Maar hij
liet zich van zijn kruk glijden en liep
naar voren. Eenmaal het kleinood in
ontvangst genomen, begon men
"speech, speech!" te scanderen. Een
dodelijk moment voor de nieuwe
voorzitter; hij moest gaan spreken voor
een groep! Totaal onverwacht! Opeens
was het 10 graden warmer, het licht
vele malen feller en het geluid nam
onmetelijk veel decibellen aan. "Is dit
nu het voorzitterschap?", dacht hij nog,
voordat hij er een klein zinnetje
uitperste over iets van 'vereerd zijn' en
'er het beste van te zullen maken'.
Gelukkig was men zo sportief hem met
een applaus te steunen.

Besturen daar ging het om. En
delegeren. Besturen was wel het laatste waar meneer de voorzitter ervaring
in had, laat staan delegeren. Hij was
meer een man die altijd alles zelf deed.
Tijdens de eerste vergadering waarbij
hij aanwezig was, luisterde meneer de
voorzitter naar alles wat er gezegd
werd. Getallen, data en voor hem
onbekende namen galmden rond. En
aan het eind van de avond liep hij
- beneveld door alle informatie - terug
naar huis, nadenkend over hoe hij dit
alles ooit op een rijtje zou moeten
krijgen. Er volgden nog meer van dit
soort avonden en het galmen werd
alleen maar luider.
Op de avond dat het voorzitterschap in
stemming zou worden gebracht - de
Algemene Leden Vergadering- had
meneer de voorzitter een beetje de
zenuwen. Hoe was de stemming onder
de leden? Moest hij wat gaan zeggen
als hij werd aangenomen als voorzitter? Als er één ding was waar meneer de voorzitter helemaal geen ervaring in had, dan was het wel spreken
voor een groep. De spanning steeg tot
het moment van de voordracht en de
stemming. Hij werd aangenomen,
ZEESLAG

Weer terug op zijn kruk - opgelucht dat
hij niet was gestruikeld of iemands glas
had omgegooid - borrelde de gedachte
bij hem op dat het niet veel slechter
kon worden dan dit. Vanaf nu kon het
alleen maar voorwaarts.
Met groet,
Meneer de voorzitter
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Eindstanden Regiocompetitie NH 2012 – 2013
Poulestand van Jeugd D2 (na 1998) - Jeugd D2, afd 1
Punten
1 Zeeburg D1 71*
2 Zeeburg D2 67
3 Arcade D1
56
4 De Shuttle D1 52
5 Zijderveld M1 36
6 De Treffers D1 29
7 Weesp M1
9

Gespeeld
12
12
12
12
12
12
12

Winst
11
9
6
6
3
2
0

Gelijk
1
1
2
3
2
1
0

Verlies
0
2
4
3
7
9
12

Wedstrijden
79 - 9
67 - 29
56 - 32
52 - 44
36 - 60
29 - 67
9
- 87

Games Punten
160 - 23 3718 - 1944
143 - 67 3922 - 3163
122 - 74 3550 - 2929
112 - 101 3684 - 3601
77 - 127 2970 - 3728
68 - 143 3135 - 3971
27 - 174 2409 - 4052

Poulestand van Jeugd U15 Plastic - Jeugd U15 p, afd 4
1 De Shuttle J2
2 Vennewater J4
De Vliegende
3
Shuttle J2
4 Zeeburg J2
5 Amsterdam J2
6 Weesp J1
7 t Gooi J2
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Punten Gespeeld Winst Gelijk
92
12
12
0
53
12
5
4

Verlies
0
3

Wedstrijden
92
- 4
53
- 43

Games
185 - 14
114 - 95

47

12

5

3

4

47

- 49

102 - 104 3391 - 3466

46
45
40
13

12
12
12
12

4
5
3
0

3
2
4
0

5
5
5
12

46
45
40
13

-

105
101
87
41

5

50
51
56
83

-

115
114
123
170

Punten
4102 - 2093
3629 - 3417

3785
3556
3216
2733

-

3884
3644
3694
4214
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Poulestand van Jeugd U17 Veren - Jeugd U17 v, afd 2
1
2
3
4
5
6

Hoornse BV J1
Duinwijck J4
Almere J3
Zeeburg J1
Heemskerk J2
De Flinters J2

Punten
74
52
40
27
24
23

Gespeeld
10
10
10
10
10
10

Winst
10
8
6
2
1
2

Gelijk
0
0
0
0
1
1

Verlies
0
2
4
8
8
7

Wedstrijden
74
- 6
52
- 28
40
- 40
27
- 53
24
- 56
23
- 57

Games
151 - 25
114 - 63
92 - 89
65 - 113
58 - 120
54 - 124

Punten
3596 3365 3230 2971 2616 2716 -

2336
2825
3195
3295
3402
3441

Wedstrijden
81
- 31
78
- 34
76
- 36
63
- 49
48
- 64
44
- 68
37
- 75
21
- 91

Games
179 - 80
168 - 93
170 - 101
142 - 114
113 - 147
112 - 151
99 - 156
52 - 193

Punten
4979 4945 5194 4669 4502 4447 4256 3596 -

4139
4254
4514
4493
4757
4872
4652
4907

Wedstrijden
71
- 17
69
- 27
60
- 36
46
- 42
33
- 63
33
- 63
8
- 72

Games
139 - 43
144 - 66
129 - 81
102 - 92
76 - 127
84 - 137
19 - 147

Punten
3462 3916 3781 3420 3376 3544 1864 -

2558
3055
3251
3275
3773
4095
3356

Games
143 - 84
132 - 94
129 - 97
121 - 93
109 - 121
105 - 126
49 - 173

Punten
4436 4316 4179 3940 4179 4133 3315 -

3882
3858
4065
3771
4249
4217
4456

Games
115 - 22
72 - 77
72 - 76
76 - 74
25 - 111

Punten
2770 2408 2668 2672 1767 -

1700
2596
2688
2596
2705

Poulestand van 4e Klasse - 4e Klasse, afd 6
1
2
3
4
5
6
7
8

Almere 18
IJmond 6
Rackmindo 1
Uvo-Spirit 2
Amsterdam 8
Wijcker 1
Zeeburg 1
Wijk aan Zee

Punten
81
78
76
63
48
44
37
21

Gespeeld
14
14
14
14
14
14
14
14

Winst
12
9
10
8
5
4
3
1

Gelijk
1
3
2
1
0
0
0
1

Verlies
1
2
2
5
9
10
11
12

Poulestand van 5e Klasse - 5e Klasse, afd 2
1
2
3
4
5
6
7

Punten Gespeeld
Sparta 6
71
11
Zeeburg 2
69
12
Martinus Aveen 9 60
12
Volant '90 3
46
11
Flower Shuttle 7 33
12
Upsilon 4
33
12
Amsterdam 9
-8*
10

Winst
11
9
6
5
2
3
0

Gelijk
0
1
3
1
2
1
0

Verlies
0
2
3
5
8
8
10

Poulestand van Heren 2e klasse - Heren 2e klas, afd 1
1
2
3
4
5
6
7

Punten
Slotermeer H1 65
Gaasperdam H1 58
Diemen H1
57
Zeeburg H1
54
Castricum H1
46
APGS H1
43
Velsen H1
13

Gespeeld
12
12
12
12
12
12
12

Winst
9
8
8
6
3
4
0

Gelijk
1
1
2
1
3
0
0

Verlies
2
3
2
5
6
8
12

Wedstrijden
65
- 31
58
- 38
57
- 39
54
- 42
46
- 50
43
- 53
13
- 83

Poulestand van Heren 4e klasse - Heren 4e klas, afd 2
1
2
3
4
5

Punten
Veenshuttle H2 56
Zeeburg H2
33
t Gooi H1
31
De Kwakel H1 23*
US H2
9
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Gespeeld
8
8
8
8
8

Winst
8
4
3
3
0

Gelijk
0
1
2
0
1
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Verlies
0
3
3
5
7

Wedstrijden
56
- 8
33
- 31
31
- 33
31
- 33
9
- 55
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Diemer Toernooi

12e Double Touch
“Zeeburg Open 2013”

BV Zeeburg heeft zich op het Diemer
toernooi laten gelden door mooie

Afgelopen zondag, 10 maart 2013,
vond het 12e Double Touch “Zeeburg
Open
2013”
recreanten
Badmintontoernooi voor het eerst
plaats in sporthal Zeeburg. Er werd in 3
klasses gespeeld A (4e en 5e klasse
competitie), B (gevorderden maximaal
4 jaar speelervaring) en C (Beginners
maximaal 2 jaar speelervaring). De hal
was versierd met slingers en
ballonnen. Van 10:00 tot 17:00 uur
werden er in Sporthal Zeeburg de
shuttletjes geslagen. De organisatoren
Wim en Hillard hebben wederom alles
in ‘goede banen’ weten te leiden. De
dag werd afgesloten met een
prijsuitreiking in de kantine en een
leuke Tombola!

prijzen in de wacht te slepen bij de
dubbels: Anneke de Vos en Ilse Holtus

Badminton Vereniging Zeeburg werd
vertegenwoordigd door slechts drie
koppels:
• Moniek van Hoek/Ron Kelmanutu
• Tom van der Pot / Leen Blonk
• Bert van de Laar / Wouter
Hanegraaff
Helaas waren er deze zondag elders
ook drie toernooien waardoor het
minder druk was dan het voorgaande
jaar. Toch waren er in totaal niet minder
dan 29 teams, zo’n 58 spelers met
aanhang aanwezig.
Er werd in poules op tijd gespeeld,
mixed en dubbels speelden door
elkaar, van verschillend niveau, veel
partijen en korte wachttijden en
uiteindelijk een afvalsysteem.

bij de dames-dubbel, en Tom van der
Pot en Merlijn Epskamp bij de
herendubbel!

Moniek en Ron, het blessuregevoelige
koppel speelde uitermate spannende
wedstrijden, maar konden hun partijtjes
net niet verzilveren in een mooie beker.
Tom speelde met zijn maatje Leen in

ZEESLAG
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B-Klasse
1 Eggie van Buiten/Serge Perez Gaasperdam
2 Angela Kerssens/Meithy Prawirodirdjo BV Swish
3 Ferrry Anholt/Ron Kikkert Gaasperdam
4 Ali Tanweeri/Stephan van den Berg US
Amsterdam
5 Eddy Rous/Peter Post CTO 70 (Duivendrecht)
6 Peter Westerberg/Hans van Dickhout
Slotermeer
7 Finne Fortuin/Koosje Nijendijk US
8 Arianne v. Wietmarschen/Arthur Koks
Gaasperdam

de A en speelde in de finalepartij “de
sterren van de hemel”, goed voor een
fantastische 1e prijs.

C-Klasse
1 Bert van de Laar/Wouter Hanegraaff BV
Zeeburg
2 Sandra Jurjens/Denise Nijdam De Shuttle
Wormer
3 Richard Petersen/Gusta Pufluik OLVG
4 Koen Verbeek/Ernst Evenboer Instuif
Oostenburg
5 Susan Heuvelman/Erwin Bekema Slotermeer
6 Iris de Rink/Barry Harder Slotermeer
7 Helmud Stein/Sitsofe Owusu OLVG
8 Ronald Glaudemans/Hans Nieuwendijk
Slotermeer
9 Sharon Gunther/Ed Schlesinger OLVG

Eerste plaats A-klasse: Tom en Leen

In de C zaten de echte talenten van BV
Zeeburg! Bert en Wouter behaalden
gewoon een 1ste plek, zie die
gigantische beker!

Nacompetitie
Na een redelijk succesvol seizoen in
een herenteam, wilden Hillard en Han
nog iets extra's... Nog wat meer
wedstrijdjes spelen. Open Team
Kampioenschappen. In een mixteam.

Eerste plaats C-klasse: Bert en Wouter

Zo'n middagje bij Zeeburg is best een
leuke afwisseling met het wekelijkse
spelletje vrijspelen. Iedereen ging met
een vaantje en een voldaan gevoel
naar huis…….

De eerste dame lag voor de hand: dat
werd Pytrik. Voor een tweede dame
was een aantal geschikte kandidaten,
waarvan niemand zich echter helemaal
wilde vastleggen. Han gooide zijn
veroverende glimlach in de strijd en
Hillard zijn onweerstaanbare charme.
Met als resultaat dat Astrid, Ilse, Sung
& ikzelf overstag gingen: we zouden
elk een aantal wedstrijden voor onze
rekening nemen. Kern van het team
werd gevormd door de Riksten-spil,
Hillard was er zo vaak mogelijk, wij
dames rouleerden en in Tom werd een
zeer succesvolle invaller gevonden.

A-Klasse
1 Tom Pot/Leen Blonk BV Zeeburg
2 Denise van Velden/Hans de Groot BC
Alkmaar/BC Bergen
3 Barry Mahoney/Sam Yu VSCA
4 Stefan Lepelaar/Niels Lepelaar Bornholm
5 Ron Sabbé/Martin van Lint Veenshuttle
6 Moniek van Hoek/Ron Kelmanutu BV Zeeburg
7 Ed Lepelaar/Theo Lepelaar Bornholm
8 Henny Sahetapy/Fendy Sutandar Space Shuttle
9 Roy Amanh/Philip Deinse Gaasperdam
10 Guus Wiesemann/Sasha van Veen
Gaasperdam
11 Els Tolle/Anita Koopman Swish Krommenie
12 Marlies Peek/Henny Tholen De Shuttle
Wormer

ZEESLAG
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week precies op de hoogte was van de
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prestaties van Ons Team. Maar als ik
er zo nu en dan eens naar vroeg, of
zelf iets moest spelen, waren de
berichten eigenlijk altijd goed. 6-2
gewonnen, 8-0 gewonnen, de bovenste
positie in de tusentijdse rankings. Pytrik
verloor geen single, de heren draaiden
lekker en het feit dat de dames steeds
wisselden, leek de dubbels en mixen
nou niet direct negatief te beinvloeden.

niemand wist wat de vereiste uitslag
precies was. Was gelijkspel genoeg?
Moesten we winnen? Hillard echter
voelde zich hier niet door gehinderd en
al om 19u zat hij ballonnen te blazen.
De goden verzoeken in mijn ogen,
maar het zag er wel gezellig uit. Kort
voor het begin van de wedstijden kwam
Bert met het bericht dat we
waarschijnlijk aan een 6-2 verlies
genoeg hadden. Pytrik gaf nog eens
duidelijk had aan dat dit niet de juiste
instelling was, omdat we toch zeker
wilden winnen, en met die instructie
gingen we van start.

Halverwege maart bleek dat Ons Team
op
Kampioenskoers
lag.
De
verwachting was dat het feest kon
worden gevierd na afloop van de
voorlaatste
wedstrijd,
uit
tegen
Ouderkerk. Een minpunt hiervan was
dat dit nou net de enige wedstrijd van
de hele reeks was dat het Riksten duo
andere verplichtingen had. En het zou
toch
ongezellig
zijn
om
het
kampioenschap zonder hen te moeten
vieren? Gelukkig werd dit probleem

Naar
mijn
mening
waren
de
damesdubbel (25-23 in de derde game
gewonnen) en de tweede mix (na een
aanvankelijke achterstand schakelde
Hillard naar overdrive, waarmee hij de
eerste game deed kantelen en Sung
wist te inspireren, waarna zij zich in de
tweede game ontpopte als vlammende
kracht aan het net en, gedreven door
de gezamelijke afkeer van een derde
game, sleepten ze de overwinning

ondervangen doordat de wedstrijd
tegen Ouderkerk met 5-3 verloren ging.
En helemaal duidelijk is het niet
geworden, maar dit verlies zou er iets
mee te maken hebben gehad dat
Hillard tot diep in de nacht stond te
fuifen bij Justin Bieber. Tsja...

binnen) de hoogtepunten van de
avond. En conform Pytriks opdracht
werd de wedstrijd gewonnen: 5-3.
Kampioenen!

Dus kwam het aan op de laatste
wedstrijd, thuis tegen Gaasperdam. En
dat was een wedstrijd waarvoor ik was
gevraagd. Verwonderlijk was dat vooraf
ZEESLAG
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hele tijd geleden dat we kampioen
waren geweest en dus was een feestje
wel op z'n plaats. Dankzij champagne
& frituurgarnituur van het bestuur, extra
support vanuit het Riksten-kamp,
goedgestemde tegenstanders & de
ballonnen van Hillard natuurlijk, was
het een heel geslaagde afsluiting van
een geslaagde OTK. En ook bij dit
feestje wisten Han & Hillard niet van
ophouden...

Heet van de naald:
BVZeeburg wint
toernooi Bergen
Afgelopen weekend hebben Ron en
Hillard zich flink in het zweet gewerkt,
en met resultaat: de eerste prijs op het
toernooi van Bergen!

Marije van der Hulst

Fantastische
wereldrecordpoging
dubbelen gelukt
Vier badmintonners hebben afgelopen
weekend in Assen een prestatie van
formaat geleverd. Aize van der Woude,
Johan Drenthen, Lennart van der Veen
en William ten Zijthoff verbroken het
wereldrecord dubbelen door in de
Pittelohal precies 36 uur, 3 minuten en
6 seconden te badmintonnen.

Ron en Hillard, de gelukkige winnaars!

Daarnaast werd er met de ludieke actie
geld ingezameld voor het Jeugdsportfonds.

ZEESLAG
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Nederland veroorzaakt op de West
Friese Flora in Bovenkarspel, storten in
2001 in New York de Twin Towers in
naar aanleiding van een terroristische
aanslag met twee vliegtuigen, wordt in
2002 zowel de euro ingevoerd als Pim
Fortuyn doodgeschoten, wint in 2003
Kroatië het Eurovisie songfestival met
Dino Jelusić en het nummer Ti si moja
prva ljubav met 134 punten, wordt
"even
googelen"
een
standaard
uitdrukking, wordt in 2004 Theo van
Gogh van het leven beroofd in de
Linnaeusstraat, komt in 2006 de
documentaire van Al Gore “An
Inconvenient Truth” uit, start ergens
op
de
wereld
rond
2007
de
economische recessie, won Merlijn
Epskamp
in
2008
de
clubkampioenschappen voor mannen
en Anneke Vos die voor de vrouwen, is
Barack Obama in 2009 de eerste
zwarte president van de VS, wordt
Japan getroffen door een Tsunami,
opent in 2012 de eerste Nederlandse
Apple Store in Amsterdam haar deuren
én vindt in 2013 de abdicatie plaats!

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

De Wisseling
De Wisseling, een prachtig thema voor
een blad. Maakt niet uit welk blad. Een
blad van een boom dat in de herfst
naar beneden dwarrelt, een tafel
waarvan het bovenblad eerst liefdevol
geschuurd wordt waarna het een
nieuw likje verf krijgt, of het
badminton clubblad dat van columnist
wisselt! Want dit is de laatste keer dat
deze columnist voor dit blaadje een
column schrijft. Daarna is er “de
wisseling” van columnist en de
troonswisseling. Het is het einde van
een tijdperk.
Wat is er in die tijd allemaal gebeurd,
tijdens de regeerperiode van Beatrix?
Van 30 april 1980 tot en met 30 april
2013 waren er de krakersrellen “geen
kroning geen woning” (dat weten we
nou wel, dat is zo afgezaagd), hebben
we de kabinetten Lubbers I (19821986), Lubbers II (1986-1989), en
Lubbers III (1989 – 1994) overleefd,
werd in 1985 BV Zeeburg opgericht,
ging het muzikale duo Wham! in 1986
uit elkaar, raakte in 1987 mijnheer
Khomeinie zeer beledigd door een grap
van onze Rudi Carell over het werpen
van slips en Bh’s, wint Oranje het EK
voetbal in 1988, wordt in 1989 de
Nederlandse
PTT
geprivatiseerd,
verdringt
Microsofts
Word
het
populaire tekstverwerkingsprogramma
Word Perfect, komt de erectiepil Viagra
op de markt, start in 1990 de eerste
Golf Oorlog doordat Irak Koeweit
binnen valt, openen in 1992 de
Olympische spelen in Barcelona, volgt
Bill Clinton in 1993 George Bush op, is
in 1994 de best verkopende singel
“dromen zijn bedrog” van Marco
Borsato, wordt in augustus 1996 Mark
Dutroux gearresteerd, kreeg de affaire
Bill Clinton & Monica Lewinski veel
aandacht (“I did not have sexual
realtions with that woman”), is er in
1999 de grootste legionella uitbraak in
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Abdicatie, het klinkt als decapitatie.
Alleen mag ze gelukkig wel haar hoofd
op haar romp houden, maar Nederland
is wel een monarch en een tijdperk
armer. Vol weemoed neem ik afscheid
van al deze gebeurtenissen. Het is
jammer, maar het moet. Nu kan ze
eindelijk genieten van haar hobby
beeldhouwen, haar mooie tuin en haar
Border Terriër. En we krijgen er wat
voor terug. Want wat hebben we
gewonnen Pierre? Niet één, niet twee,
maar wel vijf nieuw sterren aan het
firmament! Behalve dat we WA
krijgen, krijgen we er een Maxima en
haar drie A’s (ik vergeet altijd de
namen, want die lijken zo op elkaar,
dus we houden het even bij de drie
A’s) bij! Ik ben heel benieuwd. Wat
staat er ons tijdens deze nieuwe
periode te wachten? En wie wordt de
nieuwe columnist van dit clubblad?
Verdana
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't ZEEBURGERTJE – Jeugdpagina's
De Almeerse Champions League
Eindelijk was de eerste dag van de
Champions league aangebroken. Deze
minicompetitie wordt
gehouden om
kinderen te laten proeven aan het in team
verband spelen van wedstrijden zoals in de
reguliere regio competitie. Hierbij worden
per wedstrijd acht partijen gespeeld,
namelijk twee enkel partijen, twee dubbels
en 2 mix dubbels. Veel kinderen besluiten
na het spelen van deze mini competitie om zich in te schrijven voor de jeugd
competitie.
Voor de kinderen (en ouders) is het erg
spannend om voor het eerst een echte
badminton wedstrijd te spelen. Bij wie
zit ik in het team? Tegen welk team
moet ik spelen? Wat zijn de regels?
Ouders
en
grootouders
zaten
gespannen op de banken om de
kinderen aan te moedigen. Halverwege
de wedstrijden kregen de kinderen een
versnapering en wat te drinken en

tevens werd er druk getekend om de
mooiste team poster te maken en hier een
prijs mee te winnen

ZEESLAG
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Om 10 uur precies begon de dag met een
goede warming up. Na deze warming up
begonnen de drie competitie zondagen
voor de beginnende jeugd. Er werd hevig
gestreden voor elk punt en menige
zweetdruppels geproduceerd. Op de derde
speeldag kon je goed zien dat spelers al
beter speelden dan op de eerste dag en
het hun tegenstanders nog moeilijker

maakten.
De prijsuitreiking begon met de
uitreiking voor de tekenwedstrijd voor
wie de mooiste tekening kon maken
samen met het team. BV Zeeburg
maakte een zeer creatieve tekening,
maar viel helaas niet in de prijzen.
Op naar de echte competitie!

Plaats Totaal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Totale
punten
1106
991
927
1030
1030
886
829
935
728
815
876

BV Almere 1
BV Almere 7
BV Almere 3
Swift '64
BV Almere 4
Zeeburg 1
BV Almere 5
BV Almere 2
BV Almere 6
Abcoude 2
Abcoude 1
Martinus-BV
714
Almere
Gaasperdam 631
Zeeburg 2
504

ZEESLAG

Gewonnen
Games
47
40
36
37
36
30
24
29
20
19
17

Gewonnen
wedstrijden
23
20
18
17
16
14
12
12
10
8
7

14

6

11
2

4
1
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Aankondiging Jeugdkamp 2013
Na Hoogersmilde, Huizen (3x), Spaarnwoude, Wijk aan Zee, Uitdam & Bakkum,
hebben we voor de

negende editie van het BV ZEEBURG JEUGDKAMP

gekozen voor Loosdrecht. Dus dat wordt een weekend lang zwemmen, fietsen,
pannenkoeken bakken, kanovaren,
barbecueën en bosspellen spelen!

Heb je zin om mee te gaan, houd dan het
weekend van 14 t/m 16 juni vrij in je agenda,
want dan gaat het allemaal gebeuren!

Binnenkort krijg je de officiele
uitnodiging….

ZEESLAG
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Vriendschappelijke wedstrijden jeugd tegen UVO-Spirit.
Vorige week was het: 2 verloren en 1 gewonnen. Zaterdag 13 april waren de
returnwedstrijden.
Team 1: 6 – 4 gewonnen
Roosje Lugthart, Susan van den Broek, Romesh Madhoeban, Lars Jaarsma

Team 2: 7 – 3 gewonnen
Asta Suttorp, Yente Ertmann, Dimas Sadjari, Ravi van der Kust

Team 3: 5 – 5
Kika Werkman, Fay Bergen, Daan Heymans, River Hermsen

Woordzoeker der Wisseling!

Als je alle woorden doorstreept, houd
je een koninklijke traditie over

ZEESLAG
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BV Huizen '96 jeugdtoernooi

Het Jeugdtoernooi is al jaren een groot
succes. Dit toernooi wordt drie keer per
seizoen georganiseerd. Per toernooi
doen er maximaal 130 kinderen mee
aan dit toernooi. Dit jeugdtoernooi staat
bekend om z’n gezellige sfeer. Het is
een toernooi waar op elk niveau
meegedaan kan worden. Van een
recreant die net twee weken op
badminton zit, tot een ervaren
competitiespeler. Iedereen kan bij dit
toernooi
een
gezellig
potje
badmintonnen. En omdat er in
poulesysteem gespeeld wordt ben je
hoe dan ook verzekerd dat je meerdere
wedstrijden speelt. De poules worden
samengesteld op leeftijd en ervaring.
Tijdens dit toernooi worden er
uitsluitend dubbels gespeeld. Deze
dubbels worden per speelronde, door
middel van loting vooraf samengesteld.
Je speelt dus elke ronde met een
andere dubbelpartner. Er wordt tijdens
dit toernooi gespeeld op tijd. Er wordt
dan ook bij de 21 niet gewisseld, maar
er wordt gewoon doorgeteld. Het
toernooi staat dan wel bekend om zijn
gezelligheid. Maar zodra de bekertjes
waar de kinderen voor spelen
uitgestald worden, zien we een hoop
kinderen die toch ineens maar wat
graag willen winnen.

ZEESLAG

Voor iedere nummer 1 en 2 in de poule
hebben we zo’n mooi bekertje
klaarliggen. Maar mocht je daar niet bij
de eerste twee zitten ga je ook niet met
lege handen naar huis. Voor iedereen
die meedoet aan dit toernooi hebben
we namelijk ook nog een mooi
aandenken.

Ate Jepma

Joep Meilof
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Beide brengende ouders maakten een
route-foutje op weg naar De Meent.
Maar om 10 uur kon iedereen toch de
uitleg over de opzet van de dag
meemaken. BV Huizen neemt iedere
editie van hun jeugdtoernooi weer de
tijd om ook debutanten zich direct thuis
te laten voelen.
Zeeburgers met en tegen elkaar
Rik Willers

Iks en Ravi waren de enigen die als
Zeeburgers zonder clubmaatjes in hun
poules waren ingedeeld. Ate en Joep
streden in een poule. En Rik, Iks en
Roosje ook.
Zoals al eerder met debuterende
spelers is gebeurd, benutte Ravi deze
keer de mogelijkheid die dit toernooi
biedt; namelijk een prijs in de wacht
slepen, terwijl je ‘nog’ maar recreant
bent.

Roosje Lugthart

Joep, Ate, Rik en Roosje moesten deze
keer toezien hoe anderen er in hun
poules met de prijzen vandoor gingen.

Het 3de BV Huizen '96 jeugdtoernooi
7 april was alweer het derde laatste
jeugdtoernooi in Huizen van dit
seizoen. Ervaringsdeskundigen en
debutanten hadden een leuke zondag.

Het hoort allemaal met de opzet van dit
toernooi:
individueel
punten
verzamelen, samen met wisselende
spelers die met jou dubbels/mixen
spelen, in zes wedstrijdjes van een
kwartier. Het kan verkeren, dus. En het
blijft gedurende de hele speeldag, tot
het einde spannend hoe uiteindelijk je
score uitpakt.

Deelnemers
Opnieuw waren Ate, Joep, Iks, Rik en
Roosje van de partij. En deze editie
maakten ook Dimas en Ravi hun
debuut.

Het kan gebeuren, zoals bij Roosje
deze keer, dat je in je laatste
speelronde, samen speelt met degene,
die in de ‘tussenstand van 12:30 uur’
net boven of onder jou stond. Zodat je
er dus niets op voor- of achteruitgaat
met die spe(e)l(st)er.

Lente
Tijdens de vroege rit naar Huizen (op
zondagochtend ben je na één week
zomertijd, nog niet écht gewend) kwam
er een veelbelovend zonnetje op uit het
oosten. Eigenlijk niet echt een dag om
in een sporthal door te brengen...

Een paar Zeeburgers kon pas tijdens
de prijsuitreiking concluderen, dat het
‘net’ niet gelukt was.

Maar ja het vooruitzicht van de prettige
sfeer bij deze toernooien, maakte dat je
wel zin kreeg in deze dag.
ZEESLAG

Heel erg leuk voor Ravi. Jammer voor
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de anderen, zeker nu het een keer
‘echte’ bekers waren.

Een nieuw lid serveert

Zomer

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

Het plezier en de speelervaring, wat
ieder toch weer mee naar huis nam,
gaf samen met het inmiddels bijna
zomerse zonnetje, op weg naar huis in
één van de auto’s een heel melig
sfeertje met een hoop gegiechel. Of dit
door de dextro kwam, zal altijd een
raadsel blijven….

Yasmin, ik ben DJ en producer :-)

Reclame

Waarom BV Zeeburg?

Het plezier straalt van Ravi af. En van
Ate, Rik, Ate en Roosje bij de vorige
editie. Voor alle jeugdleden: volg de
mededelingen van Hillard volgend jaar.
En doe een keer mee. Met garantie
van een leuke badminton-dag, met
kans op een prijs mee inbegrepen.

Ik woon al jaren in Zeeburg!

Wie of wat bracht je aan het
badmintonnen?
Het is mij met de paplepel ingegoten
vanuit mijn indonesische achtergrond,
mijn hele familie zat op badminton, mijn
zus en ik hadden niet echt een
keuze :-)

Hoe lang ben je hier al lid?
Mijn lidmaatschap zit nogal ingewikkeld
in elkaar. In principe ben ik al een
aantal jaren lid, maar door mijn werk en
het vele reizen heb ik jaren gehad dat
ik bijna niet aanwezig was! Maar altijd
weer met volle moed probeer ik een
nieuw begin te maken.

Adrie, moeder van Roosje

Ik heb nu een stok achter de deur
aangezien mijn zoon nu ook op
badminton zit en hij super fanatiek is
(op z'n zachts gezegd)!
Wat viel je op toen je hier voor het
eerst kwam?
Een diversiteit aan mensen en erg
easy going :-)
Wat is je lievelingsslag bij het
badmintonnen?
Cross dropshot
Wat is je grootste badmintonsucces
tot nu toe?
In mijn jeugd was ik minimaal 3 dagen
in de week aan het badmintonnen, had
districts training en elke weekend
toernooien/competitie. Ik ben meerdere
malen clubkampioen geworden bij mijn
voormalige club Thiela...(Tiel), maar
dat is heel lang geleden….het wordt
ZEESLAG
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dan ook weer tijd om in mijn volwassen
bestaan een aantal successen te
boeken!

dus helaas geen kronen meer :-)
Wat is je levensmotto?
Je bent meester en vormgever van je
eigen leven

Wat zijn je favoriete bezigheden
naast badminton?
Muziek,
muziek.

muziek,

muziek,

Wat weten wij nog niet van jou, maar
zouden we wel moeten weten?

muziek,

Ik kan niet tegen mijn verlies!!!!

Wat eet je het liefst en wat lust je
absoluut niet?
Ik ben een alleseter, het liefst eet ik 3
keer per dag warm! Natuurlijk
Indonesisch… ik houd niet echt van
brood.
Waar erger je je aan in het dagelijks
leven?
Ik ben erg ongeduldig, dus alles wat
langzaam gaat is een ergernis.
Waar geniet je van in het dagelijks
leven?
Mijn geweldige zoon Ravi, mijn steun
en toeverlaat!
Wat is je lievelingsdrank?
Witte droge wijn
Hoe lang ben je nog van plan om bij
Zeeburg te blijven?
Op en af...nog vele jaren :-)
Ruik je altijd zo lekker naar jasmijn?
Uhmmm...ruik ik naar jasmijn?
Wat is je favoriete thee?
Groene Chinese thee zonder suiker
natuurlijk
Wat vind je van de troonswisseling?
Super spannend, de kans is groot dat
je dat maar 1 keer meemaakt in je
leven. Ik heb alle vertrouwen in Koning
Willem...en dat komt natuurlijk door de
sterke en mooie vrouw achter hem:
Maxima!
Hoeveel kronen heb je?
In mijn vorige leven ben ik onttroond,
ZEESLAG
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iets aan kunnen doen.

King Arthur

Heb je je tanden eindelijk laten
bleken?
Ik heb niet mijn tanden laten bleken,
kan me ook niet voorstellen dat ik dat
ooit zou doen.
Wat is het eerste dat je zou doen als
je Koning was?
Als ik koning was zou ik in de tuin van
paleis
Soestdijk
een
glazen
badmintonhal aanleggen. Ik zou veel
van mijn aandacht aan sport besteden
en ‘s avonds spelen in de kelder van
het paleis met al mijn antieke
natuurkunde experimenten die ik van
belastingcenten gekocht heb.
Heb je ook iets met water?
Iedere Nederlander heeft wat met
water, en Zeeburgers misschien nog
wel meer dan anderen. Ik vind het wel
een slimme zet van Koning Willem om
dit
onderwerp
te
kiezen
als
specialisatie.

Wat vind je van Willem Alexander /
Maxima
Willem-Alexander en Maxima zijn voor
mij gewone leuke mensen, ik vind het
leuk en fijn dat Nederland een
koninkrijk is en ben blij dat we een
verstandige koningin hebben en nu een
slimme en mooie koningin krijgen. Ik
heb ze nooit ontmoet maar ze zullen
het vak vast prima uitvoeren.

Hoe heb je het zwaard uit de steen
gekregen?

Wat is de grootste overeenkomst
tussen jou en Willem Alexander?

Toen ik met Astrid op de foto ging en
wij onze kronen opzetten voelde ik me
waarlijk koninklijk.

Ik heb een foto bijgesloten om te laten
zien hoe ik vorig jaar in Parijs een
zwaard probeerde te bevrijden uit een
steen.
Wanneer voel je je koninklijk?

De grootste overeenkomst tussen
Willem-Alexander en mij moet wel het
vermeende grootverbruik van pils
tijdens ons studententijd zijn. Er is ons
beiden vele malen verweten dat we
jarenlang aan de bar gezeten hebben.
Ik kan me zo voorstellen dat Willem
hier ook niet vrolijk van wordt. Er is
natuurlijk een groot probleem dat dit
veroorzaakt heeft; er zit een gat in het
glas, en hier hebben Willem en ik nooit
ZEESLAG

Hoe staat het met je kroonjuwelen?
Als mij gevraagd wordt hoe het met
mijn kroonjuwelen staat antwoord ik
zelfverzekerd dat mijn rackets veilig in
mijn tas zitten.
Wat is in 1 zin je boodschap aan je
onderdanen?
Mijn lijfspreuk: Sport, Bier, Plezier, en
een beetje natuurkunde!
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Koningsdag of Koninginnedag?

Queen Astrid

Koningsdag natuurlijk
Wanneer was je voor het laatst een
beetje dom?
Wanneer ik het laatst dom was is een
goede vraag. Ik weet niet of daar een
antwoord op is... Erik Verlinde
(professor snaar theorie) zei vorig jaar
"ik maak geen fouten". Zelf denk ik dat
de laatste service die ik in het net sloeg
bij het bitterballentoernooi vrij dom was
als ik echt een antwoord moet geven.
Wat doen ze bij jou in de familie met
politieke tegenstanders?
Politieke tegenstanders lul ik meestal
omver zodat ze het met mij eens
worden. Als wij een tegenstander
tegenkomen die even koppig is als ons
dan zorg ik er voor dat hij in een kwaad
daglicht komt te staan.
Wat heb je met de Oranjes?

Wat vind je van Maxima?

Wat ik met de oranjes heb staat bij
vraag 1. Ik vind het leuk en belangrijk
in ons land.

Een interessante vrouw - heel vaak
met een glimlach, die natuurlijk
overkomt.

Val je op blond?

Wat is de grootste overeenkomst
tussen jou en Maxima?

Ik val niet op blond, wel op Maxima :).
Ik heb geen verband kunnen
ontdekken in de vrouwen waarop ik
gevallen ben.

We zijn alle twee buitenlanders die in
Nederland wonen.
Wat is het eerste dat je zou doen als
je Koningin was?

Wat deed je met NL-doet?

Als de nationale feestdag in het
weekend is, zal de volgende maandag
vrij zijn. En niet van zondag op
zaterdag uitstellen als in 2014...

Ik heb nooit iets gedaan met NL-doet.
Knotwilgen knippen op de Natuur-inde-buurt-dag wel.
Heb je liever Tango of Salsa ?

Wanneer voel je je koninklijk?

Tussen tango en salsa kan ik moeilijk
kiezen omdat ik weinig verstand van
muziek en dans heb. Ik ga vaak
dansen maar onthoud weinig van de
muziek, ben vrees ik een beetje
vreemde fysicus als het om muziek
gaat.

ZEESLAG

Als ik een badminton match win.
Wat is in 1 zin je boodschap aan je
onderdanen?
Geniet van het leven - en denkt niet er
aan hoeveel geld wij jullie kosten...
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Koningsdag of koninginnedag?

Waar is …

Natuurlijk Koninginnedag!

Deze rubriek is nog behoorlijk
uitgebreid, helaas! En dan missen we
nog reactie van emigranten Matt Hewitt
en Jan Mansvelt Beck, beide naar de
zuiderzon vertrokken...

Wat doen ze bij jou in de familie met
politieke tegenstanders?
Regel nummer 1: ik heb altijd gelijk en
regel nummer 2: als ik geen gelijk heb,
treedt regel nummer 1 in werking.
Ben je een Berliner?

...Nicole?

Nee, een Leipzigerin.

"Inderdaad, heb me afgemeld als lid
want de schouderblessure is nog
steeds niet over en stja het is jammer
om steeds ledengeld te betalen voor
niks!

Wat heb je met de Oranjes?
Een prachtig feestje met veel gekke
mensen op 30 april.
Val je ook op blond?

Ja ik hou erg veel van sporten dus ik
ben altijd aan het zoeken wat ik dan

Ik houd van bruin.
Heb je liever Tango of Salsa?
Tango.
En hier een foto van Walterina, onze
nieuwe
kroonprinses
van
BV
Zeeburg!!!!!

wél voor soort sport kan doen...., nou
zie bijgaande foto's ; Parapenten! Met
een lekkere knappe Colombiaanse
boy!
Grapje hoor: heb een duo sprong
gemaakt met de instructeur, maar vond
het wel onwijs gaaf en ga dat in
Colombia
zeker
vaker
doen!
ZEESLAG
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Verder fitness ik nu regelmatig, maar
meer om mijn schouder weer optimaal
te krijgen en wie weet...., kan ik in
september weer een keertje komen
badmintonnen..!!

... Frederico Parra
"Life in Berlin is interesting, I wish I
could say the same about the winter! I
moved here at the end of January last
year, and it has been very intense so
far. Work has been very busy and
Berlin quite exciting. The city is
extremely lively, it's a true happening
city, there is a lot of things to do at any
time of the day (and night!) and
normally they are very affordable.
That's probably the main difference
with Amsterdam in that sense,
everything in general is a good
percentage cheaper.
I am working for Booking.com -a true
Dutch
company.
Since
the
headquarters are in Amsterdam, I have
been flying back for a few days every
month. Unfortunately I never had the
chance to drop by Zeeburg on a
Monday night, but I am confident that I
will be able to play with you guys again
at some point. I really miss the club: it
was very nice to be able to play with
such a great bunch of people. The
most appealing thing for me when
playing was that you were from very
different levels, from the experts to the
very beginners. And everyone has fun
playing each other! In Berlin, I have
tried to join a badminton club but I
wasn't very successful. It seems that
here you have either pros or zero
beginners, but nothing in between. I
wish you could extend the reach of the
club to Berlin, I am aching to play
badminton again :-)

Voor de broodnodige conditie en om
het figuur niet uit te laten zakken, doe
ik aan snelwandelen en fietsen(ooit de
race-fiets van Jilles gekocht!)
Qua hobby's ben ik niet veranderd en
vlieg ik nog steeds met veel plezier de
wereld rond, mijn favo-bestemmingen
zijn nog altijd de Caribische eilanden
om salsa te dansen en natuurlijk zon,
zee, strand!
Maar ja wat dacht je van skiën in
Montréal, San Francisco of Calgary...
Lekker smullen in Suriname, Maleisië
en Midden Oosten.
Autootje huren in LA of rondfietsen in
Kaapstad, Bangkok of Singapore...
Niet te vergeten lekker shoppen in NY,
Chicago, Toronto of Hong Kong!
En nog even een beetje spanning in
Tokyo
doordat
er
nog
wat
seismografische trillinkjes waren...!

Keep well!

Nee, nee mijn leven is niet saai, ben
super happy en een jaar was zó
voorbij!

Fede"

Misschien dat ik in september toch
weer een keertje kan komen spelen,
maar dat moet ik dus nog even
afwachten."
ZEESLAG
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Royal wortelcappuccino met sinaasappel!






groente zachtjes voor 5 minuten.
Voeg de bouillon en melk toe en
laat de soep ongeveer 10
minuten zachtjes koken.
Pureer de soep met een
staafmixer en breng op smaak
met zout en peper.
Klop de slagroom bijna stijf.
Schep de soep in 4 warme
koffiekoppen en schep er een
lepel slagroom op. Garneer de
room met de achtergehouden
sinaasappelrasp en strooi er wat
chilipoeder op.
Eet de soep tijdens het kijken van
de kroning op TV. Enjoy!

Voorgerecht voor 4 personen

Ingrediënten









1 sinaasappel, schoongeboend
15 g boter
1 tl gemalen komijn (djinten)
1/2 tl chilipoeder
200 g wortel, in kleine stukjes
250 ml kippenbouillon
(zelfgemaakt of van 3/4 tablet)
150 ml volle melk
100 ml slagroom

Materialen


staafmixer

Bereiden
 Rasp de oranje schil dunnetjes
van de sinaasappel af. Houd 1
theelepel apart voor de
garnering. Pers de sinaasappel
vervolgens uit.
 Smelt de boter in een pan en roer
de komijn, chilipoeder en de
geraspte sinaasappelschil erdoor.
Schep de wortel en
sinaasappelsap erdoor, leg de
deksel op de pan en smoor de
ZEESLAG
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meppend een weg banen door de
mensenmassa op de Dam en zo een
plekje vooraan bij het Paleis veroveren.

Met je racket naar de
troonswisseling

Na dit gedeelte zal de nieuwe koning
worden ingehuldigd. Tijdens deze
plechtigheid zullen op de zogenaamde
credenstafel
drie symbolen
van
koninklijk gezag en waardigheid liggen,
te weten de kroon, de scepter en de
rijksappel. Het ligt natuurlijk voor de
hand, vooral voor de trouwe lezers van
deze column, dat indien de scepter
vergeten is, gestolen is of doormidden
gebroken is, deze natuurlijk prima te
vervangen
is
door
het
badmintonracket. In plaats van dat
Wim-Lex de scepter zwaait over ons
koninkrijk, zal dat dan voortaan “het
racket” zijn.

Op 30 april aanstaande vindt in onze
mooie stad de troonswisseling plaats.
In plaats van Koninginnedag krijgen we
voortaan Koningsdag. Het is even
wennen maar over een paar jaar zal
het voor ons allen vast doodnormaal
zijn. Ook bij de troonswisseling kan het
badmintonracket
de
toekomstige
koning
en
ook
ons
gewone
stervelingen, prima van pas komen.
Op 30 april zal de koningin allereerst
afstand doen van de troon door de Akte
van Abdicatie te ondertekenen. De Akte
wordt tevens door de nieuwe koning
ondertekend. Meteen na ondertekening
is prins Willem-Alexander Koning der
Nederlanden. Mochten Bea en WimLex onverhoopt best een eindje van
elkaar af zitten, omdat bijvoorbeeld
Maxima de afgelopen maanden van de
zenuwen
veel
vreetbuien
heeft
gekregen en er nu met zeer ronde
heupjes tussen zit, dan kan het handig
zijn om onder de stoel van Beatrix een,
jawel, badmintonracket neer te leggen.
Op het racket deponeert zij dan haar
ondertekende Akte en haar vulpen en
reikt ze op deze manier haar zoon aan.

Door onze kersverse koning wordt nu
de volgende eed afgelegd: “Ik zweer
aan de volkeren van het koninkrijk dat
ik het statuut voor het koninkrijk en de
Grondwet steeds zal onderhouden en
handhaven. Ik zweer dat ik de
onafhankelijkheid en het grondgebied
van het koninkrijk met al mijn
vermogen zal verdedigen en bewaren;
dat ik de vrijheid en de rechten van alle
Nederlanders en alle ingezetenen zal
beschermen, en tot instandhouding en
bevordering van de welvaart alle
middelen zal aanwenden welke de
wetten mij ter beschikking stellen, zoals
een goed en getrouw koning schuldig
is te doen.”

Vervolgens zal het gezelschap zich
naar het paleisbalkon begeven, alwaar
prinses Beatrix haar zoon zal
voorstellen als nieuwe koning aan het
publiek. Het publiek zal vervolgens
gelegenheid krijgen om de nieuwe
koning toe te juichen. Ook bij dit
toejuichen komt een racket goed van
pas. Het balkon is best hoog en
misschien sta je wel helemaal
achteraan in de menigte. Als je nu op
de schouders van je buurman gaat
zitten en flink zwaait met je racket, dan
val je zeker op; misschien haal je zelfs
het 8 uur journaal wel! Ook kun je je al
ZEESLAG

Ik heb een voorstel voor een
alternatieve tekst, die ik hem een dezer
dagen zal mailen: “Ik zweer aan de
badmintonners van BV Zeeburg dat ik
het aantal shuttles voor de vereniging
steeds
zal
onderhouden
en
handhaven. Ik zweer dat ik de netten
en de bijbehorende draagpalen met al
mijn vermogen zal verdedigen en
bewaren; dat ik de vrijheid van alle
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leden
van
BV
Zeeburg
zal
beschermen, en tot instandhouding en
bevordering van de bierconsumptie in
de
kantine
alle
middelen
zal
aanwenden om een rondje te geven,
zoals een goed en getrouwe koning
schuldig is te doen.

• Jeugdtrainer Fred onverwacht
met de zuiderzon is vertrokken
• combinatiefuncitonaris Daphne
haar vruchten begint af te
werpen.
• de combinatiefunctionaris Kees
nog nooit gesignaleerd is.

Hoezee Hoezee Hoezee!!!!

Wist-je-datjes

• Hillard de hoogste frequentie van
toiletbezoek van de hele redactie
heeft.

Wist je dat...

• Hillard er goed een soepzooitje
van maken.

Saskia Ohr

• het Cobra-museum de enige
leuke plek is van Amstelveen is.

• Wouter tijdens double touch een
ontstoken voet kreeg.

• Hillard het reactievermogen heeft
van Neo uit The Matrix en zo aan
een aanslag met wijn is ontsnapt.

• daar een paar dagen later flink
wat pus uit spoot.

• Arthur van alle
markten thuis.

• Wouter zich wat opgelaten voelt
als de zaalvoetballers in hun
natte onderbroek uit de douche
komen.

internationale

• iedereen erbij gebaat is als er in
het Nederlands wordt getraind.
• Marije en Hillard beste mattis
zijn.

• het Tim 12 uur in dezelfde ruimte
iets te veel wordt en hij daarom
op maandag training gaat geven.

• Zij elkaar
hebben.

ontmoet

• we
twee
assistent-trainers
hebben: Pytrik en Surya.

• Hillard en Marije ooit samen op
een kamer hebben geslapen met
een papagaai.

• dat
er
tijdens
de
redactievergadering voor het
eerst bitterballen bij Erna zijn
gesignaleerd.

in

1999

• Over papagaaien gesproken,
Katinka en Homme na 4
maanden
huwelijk
weer
gescheiden zijn.

• Een van Hillards broers varkens
als huisdier heeft.
• de eerste plannen voor
jeugdkamp er al weer zijn!!!

• Snowie de papagaai met Katinka
is meeegaan.

• Onze Colombiaanse Nicole het,
gezien
haar
slepende
elleboogblessure, helaas voor
gezien houdt?

• Sung een huis heeft gekocht in
Hilversum.
• Hillard door zijn rug is gegaan bij
het uit de auto stappen.
• Surya weer binnen
gesignaleerd is.
ZEESLAG
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• Zo ook onze 'wijnman' Nico de
Lange
wegens
verminderde
motivatie?

club
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• En ook Sung ons gaat verlaten
wegens
verhuizing
naar
Hilversum?
• Wij dit ontzettend jammer vinden
maar hun veel succes wensen in
alles wat zij verder gaan doen?
• Nico's kinderen Don en Alek
gelukkig wel nog steeds bij de
jeugd aanwezig zijn?
• John Lim na een lange
afwezigheid gelukkig weer op
onze velden te bewonderen is?
En dat dit ook geldt voor Martijn
Friggen?
• Dat Jan Mansveld Beck weer
voor langere tijd naar Spanje is
getuft?
• Vanaf heden koning Arthur 1 euro
tol zal vragen aan iedere
opruimer die tijdens zijn les over
baan zeven probeert te lopen
met een netpaal? Let op, dit is 1
euro per netpaal!!!
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Koninklijke Besluit
Iedere week zetten enthousiaste Zeeburgers zich in om op een
fijne manier te badmintonnen op maandag, iedereen doet wat
en na een avond sporten en gezelligheid gaan we allen
tevreden naar huis. Zelfs het opruimen, wat bij veel
verenigingen vaak irritaties oplevert gaat bij Zeeburg op een
rap tempo. De zaal wordt altijd snel en vlot door een groot
aantal mensen leeg gehaald.
Helaas gaat het zo snel dat het dit onze veiligheid niet meer
ten goede komt en zelfs voor irritaties zorgt. Iedere week
proberen enthousiaste opruimers over baan zeven te lopen om
netten en netpalen op te bergen. Zolang er mensen op die
baan spelen mag dit niet, het is gevaarlijk een leidt de spelers
te veel af.
Vanaf heden zal er streng op toegezien worden dat er niets
opgeborgen wordt terwijl er op baan zeven wordt gespeeld. Als
er tijdens de recreanten training hier een poging tot wordt
gedaan zal de verantwoordelijke trainer de opruimers hierop
aanspreken, en 1 euro tol heffen per netpaal.
Ook na 22:00 hoop ik dat opruimers de badmintonners op baan
zeven zullen respecteren en de netpalen op een afgezonderd
stuk in de hal neer zullen zetten. Andere zeeburgers kunnen de
palen prima opbergen als het spel op baan zeven geëindigd is!
Arthur
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