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Aan dit nummer werkten mee:
Huig Diepenhorst, Astrid Kriegs

Van de redactie

Den Rooden Looper

Het was me de vergadering wel! Stoelen
te kort, maar gezelligheid te over. En dat
allemaal door het aanschuiven van ons
nieuwe potentiele redactie lid: Herman.
Inderdaad vol potentie, dat hebben we wel
kunnen zien die eerste avond. Net als
Wouter trouwens, die zich ontpopte als
een indrukwekkende akoestisch-gitaristonder-alle-omstandigheden.

Badmintonvereniging Zeeburg heet de
volgende nieuwe leden welkom:

Maar inmiddels is het resultaat van de
vergadering weer daar: het voorjaarsnummer van Zeeslag. Met als passend
thema voor februari: Liefde, vriendschap &
affectie, kortom: The Love-edition.
In dit nummer kun je alles lezen over
Volwassenen:
 Tracey Manley
 Bas Kleijze
 Raymond van Rootzelaar
 Sebastien Guillerme
 Fandy Tsui
 Olivier Cailloux
 Charline Mariner

liefdevolle
team-momenten,
het
knuffelkaliber
van
de
club,
trots
tentoongestelde prijzen, de ware aard van
de ware clubknuffelaars en over
moederlijk
opgevangen
sporttassen.
Verder kan er weer gepuzzeld en
gekokkereld worden en komen we alles te
weten over hoe het er voor staat met de
jeugd en de Liefde. En het nieuwe
hoogtepunt: Het debuut van onze nieuwe
columnist!

Jeugd:
 Booike Buijsman

Dus hoewel het buiten koud is, de Zeeslag
zorgt voor genoeg hartverwarmende
ingrediënten.
Marije van der Hulst

Van
harte
welkom
badmintonplezier!
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waren we vorig seizoen niets opgeschoten
qua ledenaanwas. +-0. Ook dit jaar zien
we gelukkig weer vele nieuwe gezichten;
laten we hopen dat we deze aanwas nu
eens vast kunnen houden. Op dit moment
telt de vereniging 119 leden: 68
volwassenen en 51 jeugdleden.

Van het bestuur
Hallo allemaal,
Wat is er weer veel gebeurd op onze
leuke club de afgelopen maanden, hé?
Het grootste plus is natuurlijk dat we heel
veel
nieuwe
recreanten
mochten
begroeten en als je op maandag kijkt
naar de hoek waar Arhur zijn trainingen
geeft dan begrijpt u wel waarom het hier
zo druk is. We mochten zowaar ook een
heel stel vrienden uit onze zuiderburen
begroeten, jawel; Sebastién is zelfs een
échte Franstalige Brusselaar. Dat hebben
we nog niet eerder gehad. Ook Olivier en
Charlene zijn onvervalste Franstalige
Belgen, maar wonen en werken alweer
zolang in Amsterdam dat ze zich prima in
het Nederalnds kunnen uiten. In ieder
geval allen zeer welkom. De laatste
weken zien we ook weer enige
belangstelling uit de Aziatische hoek
komen, dus wie weet krijgen we ook een
Aziatische tak. Dit zou ik persoonlijk heel
leuk vinden! Wat mij betreft zo veel
mogelijk internationaal zoals we een paar
jaar geleden waren met maar liefst 13
verschillende
(oorspronkelijke)
nationaliteiten. Dat zou weer leuk zijn.

As.zondag 7 februari is het weer zover:
ons onvervalste prachtige ‘Double Touch’
toernooi voor recreanten komt er weer
aan en het beloofd weer een prachtig
spektakel te wroden met een recordaantal deelnemers van 90 zodat onze
sporthal Zeeburg mutjevol is. Het kan niet
anders dan dat het weer een groot succes
gaat worden. Natuurlijk hebben ook weer
ons heerlijke Kerst toernooi gehad en het
was weer even gezellig als altijd. Het
bestuur had besloten de organisatoren na
al die jaren eens te bedanken met een
bloemetje en een goed drankje van zeker
Frans distillaat. De heren Gert en Martien
waren hier zeer verguld mee.
Wij als bestuur hopen dat de stijgende lijn
qua ledental zich voortzet en we wensen
allen een fantastich 2014 met heel veel
leuk badminton!
Bert van de Laar

Onderhand is het bestuur zich gaan
beraden over de toekomst van de club.
Zoals u wellicht weet probeert het bestuur
tot een meerjaren beleidsplan te komen.
Dit beleidsplan is uitgesteld tot volgend
jaar. Het bestuur heeft een commissie
opdracht gegeven om in de club te
onderzoeken wat de wensen van de leden
zijn t.a.v. de toekomst, waar willen we
heen met de club; welke veranderinen zijn
eventueel noodzakelijk en waar besteden
we de financiele middelen aan? De
commissieleden zijn afzonderlijk met een
opdracht aan het werk en het bestuur
krijgt omstreeks mei een verslag van deze
commissie. Hiermee gaat het bestuur dan
aan de slag en zullen de aanbevelingen in
het beleidsplan integreren.
Zoals bij de vergadering gememoreerd
ZEESLAG
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Eindstanden Competitie
De competitie is weer voorbij. Als we naar de eindstanden kijken, dan zien we dat de
teams van Zeeburg kampioen zijn in... gemiddeld presteren. Derde en vierde plaatsten in
de eindstand regeren bij onze club. Laten we hopen dat we volgend jaar over de gehele
linie wat plaatsjes kunnen stijgen!
3e Klasse - 3e Klasse, Afd 3
1
2
3
4
5
6
7

t Gooi 3
Amsterdam 4
Zeeburg 1
Almere-Buiten 5
Martinus Aveen 9
De Vliegende Shuttle 5
Bavio 4

Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies Wedstrijden Games
Punten
70
12
11
0
1
70 - 26 151 - 69 4314 - 3686
59
12
8
2
2
59 - 37 131 - 87 4113 - 3826
51
12
6
3
3
51 - 45 117 - 101 3927 - 3815
50
12
4
4
4
50 - 46 108 - 110 3817 - 3917
41
12
3
2
7
41 - 55
91 - 123 3778 - 3933
35
12
1
3
8
35 - 61
85 - 128 3496 - 3883
30
12
1
2
9
30 - 66
76 - 141 3715 - 4100

Heren 2e klasse - Heren 2e klasse, Afd 2
Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies Wedstrijden Games
Punten
1 Diemen H1
101
14
14
0
0
101 - 11 205 - 32 4790 - 3238
2 APGS H1
69
14
9
1
4
69 - 43 143 - 110 4596 - 4408
3 De Harpoen H1
64
14
9
1
4
64 - 48 139 - 115 4671 - 4461
4 Zeeburg H1
59
14
7
1
6
59 - 53 136 - 121 4454 - 4295
5 Almere H1
52
14
5
2
7
52 - 60 123 - 133 4574 - 4400
6 Velserbroek H1
37
14
3
1
10
37 - 75 100 - 162 4440 - 4950
7 Duinwijck H2
37
14
3
1
10
37 - 75
97 - 167 4230 - 5012
8 Velsen H2
29
14
1
3
10
29 - 83
77 - 180 3993 - 4984

Heren 4e klasse - Heren 4e klasse, Afd 1
1
2
3
4
5
6
7

Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies Wedstrijden Games
Martinus Aveen H1
75
12
10
2
0
75 - 21 159 - 64
Martinus Aveen H2
69
12
9
1
2
69 - 27 147 - 63
Bavio H1
66
12
7
3
2
66 - 30 146 - 74
Zeeburg H2
40
12
4
4
4
40 - 56
98 - 123
t Gooi H1
36
12
3
1
8
36 - 60
83 - 131
USC H1
33
12
3
1
8
33 - 63
76 - 137
Rackmindo H1
17
12
0
0
12
17 - 79
48 - 165

Punten
4413 4061 4204 3774 3647 3520 3222 -

3736
3235
3523
4006
4056
4010
4275

Jeugd U17 Veren - Jeugd U17 Veren, Afd 2
1
2
3
4
5
6

Almere J4
Slotermeer J1
Zeeburg J1
De Shuttle J1
Huizen '96 J1
Velsen J2

ZEESLAG

Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies Wedstrijden Games
64
10
8
2
0
64 - 16 135 - 42
58
10
7
3
0
58 - 22 121 - 50
53
10
6
1
3
53 - 27 114 - 63
25
10
2
2
6
25 - 55
63 - 118
21
10
2
1
7
21 - 59
52 - 128
19
10
0
1
9
19 - 61
51 - 135

5

Punten
3519 3363 3283 3020 2844 2845 -

2734
2476
2912
3535
3542
3675
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Jeugd U17 Plastic - Jeugd U17 Plastic, Afd 2
Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies Wedstrijden Games
1 De Kwakel J1
80
14
9
2
3
80 - 32
173 - 78
2 De Shuttle J2
75
14
9
5
0
75 - 37
164 - 90
3 Vennewater J2
73
14
8
4
2
73 - 39
159 - 97
4 Zeeburg J2
68
14
7
3
4
68 - 44
150 - 107
5 Overbos J2
62
14
7
3
4
62 - 50
138 - 117
6 De Treffers J1
51
14
5
1
8
51 - 61
119 - 130
7 HHW '69 J1
27
14
1
1
12
27 - 85
63 - 177
8 Upsilon J1
12
14
0
1
13
12 - 100
33 - 203

Punten
4874 4834 4783 4761 4610 4183 3359 2774 -

3714
4179
3954
4285
4379
4408
4529
4730

Punten
3259 3247 3070 2544 2781 2677 -

2176
2792
2679
3148
3250
3533

Jeugd U13 - Jeugd U13, Afd 4
1
2
3
4
5
6

Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies Wedstrijden Games
Bavio J5
60
10
9
1
0
60 - 20 124 - 45
Almere J14
51
10
6
1
3
51 - 29 112 - 64
De Shuttle J5
45
10
5
2
3
45 - 35
94 - 79
Zeeburg J3
38
10
4
2
4
38 - 42
83 - 93
Vennewater J5
28
10
2
2
6
28 - 52
62 - 113
De Flinters J6
18
10
0
0
10
18 - 62
50 - 131

Jeugd D (na 1994) - Jeugd D (na 1994), Afd 1
1
2
3
4
5

Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies Wedstrijden Games
Martinus Aveen D1
51
8
7
0
1
51 - 13 107 - 33
Uvo-Spirit D1
51
8
7
0
1
51 - 13 109 - 34
Slotermeer D1
36
8
4
0
4
36 - 28
76 - 63
Zeeburg D1
15
8
1
1
6
15 - 49
38 - 102
De Shuttle D1
7
8
0
1
7
7 - 57
18 - 116

1
2
3
4
5
6
7

Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies Wedstrijden Games
De Treffers D1
96
12
12
0
0
96 - 0
192 - 1
De Treffers D2
56
12
6
1
5
56 - 40 119 - 86
Polisport D1
55
12
6
1
5
55 - 41 117 - 96
Veenshuttle D1
54
12
7
2
3
54 - 42 119 - 88
Martinus Aveen D2
52
12
6
2
4
52 - 44 109 - 97
De Shuttle D2
12
12
0
2
10
12 - 84
28 - 171
Zeeburg D2
3*
12
0
2
10
11 - 85
28 - 173

Punten
2808 2827 2396 2031 1500 -

1849
2041
2296
2686
2690

Punten
4045 3479 3541 3516 3426 2272 2076 -

993
3233
3297
3378
3356
4019
4079

Jeugd D (na 1998) - Jeugd D (na 1998), Afd 1
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Op de valreep de kampioen verslagen
In de laatste speelronde moest team 1 tegen ’t Gooi, op dat moment de koploper van de
competitie. Het begon al spannend. Hillard was te laat. Met de shuttles. De tegenstander
bleef vriendelijk en geduldig, al praatte de eerste dame wel érg overvloedig. Voortdurend
& tegen wie dan ook.
Hillard arriveerde & de herendubbel begon. Vorige keer hadden Gilles und Hillard tegen
deze tegenstander op t nippertje gewonnen. Paul verwachtte dus een flinke dobber. Maar
eigenlijk was een eitje: Ze wonnen glansrijk. De damesdubbel werd verloren, maar Paul
speelde de allerbeste single van het seizoen: een welverdiende overwinning. Vanwege het
vele kletsen van de eerste dame was de liefde bij de tegenstander op momenten ver te
zoeken. Hun irritatie werd ons voordeel!
De eerste damessingle ging enkele punten verschil naar de tegenstander, maar Hillard
wist in 3 games knap van zijn jongere und vitalere tegenstander te winnen. De tweede
damessingle ging naar ons. 4-2. Toen de mixes nog. Het was inmiddels half 5 und de
netten werden afgebroken. Marije und Hillard redden ondanks het zeer liefdevolle tellen
von Wim in 3 games net niet. Maar... de eer und het seizoen en alle gloria werden in een
uiteindelijk simpele over winning door een zeer vriendelijke combinatie van Astrid en Paul
binnengehaald! 5-3 gewonnen! Van de kampioen! Hulde aan ons. En het naborrelen en
ook het eten was gezellig.
Astrid

ZEESLAG
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Huizen jeugdtoernooi 13 oktober
Het verloop van het eerste jeugdtoernooi
van dit seizoen, zondag 13 oktober, biedt
alle
aanleiding
voor
een
nieuwe
enthousiaste
vertegenwoordiging
van
BV Zeeburg. Want zowel Asta, Ate, Joep,
Rik als Roosje vielen wederom in de prijzen.

En zoals altijd, zijn er vele prijzen te verdelen.

Er
zijn
verschillende
poules
qua
speelsterkte. En het gaat er bij iedere keer
van dit drie keer per jaar georganiseerde
jeugdtoernooi toernooi om, dat je met
wisselende partners uit je poule, dus van je
eigen speelsterkte, zo veel mogelijk punten
bijeen slaat. Nooit is goed samenspelen zo
belangrijk om een prijs in de wacht te slepen
als bij dit soort toernooien.
Onze BV Zeeburg tweede- en eerste prijswinnaars staan met alle collega's op de
groepsfoto na afloop van de prijsuitreiking.
Goed zichtbaar is, dat alle leeftijd-categoriën
zijn vertegenwoordigd; de onder-de-17spelers zijn nog maar net linksachter
zichtbaar.
Huig Diepenhorst

ZEESLAG
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't Zeeburgertje
En hoe staat het bij de jeugd….
Natuurlijk moesten we ook even bij de jeugd peilen hoe het ervoor staat
met De Liefde. We stelden drie vermeende experts op dit gebied,
namelijk Pytrik, Bor en Jip, een aantal vragen. Ten eerste:
“Waar denken jullie aan bij het woord
Liefde?”

Liefde Liefde
Op een vluchtheuvel
kust een jongen een meisje
met paardentanden
bolle ogen achter een bril
zoeken de zijne fletse blauwe
in een gezicht vol pukkels
In zijn aktentas
dat weet ik zeker
zitten nog de broodkruimels van vorige week
en haar bloemetjesjurk
ruikt naar thuis en een keeshond van porselein
waarvan een poot is gebroken

Pytrik: Eeuhm
Bor: Nou ja…
Jip: Eeuhm
“Ja, wat roept het zoal in je op, mag
van alles zijn?”
Pytrik: Tsja
Bor : Ach
Jip: Ik weet het niet zo eigenlijk
Ook na extra aanmoediging van Hillard,
bleef het bij:

Pytrik: Nee, nergens aan
en toch staat de stad Bor: Aan helemaal niets
plotseling stil Jip: Nee, absoluut aan niets

straks in het warenhuis Dat viel tegen. We gooiden het over een
een pakje shampoo vallen andere boeg:
zal deze vrouw zich wegen en “Hebben jullie verkering”
die man zijn voeten vegen

Alle drie: Nee
op een mat Bor: Maar A. wel
waarop welkom staat geschreven Pytrik: Die heeft al een paar maanden
een vriend
maar nu Bor: Maar verder weten we er niks van.

staat de stad
stil Daar moesten we het mee doen. De

genoemde A. was nergens te bekennen,
als blauwe ogen dus die konden we niet vragen naar wat
fletse blauwe trouwen meer op ervaring gebaseerde input.
J. Bernlef

Onze conclusie was: Onze jeugd
wijdt zich meer aan badminton dan
aan de liefde. En daar valt natuurlijk
ook wat voor te zeggen.

ZEESLAG
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Zeeburg J3
De laatste speelronde zit erop voor team J3 Zeeburg en we hebben afgelopen zaterdag
met 6-2 gewonnen van Vennewater J5 !!
In de eindstand is J3 als 4e geëindigd, zie ook de tabel op pagina 6.
Hoe hebben we het gedaan?
Voor de eerste keer is dit zeker niet slecht en heeft het team ontzettend hun best gedaan.
We zijn de enigste ploeg die 4-4 tegen de koploper heeft gespeeld en toen waren we ook
begonnen met een 0-3 achterstand. Dat is een hoogtepunt geweest in de prestatie van dit
team, waar we allemaal trots op mogen zijn.
Wat ging er niet goed en kan beter?
Doordat we veel wedstrijden niet
compleet waren, hebben we veel punten
verloren. Daar moeten we allemaal aan
werken, zodat het de volgende keer niet
meer mag gebeuren lijkt mij.
Hoe gaat we verder?
Voor J3 zit deze competitie erop en
kunnen we ons opmaken voor de
volgende
competitie
die
na
de
zomervakantie zal starten. Ook mijn rol
als teamcoach is ten einde voor J3 en ik
Team J3
kan terug kijken op een leuke tijd. Ik wil
hierbij aangeven dat ik het met veel plezier en inzet gedaan heb en ben trots op de
vorderingen die het team heeft doorgemaakt. Ook wil ik Nathalie bedanken voor haar inzet
als invalster, waarbij ze ontzettend haar best heeft gedaan. TOP!
Paul van Hameren heeft aangegeven
de rol als teamcoach J3 over te nemen
volgend seizoen en ik wens hem veel
plezier & succes toe.
Tot slot wil ik de spelers bedanken,
Yente, Kika, Nathalie, Ravi, David &
Xander, voor hun inzet gedurende deze
competitie. Jullie hebben alles gegeven
en daar ben ik heel trots op.
De trainers, Jilles, Marije, Hillard &
Ivan, ook dankzij jullie inzet is dit team
succesvol geweest.
Ik hoop jullie in ieder geval weer bij de
trainingen te mogen zien.
Enkele blije fans van J3
Voor de volgende competitie ronde
wens ik jullie veel suc6 !!
Huig Diepenhorst, Teamcoach J3
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Liedje over liefde en Lente
Een nieuwe lente, een prima begin
Voor 'n nieuwe vrind, of een nieuwe vriendin
Een nieuwe lente, een prima moment
Voor 'n andere vrouw, of een andere vent
Waarom zou je zitten zeuren als de bloemen staan te geuren
En de bollen uit hun kleuren staan te barsten
Waarom zal je zitten leiden in de hoop op betere tijden
Of je wel of niet zal scheiden, laat ze barsten
Een leuke vent, dat is bekend, die vindt altijd een leuke meid
En een leuke meid, die vindt altijd, dat is bekend, een leuke vent
En een leuke vent een leuke vent en een leuke mei een leuke meid
Maar wie z'n kans voorbij laat gaan die zal gebukt gaan onder spijt
Een nieuwe lente, een prima begin
Voor 'n nieuwe vrind, of een nieuwe vriendin
Een nieuwe lente, een heerlijke tijd
Voor 'n andere vent of een andere meid
Nieuwe grasjes, nieuwe sprietjes
Lammetjes, vergeet-me-nietjes
Jonge eendjes, tsjillepe-twietjes
Langs de Lindenlaan
Nieuwe blaadjes aan de bomen
Nieuwe warmte, nieuwe dromen
Vol verwachting wie zal komen
Om op in te gaan
Een leuke meid, dat is bekend, die vindt altijd een leuke vent
En een leuke vent, die vindt altijd, dat is bekend, een leuke meid
En een leuke vent een leuke vent en een leuke meid een leuke meid
Maar wie z'n kans voorbij laat gaan die zal gebukt gaan onder spijt
Een nieuwe lente, een prima begin
Voor 'n nieuwe vrind, of een nieuwe vriendin
Een nieuwe lente, een prima idee
Voor 'n grote schoonmaak, van je sex en prive
Spring eens lekker uit de band
Neem je lot in eigen hand
Zet je zorgen aan de kant
En ga 't maken
Veeg de tranen van je smoel
Laat de boel gewoon de boel
Volg de stem van je gevoel
En laat je kraken
Een leuke vent, dat is bekend, die vindt altijd een leuke meid
En een leuke meid, die vindt altijd, dat is bekend, een leuke vent
En een leuke vent een leuke vent en een leuke meid een leuke meid
Maar wie z'n kans voorbij laat gaan die zal gebukt gaan onder spijt
Tekst Joop Visser

Een nieuw lid serveert:
Tracey Manley

Mijn ouders, als klein meisje
heb ik vele uren in de sporthal
doorgebracht om mijn moeder
aan te moedigen. Ik kon niet
wachten tot mijn 6e verjaardag,
toen mocht ik eindelijk zelf ook
gaan badmintonnen!
Waarom BV Zeeburg?
Omdat het dichtbij en dus
makkelijk is, ben ik hier als
eerste gaan kijken en ik werd zo
enthousiast ontvangen dat ik
niet verder ben gaan kijken.
Hoe lang lid ben je hier al lid?
Sinds 1 November, 3 maanden
dus alweer.
Wat viel je op toen je hier
voor het eerst kwam?
De enorme hoeveelheid
(oude :-) ) mannen. Toen ik
binnenkwam waren er helemaal
geen dames aan het spelen.
Gelukkig heb ik inmiddels ook
veel gezellige Zeeburg dames
leren kennen.
Wat is je lievelingsslag bij het
badmintonnen?
Dat is zeker de smash (tenzij ik
heel hard in het net sla)!
Wat is je grootste
badmintonsucces tot nu toe?
Dat is al zo lang geleden dat het
niet meer telt…het wordt nu tijd
om nieuwe succesverhalen te
gaan schrijven!

Wat zijn je favoriete bezigheden naast
badminton?

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

Op stap met mijn vriendinnen, beetje
shoppen, op terrasjes zitten, en als het
even kan naar het strand! Het liefst doen
we dat ergens in een gezellige stad in het
buitenland.

Ik ben Tracey Manley, 34 jaar oud, ik
woon op IJburg en ik hou me bezig met
communicatie in de farmaceutische
ZEESLAG
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Wat eet je het liefst en wat lust je
absoluut niet?
Alles wat uit Italië komt is altijd goed, maar
witlof (zelfs Italiaanse) sla ik liever over.
Waar erger je je aan in het dagelijks
leven?Aan regen! En aan discriminatie!
Waar geniet je van in het leven?

Toen ik mezelf begon lief te hebben

Van de zon, van lekker eten, van familie
en vrienden om me heen, van heel veel
dus eigenlijk.
Wat is je lievelingsdrank?

Toen ik mezelf begon lief te hebben,
kon ik zien dat emotionele pijn en lijden
alleen waarschuwingen zijn,
dat ik niet mijn eigen waarheid leef.
Nu weet ik: dat is
AUTHENTICITEIT

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

Toen ik mezelf begon lief te hebben,
ben ik gestopt te verlangen naar een ander leven
en kon ik zien dat alles rond om mij
een uitnodiging is om te groeien.
Nu weet ik, dat is
RIJPHEID.

Dat weet ik echt niet, ik weet niet eens
waar ik binnenkort ga wonen en werken.
Wat is je levensmotto?

Toen ik mezelf begon lief te hebben,
begreep ik dat ik altijd en bij elke gelegenheid,
op het juiste moment en op de juiste plaats ben,
en dat alles wat er gebeurt, juist is.
Vanaf dat moment was ik rustig.
Nu weet ik: dat is
VERTROUWEN.

“Be so happy that when others look at you
they become happy too!”
Wat weten wij nog niet van jou, maar
zouden we wel moeten weten?
Ik heb echt geen idee, maar jullie mogen
me altijd alles vragen!

Toen ik mezelf begon lief te hebben,
weigerde ik om verder in het verleden te leven
en weigerde ik mij om
me zorgen te maken over mijn toekomst.
Nu leef ik alleen op dit moment,
waar alles plaats vind.
Ik leef nu dus „dag voor dag” en noem het
VERVULLING
Toen ik mezelf begon lief te hebben
herkende ik dat mijn denken
me kan verstorenen me ziek kan maken.
Maar als ik verbinding maak met mijn hart,
wordt mijn denken een waardevolle bondgenoot.
Vandaag noem ik die verbinding:
WIJSHEID VAN HET HART
Toen ik mezelf begon lief te hebben,
heb ik me bevrijd
van alles wat niet gezond voor me is,
voedsel, mensen, dingen, situaties
en vooral wat me naar beneden haalde,
weg van mijzelf.
Aanvankelijk noemde ik het “gezond egoïsme”
maar nu weet ik: dat is
LIEFDE VOOR JEZELF
Charlie Chaplin

ZEESLAG
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--- column --- column --- column ---

De knuffelberen van
BV Zeeburg

Pure Liefde
Mijn vader heette Jan en heeft weinig
bewogen in zijn leven. Toen ik op de
kleuterschool (groep 1/2, voor de iets
minder oude lezer) zat, had hij een
brommer. Op weg naar zijn werk bracht hij
me soms achterop naar school, 10
minuten lopen bij ons vandaan. Zijn werk
was 25 minuten fietsen. Heb nog een keer
mijn voet tussen de spaken van die
brommer gehad, niets aan over gehouden
gelukkig. Wat later ging hij
vanzelfsprekend met de auto, toen we er
een hadden. Heeft hij tot zijn pensioen
volgehouden. Bewegen was geen item
toen. Je had wel vriendjes die op een
voetbalclub zaten, maar ik kan me niet
herinneren dat ik ooit iemand heb zien
hardlopen in de buurt of op de hei om de
hoek. Ik lijk dus totaal niet op mijn vader,
wat dat betreft. Ik fiets met veel plezier
door Amsterdam, ik badminton 1 à 2 keer
per week, ik geniet erg van een paar keer
per week schaatsen in de winter. En toch
kan een liedje als ‘Papa, ik lijk steeds
meer op jou’ me iedere keer ontroeren.
Het zal de liefde zijn. Badmintonnen is
natuurlijk ook pure liefde. Je kan tenslotte
ook in je eentje een stuk gaan hardlopen
of je uit de naad fietsen, noem maar op.
Maar het plezier van samen bezig zijn,
bewegen, zweten, voor de punten gaan,
winnen en verliezen, dat heb je niet in je
uppie. Badmintonnen doe je samen, net
als de liefde. Met z’n tweeën of zijn vieren,
keihard of heel subtiel, kort of diep, mais
toujours ensemble.
En Verdana, mijn voorganger, wens ik het
allerbeste. Ik begrijp na één
redactievergadering waarom je nu in de
rehab zit. Je laat iets moois achter, het
was pure liefde.

Nicole knuffelberendsen…
Wat vind je belangrijker sex of
knuffelen?
Knuffelen.
Wat is je favoriete liefdesliedje?
“Come in from the cold” van Marc
Broussard.
De liefde gaat vaak door de maag. Wat
is jouw “liefdesgerecht”?
Nasi goreng met saté.
Wie van deze vereniging zou je wel
willen knuffelen?
Saskia
Wordt er genoeg geknuffeld bij BV
Zeeburg?
Meer dan genoeg!
Wanneer heb jij een knuffel nodig?
Als David zegt dat ik weer als een krant
heb gespeeld, wat wel eens gebeurd als ik
net terug ben van vliegen…!
Vind jij Tom ook zo’n knuffelbeer.
Nou… ik ben benieuwd?!
----------------------------------------------------

Jzn
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Tom van der Pot

badminton te kiezen….

Wat vind je belangrijker: sex of
knuffelen?

Als je op de maandag na een zware
werkdag thuiskomt, dan kun je toch nog
even een uurtje of twee sporten. Op die
manier kun je het hoofd leegmaken. Met
badmintonnen kun je letterlijk je zorgen
even van je afslaan. Na een tijdje sporten
op de baan dan voel jij je dan weer
helemaal opgekrikt!!

Seks zonder geknuffel; knuffelen is een
vorm van sexueel geweld.
Wat is je favoriete liefdesliedje?
Christmas card from a
Minneapolis van Tom Waits.

hooker

in

Sommigen
van
ons
hebben zich in het
verleden op het tennis
gestort. Ook leuk maar
badminton blijft toch
vaak de grote liefde.
Tennis is gewoon veel
trager. Badmintonners die gaan tennissen,
zeggen wel eens tegen de tegenstanders:
‘Als jij een bal naar mij slaat, kan ik eerst
nog een kop koffie gaan halen voordat ik
terug moet slaan.’ Het is natuurlijk maar
scherts maar het geeft wel aan dat er een
groot verschil is tussen tennis en
badminton. Alleen met de jaren komt bij
BV Zeeburg links en rechts steeds meer
blessureleed de hoek om kijken. Wat
moeten wij hier nu op verzinnen???

Liefde gaat vaak door de maag: welk
gerecht serveer je?
Elk gerecht dat met liefde is bereid.
Wie van deze vereniging zou je willen
knuffelen?
Moeilijk, moeilijk, ik zit toch een beetje met
het geweld.
Wordt er genoeg geknuffeld bij bv
zeeburg?
Oei, het ruist, kraakt, piept maar iet meer
kan wel.
Wanneer heb jij een knuffel nodig?
Op onverwachte momenten; hard en
meedogenloos.
Vind jij Nicole ook zo’n knuffelbeer?

Als het straks echt niet meer kan, dan
kunnen we altijd nog rolstoelbadminton
introduceren bij BV Zeeburg.

Een lichte vorm van geweld herken ik wel
in haar; zou mij niets verbazen dat zij hier
en daar wat rondknuffelt.

Hillard Baudoin

Badminton…….. je
Grote liefde
Jij als lid van BV Zeeburg bent natuurlijk
nog lang niet van plan te stoppen met
badminton. Lekkere partijtjes spelen,
trainingen volgen, competitie, toernooitjes
of je clubleden weer eens zien, of gewoon
even verlost van de huiselijke sfeer (lees:
verlost van je vrouw of man!). Dat zijn
redenen om tot je dood voor het
ZEESLAG
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Het badmintonracket als “liefdesattribuut”
De rubriek over het gebruik van het badmintonracket zou in deze love edition van ons blad
de titel “het racket als lustobject” krijgen. Dit was althans besloten na een aantal glazen
rode wijn tijdens de redactievergadering.
“Tja”, dacht ik “lustobject; wat wil dat eigenlijk zeggen? Dat het kijken, voelen of denken
aan het racket lustgevoelens opwekt?” Ik kon me er weinig bij voorstellen. Dat de
welgevormde achterkant van je medespeler lustgevoelens opwekt of dat je in extase zou
kunnen raken bij het winnen van een wedstrijd, vond ik logischer klinken.
Het beste leek mij om terug te gaan naar de oorsprong van deze rubriek: wat kun je,
behalve badmintonnen nog meer met dit racket doen?
Aangezien het bijna Valentijnsdag is,heb ik een paar leuke tips om je (geheime) geliefde te
verrassen.
Tip 1: Sloop de bespanning uit je racket, knip hier een stukje van zo’n 10 centimeter af en
knoop hier een artistieke trouwring, vriendschapsring of verlovingsring van. Stop ‘m in een
leuk doosje, strikje erom en klaar is je verrassing.
Tip 2: Sla een deuk aan de bovenkant van het blad. Je zult zien: je racket heeft nu de
vorm van een hart op een steeltje. Je kunt het mooi schikken tussen een (flinke) bos
bloemen of bijvoorbeeld rode roosjes tussen de bespanning vlechten.
Tip 3: Als je badmintonpartner (op wie je al jaren heimelijk verliefd bent) bezweet en
uitgeblust na een verloren partij op de grond ligt, kunt je hem/haar met je racket (al dan
niet in de vorm van een hartje) koelte toewuiven onderwijl zachtjes fluisterend: “het lag
helemaal aan mij, want jij…jij was echt in topvorm…”
Tip 4: Aangezien dit blad ook door minderjarige badmintonners gelezen wordt, kan ik
deze tip hier niet heel expliciet vermelden. Ik laat deze tip dan ook geheel en al aan uw
fantasie over. Rare sm-achtige bedenksels kunnen mij dan niet verweten worden: U kunt
vast manieren bedenken om het racket als “liefdesattribuut” te gebruiken in die lange
lange Valentijnsnacht.

ZEESLAG
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Wist-je-datjes
Wist je dat.
 Saskia met haar uitpuilende arm in haar
eentje de hele ziekenboeg kan vullen.
 Ruud van de repro Erna's schoenen "pure
sm" vond.
 Hillard sinds 21 december een nieuwe
vlam heef.
 Drie dagen gratis daten daarvoor
voldoende was.
 Hermans vrouw wel eens zijn neus
dichtknijpt als hij te hard snurkt.
 Hij hier niets van merkt maar het toch
heel erg vind.
 Saskia ook wel eens neuzen dichtknijpt
wegens geluidsoverlast.
 Marije zichzelf weleens heef wakker
geschreeuwd met de tekst "Twee
shutles! Daar!"
 Erna na tips van de redactie haar CV gaat
aanpassen.
 De Arie weer in de maand is.
 Saskia
hard
wegfietst
voor
welgemanierde mannen op leefijd.
 Sasika wel op getinte mannen valt.
 Hillard ervaring heef met "sex on the
beach".
 Wouter niks tegen stukjes over necrofilie
heef.
 Hillard geloof in de potentieverhogende
werking van eieren.
 Saskia moeite had om haar bloesje
dichtgeknoopt te houden op de
redactievergadering.
 Erna Comedytrain gaat doen de komende
10 weken.
 Jan-Jaap Japans kent.
 Natasha kerstkampioen is geworden.
 Wouter nog wel een tv heef maar kritiek
heef op de maat van Marijes tv.
 Kees en Hillard doen alsof ze best
buddies for life zijn.
 Hillard's trui wel eens in de was mag.
 Wim opeens gesignaleerd is met sik.
 De redactie zich afvraagt of hij nu last
heef van het klitenband efect.
ZEESLAG
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Hillard en Wim al weer voor de 13e keer
het Double Touch hebben georganiseerd.
Herman nog wel eens zucht en steunt en
daarbij klappen uitdeelt.
Ben Klooster sinds zijn penningmeeste-af
zijn nauwelijks meer is gesignaleerd.
Marije gaat toetreden tot een raad van
commisarissen maar nog geen idee heef
wat dat daar voor verantwoordelijkheden
bijhoren.
Marije tijdens redactievergaderingen
haar ware aard toont en op zoek gaat
naar twijfelachtige plaatjes op internet.
Hillard een wijnkenner is en niet twee
soorten wijn in 1 glas accepteert.
Rauwe wortels veel gezonder zijn dan
gekookte.
Dat Hillard best beïnvloedbaar is.
Het aantal calorieën dat je verbrandt bij
seks behoorlijk laag is.
Hillard een certificaat huiselijk geweld
heef gehaald.
Hillard en Marije samen hebben geslapen
(met een papegaai).
Marije nog steeds erotische fantasieen
heef over Hillard.
Ivan Nederlands kampioen dubbel is
geweest.
Saskia laat op de avond de liedjes
spontaan uit haar mouw schudt.
Wouter beter gitaar gaat spelen naarmate
hij meer rode wijn in zijn bloed heef.
Wouter als danspartner ook graag een
gitaar neemt.
Marije met gitaar op de bank gaat staan.
Kees
op
de
lagere
scholen
kennismakingslessen badmintonles gaat
geven en een jeugdcompetitie voor
beginners gaat organiseren.
Jan Jaap na lange afwezigheid weer aan
het badmintonnen is.
Goos hoofdredacteur is van het Artis
Magazine.
Jan Mansvelt Beck de hele maand
december weer gespeeld heef.
Walter opa is geworden van een
kleindochter?
Ze Chaja Imani heet?
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