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Aan dit nummer werkten mee:
Tom van der Pot, Bram van Bockstaele,
Veerle Vandersickel

Van de Redactie

Den Rooden Looper

De redactie van dit blad draait niet om
de moeilijke onderwerpen heen. Dat
bent u van ons gewend, daar hebt u
recht op. We vatten ze graag bij de
horens. (Trouwens ook niet om de
clichés en de uitgekauwde, afgekloven
items, er valt altijd nog wat uit te
persen, maar dit terzijde.)

Wij verwelkomen de volgende nieuwe
leden:

Volwassenen:
• Martine Barel
• Bart Lameijer
• Asif Mirza
• Veerle Vandersickel
• Bram van Bockstaele

Tweede liefde is het thema van dit
nummer, gewoon recht voor z´n raap in
het Nederlands. Een omstreden
onderwerp, waar veel over te doen is
geweest. Ook wij willen er ons steentje
aan bijdragen, er wat shuttles op
afvuren, een paar smashes op
plaatsen. Heeft het überhaupt iets met
badminton te maken? Het komt in
allerlei artikelen terug, de ene keer
expliciet, soms tussen de regels.

Jeugd:
• Nafeesa Jawoodjee
• Melanie Hol
• Fatma el Eedan
• Yin Gho
• Holam Cheung

Herman Bouwmeester

Van harte welkom en veel
badmintonplezier!
ZEESLAG
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zou je toch op 1 januari j.l. met 10
teams ingeschreven staan omdat de
competitie nog loopt. En dus zou je
voor "seizoen 2014-2015" voor 10
teams worden aangeslagen.

Van het Bestuur
Tarievenstrijd met Badminton
Nederland

Uw penningmeester vond die rekenmethode dus niet zo leuk, en informeerde her en der hoe andere verenigingsbestuurders hier over dachten. Nu
ja, de meesten dachten er überhaupt
niet over na. Anderen meenden dat het
niet zo'n probleem was omdat er een
betalingsregeling door de bond was
voorgesteld. Goed, een ingewikkelde
technische kwestie, wie dan leeft...
Mailverkeer met de bond gaf mij het
gevoel dat men het daar het probleem
niet zag. Zelfs telefonisch contact met
de directeur van de bond leek niets op
te leveren.

Zoals uw penningmeester op de ALV al
opmerkte, is Badminton NL de
afgelopen jaren druk bezig geweest
met haar tarieven te wijzigen. In de
zomer werden de nieuwe tarieven
bekend; het kwam erop neer dat
individuele lidmaatschappen goedkoop
worden en inschrijving van teams voor
competitie ongeveer 70% gingen
stijgen. Het uitgangspunt daarbij is
geweest, dat de bond evenveel geld
ophaalt.
Wat
bijna
niemand
zich
toen
realiseerde, is dat daar iets raars aan
de hand is. Lidmaatschappen lopen
namelijk per kalenderjaar, maar een
competitieseizoen begint pas in
september. Dat betekent dat de bond
erg lang op het geld zou moeten
wachten, en in oktober bleek dat de
bond hier een creatieve oplossing had
bedacht: het verschuldigde inschrijfgeld
voor het volgende seizoen wordt
berekend door te peilen hoeveel teams
er op 1 januari competitie spelen.

Al bijna had uw penningmeester de
handdoek in de ring gegooid, toen
bleek dat -- voor de elf-en-dertigste
keer -- de tarievenstructuur op de
agenda stond de eerste bondsvergadering van 2014. Blijkbaar waren
er in de loop van de tijd waren er toch
nog wat andere verenigingen wakker
geworden. Ongeveer een week van
tevoren lagen er ook twee voorstellen
om het door mij geconstateerde
probleem op te lossen. Snel heb ik de
afgevaardigden van Noord Holland een
stemadvies gemaild (waaronder onze
combinatiefunctionaris Kees Mulder),
en zij waren het met mij eens.
Uiteindelijk is een oplossing gekozen
die ik ook al had bedacht: na facturatie
op basis van peiling op 1 januari volgt
in september een afrekening op basis
van werkelijk ingeschreven teams. Wat
mijn eigen inspanningen hieraan
hebben bijgedragen zal ik nooit weten,
maar dit mooie verhaal nemen ze me
niet meer af.

Echter, wie goed rekent komt tot de
slotsom dat er dan dus over één
seizoen dubbel inschrijfgeld wordt
gerekend, namelijk volgens de oude en
volgens de nieuwe methode. Want stel
dat je afgelopen seizoen 10 teams
ingeschreven had (volgens de oude
tarieven), en volgend seizoen 0, dan
ZEESLAG

Wouter Hanegraaff
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De tweede trainersintervisie-dag

Open Team
Kampioenschappen

Om het nou een jarenlange traditie te
noemen gaat misschien wat ver, maar
afgelopen maart was alweer de tweede
editie van de trainers-intervisie-dag.
Omdat wij trainers ons voortdurend
willen blijven verbeteren, gaan we eens
per jaar bij elkaar zitten om elkaars
trainingsstijl te observeren en elkaar te
voorzien van tips en feedback. En dit
jaar was het nog gezelliger dan vorig
jaar, want nu waren ook Iwan & Arthur
van de partij. Het was
Jilles, net als vorig
jaar, niet helemaal
gelukt
om
de
appeltaart op tijd uit
de oven te halen,
maar hij was er des
te lekkerder om (de
taart dan).

Alwéér op de valreep de
kampioen verslagen ?!!
De voorlaatste wedstrijd in de OTK, we
moesten uit tegen Arcade, team 2. Dus
Pytrik, Han, ik en -na nog 10 minuten
wachten- ook Hillard, togen op een
donderdagavond naar Almere. De
tegenstander stond op dat moment
bovenaan en zou zeer waarschijnlijk
kampioen worden. Het voelde een
beetje als zo'n kansloos, verplicht
nummer en op de heenweg was de
stemming ver te zoeken. Maar Han
wist de route uit zijn hoofd en Hillard
hield de stoplichten goed in de gaten,
dus we waren op tijd ter plaatse.
Ik had nog nooit tegen hen gespeeld,
maar in de kleedkamer bleek de eerste
meevaller: hun (volgens Pytrik) beste
dame was geblesseerd. Nog een
meevaller waren de dubbelpartijen: die
werden zowel door de dames als de
heren gewonnen. En toen won Hillard
ook nog z'n single. En Pytrik de hare.
Nog leuker werd het toen de
tegenstander
wat
wrevelig
en
geïrriteerd werd. Han verloor zijn
single, maar omdat de tegenstander
niet zo sportief meer was, telde die
wedstrijd als een morele overwinning.
En toen werd ook de tweede
damessingle nog gewonnen! 5-1 ! Door
twee verloren mixes werd het
uiteindelijk 5-3, maar hee, boeie… Dat
was dus voor Hillard en mijzelf de
twééde keer dat we de nummer 1
versloegen. Giant killers, dat zijn wij!

De jeugdtrainers werden geholpen
door zes enthousiaste pupillen en
Arthur
had
zelfs
zijn
gehele
trainingsgroep meegenomen. Allemaal
leverden ze een elementaire bijdrage
aan deze leerzame middag, waarvoor
onze grote dank!
Na de voorbeeld-trainingen vond het
evalueren plaats onder het genot van
een hapje en een drankje bij de
tapasboer. Daar bleek dat we ons
weliswaar nog wat kunnen bekwamen
in het geven en ontvangen van
feedback, maar dat het met onze
trainersvaardigheden nog niet zo slecht
gesteld was. Een goed besluit van een
goede middag. Jilles en Arthur namen
het gelukkig op zich om Iwan definitief
in te lijven in de trainersploeg, dus dat
was heel gezellig. Kortom: ik kijk al uit
naar de volgende trainers-intervisiedag. Dan blijf ik weer voor de licor43.

Tijdens het naborrelen vond een
supporter van de tegenstander het
nodig om ons te vertellen dat de
tegenstander ons had láten winnen,
omdat ze toch al kampioen waren.

Marije van der Hulst

ZEESLAG
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Daar geloofden we niet in, wij waren
gewoon beter. Dus meneer de
supporter van de tegenstander, als u
dit leest (al zou ik niet weten hoe, maar
okee): Ik weet niet of het als grapje
was bedoeld, maar uw opmerking was
niet grappig. Niet eens een beetje. Zo.

Na wat rond gescharreld te hebben
had ik het een en ander aangeschaft.
Toen nog een tube lijm en aan de slag .
En zie daar het resultaat: een
badmintongalgje.
Door middel van het galgje kun je goed
oefenen op de clear en het is voor de
trainer een handig hulpmiddel om
aanwijzingen te geven tot het
verbeteren van deze zo belangrijke
basisvaardigheid.

De stemming op de terugweg was een
stuk beter. Uiteindelijk werden we
derde
in
de
poule.
Hillard
concludeerde: Volgende jaar beter.
Marije van der Hulst

Galgje
Een galgje was bedoeld om iemand
met zijn strop om zijn nek aan op te
hangen, dit tot groot vermaak van het
volk.
Tot zover.
Op een van Hillards reizen belandde hij
in Amersfoort en - hoe kan het ook anders - in een sporthal waar badminton
werd gespeeld. En daar zag hij het
galgje, niet als strafwerktuig, maar
omgebouwd tot trainingshulp-middel
voor de jeugd.

Het eerste galgje is er nu en een
tweede is op komst.

Het rommelde in Hillards hoofd en hij
was al in hogere sferen, maar het
galgje moest hij hebben. En zo kwam
hij bij mij terecht met foto’s en een
sterk verhaal waarom het nuttig zou
zijn dat ook BV Zeeburg zijn eigen
galgje zou krijgen en misschien zelfs
wel twee.
ZEESLAG

Een leuk filmpje van ons galgje vind je
op http://bvzeeburg.nl/galgje.
Met groet.
Tom van der Pot
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't ZEEBURGERTJE – Jeugdpagina
Leuke foto's!

ZEESLAG
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Voor de hersengymnastiek dit keer: raadsels!
 Er is een waterton met drie verschillende kranen. Met de kleinste kraan kan
de waterton in 20 minuten gevuld worden. Met de middelste kraan kan de
waterton in 12 minuten gevuld worden. Met de grootste kraan kan de waterton
in 5 minuten gevuld worden.
Hoe lang duurt het om de waterton te vullen met de drie kranen samen?
 Een wandelaar liep gedurende twee dagen. Op de tweede dag de wandelaar
liep 2 uur langer en met een gemiddelde snelheid van 1 km per uur sneller
dan hij liep op de eerste dag. Tijdens de twee dagen liep hij een totaal van 64
km op een totaal van 18 uur lopen, wat was zijn gemiddelde snelheid op de
eerste dag?
 Hoe kun je een bal gooien zo hard als je kunt en ervoor zorgen dat die terug
bij je komt zelfs als die nergens tegenaan stuitert. De bal zit nergens aan vast
en niemand vangt em en gooit em terug naar je.
 Als je een lege 5 liter en een lege 3 liter fles hebt. En ongelimiteerde toegang
tot water. Hoe kun je dan 4 liter krijgen ?
 Wat moet er op de plaats van het vraagteken komen te staan?
1

2

3

4

H

V

H

V

12

34

HV

?

Vier hoeden
Vier mannen zijn tot aan hun
nek in de grond begraven. Ze
kunnen niet bewegen en
kunnen dus alleen voor zich uit
kijken. Tussen A en B staat een
muur waar niet doorheen
gekeken kan worden. De vier
mannen weten dat er vier
hoeden in het spel zijn, twee
zwarte en twee witte, maar
weten niet welke hoed ze zelf op hun hoofd hebben. Ze weten van elkaar in welke
richting ze kijken. Ze moeten er achter komen welke kleur hoed ze op hun hoofd
hebben, maar ze mogen niet met elkaar praten. Zodra er één weet welke hoed hij
op heeft, moet hij het zeggen, maar hij moet 100% zeker zijn. Welke man zal als
enige de kleur van zijn hoed kunnen raden?
De oplossingen vind je achterin!

ZEESLAG
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KAMPIOENEN KAMPIOENEN KAMPIOENEN!!1!
Het seizoeneinde nadert met rasse schreden, en inmiddels zijn zowel de
clubkampioenschappen dubbel- als enkelspel gehouden.
Uitslagen clubkampioenschap dubbelspel
Competitie (veren)
1. Asif Mirza/Pirom Konglerd
2. Jerry Gullit & Jilles van Baaijen
3. Hillard Baudoin & Paul de Rooij
4. Pytrik Riksen & Han Riksten
5. Bas Kleijze/Ronald de Lange
6. Tom Pot/Arthur Amest
7. Theo Droste & Thomas Schullian
8. Leen Blonk & Wouter Hanegraaff
Gevorderden (Nylon)
1. Gert v.d Berg/Ron vd Linden
2. Huig Diepenhorst/Rob v Beek
3. Robert v Hooff/Martien Ploeg
4. Rien Jeuken/Hans Willenswaard
5. Goos vd Sijde/Huub van Baar
6. Marije vd Hulst/Astrid Krieg
7. Dave Cordus/Zaher Mahmud
8. Bert vd Laar/Henk Goyarts

Recreanten en Jeugd
1. Veerle Vandersickel/Bram van Beckstraete
2. Carianne v Dorst/Tracey Manley
3. Dimas Sadjari/Romesh Madhoeban
4. Walter Mijnals/Jan-Jaap Spies
5. Roosje Lugthart / Susan van den Broek
6. Annique Parlvast/Daan van Eijndhoven

ZEESLAG
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Uitslagen kampioenschappen
enkelspel
Competitie (veren)
1. Harold Punter
2. Asif Mirza
3. Pirom Konglerd
4. Ronald Erkamp
5. Ron Kelamantu
6. Hillard Baudoin
7. Han Riksten
8. Tom Pot
9. Arthur la Rooij
10. Wim Korver
11. Umair Mirza
Dames
1. Pytrik Riksten
2. Nicole Berendsen
Gevorderden (Nylon)
1. Wouter Hanegraaff
2. Pytrik Riksten
3. Henk Goyart
4. Nicole Berendsen
5. Walter Mijnals
6. Bert v.d Laar
Na afloop was er een Indische rijsttafel,
gekookt door Sandra Diepenhorst, de
vrouw van Huig. Hopelijk het begin van
een traditie... Foto's van de winnaars
enkelspel verschijnen binnenkort op onze
website!

ZEESLAG
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Column

Een nieuw lid serveert:
Bram en Veerle

Tweede liefde dus. Hele volksstammen
snakken gewoon naar liefde, eerste
liefde, wat op zich al moeilijk genoeg is,
en dan komt er een slimme jongen die
een site voor tweede liefde begint,
Second Love. Tweede liefde, zeg maar
overspel, klinkt ergens nog wel sportief,
overspel. We doen niet anders op de
club. Maar: tweede liefde, zeg maar
vreemd gaan, klinkt al meer als een
overtreding van de regels.

Wie ben je en wat doe je in het
dagelijks leven?
Bram: Ik ben Bram, en ik werk als
postdoctoraal onderzoeker in de
psychologie aan de Universiteit van
Amsterdam.
Veerle: Veerle! Ik was op zoek naar
een nieuwe job in de biomedische
sector en mag binnenkort beginnen.
Verder
gaat
mijn
tijd
naar
badmintonnen, naaien, proberen lezen,
filmpjes kijken, wegdromen, marktjes
afschuimen op zoek naar niets.

Tweede liefde? Dan is er natuurlijk ook
een eerste, of een eerste geweest. Ja
de eerste, dat was natuurlijk de juf van
de kleuterklas, en daarna het mooiste
meisje van de klas waar alle jongens
verliefd op waren, enzovoort (en
inderdaad, uw columnist was en is een
jongetje). Het begin van seriële
monogamie, zeg maar, partner na
partner na partner enzovoort, maar dat
hadden de bedenkers van Tweede
Liefde natuurlijk niet op het oog. Zij
mikken op onvervalste polygamie,
partner plus partner plus partner
enzovoort. Maar wel stiekem, zeg maar
vreemd gaan, niet als in de good old
days of nu nog in exotische oorden
president er openlijk een tweede liefde
of een hele harem op na houden, maar
via internet en dan ergens schimmig
afspreken. Denk Clinton, denk DSK.

Wie of wat bracht je aan het
badmintonnen?
B: Veerle, zij nam me de eerste keer
mee naar haar club in Gent.
V: Ex-collega, moest ik eens proberen,
vanaf dan blijven proberen...
Waarom BV Zeeburg?

Tweede liefde, stiekem dus, en ook dat
tweede klinkt niet helemaal lekker,
tweede huis, tweede auto, tweede tv.
Iets voor erbij, niet echt nodig, maar
vooruit, wel zo gemakkelijk. Ik krijg ook
associaties met tweede hands, en dat
brengt ons weer bij de spelregels, want
bij hands ben je, ook bij badminton, af.

V: We hadden gehoord dat jullie
bitterbaltournooien
organiseerden,
grapje :-) Jullie hebben duidelijk de
juiste reclame gemaakt.
B: We wonen pas sinds januari in
Amsterdam, en we zochten een
badmintonclub in onze buurt. Eerst
woonden we nog op IJburg, en nu aan
het Flevopark, dus BV Zeeburg was

Jzn
Ps.Hoor ik net op de radio dat die
koolmeesvrouwtjes zo promiscue als de pieten
zijn. Als manlief even niet oplet, …., nou ja, en ik
maar
moralistische
columns
schrijven.

ZEESLAG
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ideaal.

buitenland woont, zondagavondgevoel.

Hoe lang ben je hier al lid?

B: Huishoudelijke klusjes als er geen
eind aan lijkt te komen.

B: Een maand of twee?

Waar geniet je van in het dagelijks
leven

V: april officieel!
Wat viel je op toen je hier voor het
eerst kwam

B: Veerle, reizen, bij vrienden en
familie zijn.

V: Dat we in Nederland zijn:-)

V: Bubbels met mijn lief, vrienden en
familie.

B: Dat veel mensen erg sociaal zijn en
een babbel komen doen. En dat de
meesten ons accent niet altijd lijken te
begrijpen. En de alomtegenwoordige
bitterballen natuurlijk :-)

Wat is je lievelingsdrank?
V: Bubbels dus (liefst goede :-)), gin en
tonic.

Wat is je lievelingsslag bij het
badmintonnen?
V: De over-het-net-slag
B: Backhand cross-court net shot (al
heb ik de naam van die slag moeten
opzoeken)

B: Duvel, (Belgische) pils, rode wijn,
pastis, en dessertwijn.
Hoe lang ben je nog van plan om bij
Zeeburg te blijven?
V: Zolang we in Amsterdam blijven??
B: Zolang we in Amsterdam blijven
wonen denk ik. Dus nog minstens een
jaartje of twee, en dan zien we wel
weer waar we belanden.

Wat is je grootste badmintonsucces
tot nu toe?
V: Beker bij de vrouwen bij vorige club!
B: De beginnersdubbelbeker van BV
Zeeburg natuurlijk!

Wat is je levensmotto?
V: Op dit moment: Je hebt altijd opties

Wat zijn je favoriete bezigheden
naast badminton?
V: Naar de naailes gaan, bubbels
drinken in aangenaam gezelschap,
evalueren en reizen!

B: De wereld is groot.
Wat weten we nog niet van jou, maar
zouden we wel moeten weten?
B: Mijn kapsel is een uit de hand
gelopen
grap
en
heeft
geen
betekenis :-)

B: Veerle, reizen, bij vrienden en
familie zijn.
Wat eet je het liefst en wat lust je
absoluut niet?
V: Iets wat blijkbaar alleen onze familie
kent 'andijvie met bouletten', ik haat
komkommer...

V: Dat ik niets te zeggen heb op Bram
zijn kapsel :-)

B: Liefst curry en de meeste exotische
gerechten, en helemaal geen slijmerige
dingen (slakken, ingewanden, etc.)
Waar erger je je aan in het dagelijks
leven?
V: Kortzichtige mensen, onrecht, geen
respect
voor
natuur,
eindeloze
administratieve rompslomp als je in
ZEESLAG
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kregen een korte stoomcursus ‘Blijvend
comfortabel leven’, een geweldige act
waarin we leerden dat evolutie ook kan
zijn: nee zeggen. Nee, ik hoef niet te
groeien, nee, ik hoef me niet te
ontwikkelen, Wij Willen Blijvend
Comfortabel Leven. Prachtig, met een
spannend moment halverwege toen
onze cursusleidster een halve minuut
helemaal stil viel - tekst kwijt,
onderdeel van de act? – maar verder
ging alsof er niets gebeurd was. Een
ander sterk nummer ging over een
singer-songwriter die eerst sprekend in
een filmpje optrad, en uiteindelijk toch
nog live het podium opkwam. Hij stak
voor hij zou gaan spelen eerst een
geestig verhaal af, waarbij hij af en toe
een enorm valse noot liet horen, moest
vervolgens nog even naar achteren, …
en kwam niet meer terug. Einde van
een geweldig leuk nummer. Wat
overheerst terugdenkend aan deze
avond is een blijvend comfortabel
gevoel.

Blijvend oncomfortabel
Het was stil in de
badmintonhal
Het is u vast opgevallen, maandag 24
maart was het erg rustig in sporthal
Zeeburg. De voltallige redactie van dit
blad was die avond in de theaterzaal
van De Boomsspijker (nee, geen
spelfout). Onze Erna stond op het
podium, met 9 anderen, en de rest van
de redactie zat in de zaal. Tien
maandagavonden had ze een cursus
stand up comedy gevolgd en nu mocht
ze de planken op. En ik mocht daar de
recensie over schrijven, besloot de
redactie 2 weken na de voorstelling.
Een hele eerlijke recensie dus, alleen
wat
mijn
volstrekt
subjectieve
geheugen heeft onthouden, heb ik
hieronder opgeschreven.
Erna bracht de voorstelling op gang,
laten we er maar niet om heen draaien.
Ik weet nog dat ik dacht dit wordt een
lange avond als het zo doorgaat. Maar
toe kwam Erna op, als derde. Ik
herinner me niet alles meer, maar haar
rap in plat Antilliaans was onvergetelijk.
Het was onverstaanbaar, maar het was
duidelijk waar het over ging, een
Nederlands 3-letterwoord voor een
vrouwelijk lichaamsdeel. We dachten
dat het kleine neefje van Erna in de
zaal zat en maakten ons al zorgen om
zijn tere ziel, maar gelukkig hadden we
het mis (dat hij in de zaal zat). Ook
haalde ze aan het eind van haar
nummer een uitspraak van haar
moeder aan: “neem nooit een man die
dommer is dan jij” (of was het
andersom?), en zette vervolgens
letterlijk de spotlight op haar partner in
de zaal om hem te bedanken, een
mooi moment. De avond kon niet meer
stuk dankzij Erna. Na haar kwamen
nog een paar sterke nummers. We
ZEESLAG

Herman Bouwmeester
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Waarom gebruik je me niet als
wandelstok tijdens je boswandeling?
Waarom waai je de rook van je
barbecue niet met me weg en
WAAROM NEEM JE DAT STOMME
BEACHBALL-SETJE
VAN
TWEE
EURO MEE NAAR ZUID-FRANKRIJK
IN PLAATS VAN MIJ?

Vakantiepret met het
racket?
Het badmintonseizoen loopt weer ten
einde want de zomer komt er aan! Je
hebt wellicht al vakantieplannen.
Misschien ga je wel hardlopen,
wielrennen of basketballen als de
sporthal dicht is. Misschien gaat het
wel zo:

Ik mis de trainingen op maandagavond.
Ik mis het luisteren naar de gesprekken
in de kantine. Ik mis de nattehanddoeken-geur in de kleedkamer. Ik
mis je zweterige knuist om mijn
handvat. Ik mis het geluid van de
shuttle na een smash. Ik mis jou……

Na 23 juni ga je op maandagavond op
dat leuke terrasje op de hoek zitten en
op woensdagavond speel je een
partijtje voetbal met kinderen uit je
straat. Op zaterdagmiddag maak je
een heerlijke boswandeling en steek je
als terug bent de barbecue aan.

Saskia Ohr

Vanaf maandag 30 juni vervaagt de
herinnering aan de badmintonavondjes
al een beetje. Op woensdag 2 juli kun
je je de geur van de kleedkamer in de
sporthal niet meer voor de geest halen
en zaterdag 5 juli laad je vroeg in de
morgen je koffers in je auto want je
gaat 3 weken naar Zuid-Frankrijk.

Oplossingen raadsels

Hoe klinkt dit? Heerlijk toch? Zonder
een domper op je “zomervreugde” te
willen zetten, vraag ik toch even je
aandacht voor het volgende: vorig jaar
juli hoorde ik midden in de nacht een
stemmetje uit mijn gangkast komen. Dit
stemmetje zei het volgende:





A & B zien beiden geen andere mannen. D ziet twee





Vergeten, eenzaam en verwaarloosd
voel ik me. Ik lig hier in het donker in
die stinkende sporttas. Naast me liggen
twee stinkende sokken en een muffe
onderbroek. Onder me ligt een hard
geworden, beschimmelde broodkorst.
Van
boven
druppelen
kleverige
druppels Energy-drink op me. Waarom
wordt dat ***flesje ook nooit goed
dichtgedraaid?!



andere mannen, met een zwarte en een witte hoed,
maar weet niet wat de kleur van zijn eigen hoed is.
C weet dat hij een zwarte hoed op heeft want als D
zou kunnen zien dat B en C witte hoeden droegen,

Waarom mag ik in godsnaam niet ook
op dat terrasje zitten? Waarom speel je
straatvoetbal
als
badmintonner?
ZEESLAG



De kleinste kraan vult 5 procent van de waterton in
1 minuut. De middelste kraan vult 8,33 procent van
de waterton in 1 minuut. De grootste kraan vult 20
procent van de waterton in 1 minuut. Samen
hebben ze dus 3 minuten nodig om de hele ton te
vullen.
6 kilometer per uur
Je gooit de bal recht omhoog.
Vul je 5 liter fles. Gooi deze hierna over in de 3 liter
fles. Leeg de 3 liter fles. Giet de overgebleven 2 liter
van de 5 liter fles in de 3 liter fles. Vul nu de 5 liter
fles weer. Giet nu het water van de 5 liter fles in de 3
liter fles tot deze vol is. Er is nu 4 liter over in de 5
liter fles.
Op de plaats van het vraagteken hoort het woord
"Papier"
Man C is de eerste die de kleur van zijn hoed weet.

had D zij eigen kleur geweten. Maar omdat D zwijgt,
weet C dat hij zelf een zwarte hoed draagt omdat hij
kan zien dat B een witte hoed draagt.
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• hij echter wel volgens de traditie
vlucht als zijn termijn erop zit.
• Hillard graag aan de knoppen zit
maar dat hij niet altijd weet wat
dit voor effect heeft
• Hillard op een leeftijd is gekomen
dat behoud van niveau al winst is
• Ivan best gezellig is (of niet weg
durft te gaan) blijkens het
trainersoverleg
• Herman al voor hij zijn fles wijn
leeg had naar huis vertrok op de
laatste redactievergadering
• Hij namelijk de volgende dag de
valse startlijnlijn bij het zwemmen
moest bewaken.
• de volgende redactievergadering
op de tuin van Herman is.
• Wim dol is op het programma
BNB
• Marije ook
• dat wij verwachten dat nu Jilles
aan de Noord-Zuidlijn werkt, het
wel een groot succes moet
worden.
• er weer animo is om volgend
seizoen een laddercompetitie te
organiseren

Wist-je-datjes
• we tegenwoordig een
clubkalender hebben op
bvzeeburg.nl/speeldagen
• we we heel veel Belgen hebben
• we daar erg blij mee zijn
• we een hausse aan donateurs
hebben
• dat er nog enkele clubshirts zijn
maar geen jeugdshirts!
• we dit jaar een primeur hebben
met ons eigen rijstafeltoernooi:
na afloop van het single
kampioenschap
• Wouter misschien naar het
Amersfoort gaat verhuizen
• Hillards geliefde daar woont
• We op zoek zijn naar ouders die
willen rijden voor het jeugdkamp
• het jeugdkamp nu al voor de 10e
keer gehouden wordt
• we helaas nog nooit zo weinig
aanmeldingen hebben gehad
• Kees Mulder op 12 mei voor het
laatst training geeft.
• er helaas geen budget is om hem
een gouden handdruk te geven.
• Coby en Fred (die waarschijnlijk
geen Fred heet) (onze
kantinebeheerders) na alle
gezelligheid nog helemaal terug
moeten rijden naar Wezep.
• Rene Koppen weer gesignaleerd
is achter de tap van de Kantine
Oostenburg.
• Hillard is vreemdgegaan met
Marije van UVO Spirit (maar voor
zover wij weten alleen op
badmintongebied)
• Knuffelberen Tom en Nicole (zie
vorig nummer) in Kortenhoef mix
hebben gespeeld
• Wouter het als penningmeeester
niet leuker kan maken
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• hiermee hopelijk het animo voor
het enkelspel en voor competitie
wat groter wordt
• zich tot nu toe een treurig laag
aantal spelers heeft opgegeven
voor de competitie 2014-2015
• Wouter dit nummer in de ban van
het songfestival bij elkaar heeft
gebroddeld
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