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de wist-je-datjes. Maak de puzzel en
probeer het recept. Hier knapt u vast
van op. Veel leesplezier!

Van de Redactie
Badmintonvrienden; er is een tijd van
komen en er is een tijd van gaan. En
de tijd van gaan is nu gekomen voor
onze
penningmeester,
redactielid,
competitiespeler
maar
bovenal
enthousiaste badmintonner, Wouter
Hanegraaff.
Tijdens
de
laatste
redactievergadering
hebben
we,
geheel volgens de traditie, afscheid
van hem genomen met het drinken van
(een paar) flessen rode wijn. Wouter,
we zullen je missen!

Nieuw:

Beste badmintonners,
De laddercompetitie is gestart!
Sinds half oktober
kun je deelnemers
uitdagen om
hogerop te komen,
én uitgedaagd
worden. Uitdagen
kan via e-mail,
maar natuurlijk
ook mondeling als
je elkaar
tegenkomt op een
speeldag.

Ook hebben we weer afscheid moeten
nemen van de zomer. Van de lange
zomeravonden op een terrasje of in de
tuin. Van het op teenslippers naar
buiten lopen en barbecueën met de
buren. Van dagjes naar het strand en
bruinverbrand weer thuis komen. De
klok is weer een uur teruggedraaid en
dat betekent dat u, de komende
maanden, in het donker naar de
sporthal zult moeten fietsen.

Ben je benieuwd
waar je staat op
de
ladderpiramide? Kijk dan op
http://www.bvzeeburg.nl/speelrooster/l
addercompetitie/
Daar vind je ook de spelregels.
In de piramide staat klasse A in de top
en klasse B eronder. Dit is zeker geen
strikte grens. B-spelers kunnen Aspelers gewoon uitdagen. In de Agroep staan de beste deelnemers
onderaan. Ze zullen zich omhoog
moeten werken. De deelnemers van de
B-klasse zijn zonder systeem lukraak
geplaatst. Daag iemand op de regel
boven je uit voor een leuke wedstrijd.

Maar
voordat
u
nu
in
een
herfstdepressie
wegzakt,
beste
badmintonvrienden, er zijn lichtpuntjes
in de duisternis. Afscheid nemen
betekent vaak ook weer tijd voor iets
nieuws. Wouter had een enorm goed
inzicht in de inkomsten en uitgaven van
BV Zeeburg maar gaat nu een enorm
goed inzicht krijgen in, iets compleet
nieuws,
het
verschonen
van
(poep)luiers. U zit niet meer tot ’s
avonds laat op een terrasje maar u
hangt gezellig bij kaarslicht aan de bar.
U fietst in het donker naar de sporthal
waar u zich kunt storten in, voor onze
vereniging iets heel nieuws: de
laddercompetitie.

Let op: Een wedstrijd is pas echt
gespeeld als de winnaar het resultaat
heeft gestuurd
aan: bvzeeburgladder@gmail.com.

En mocht u toch een lichte
herfstdepressie voelen aankomen:
blader dan snel verder en lees de
interviews, de column, de rubrieken en
ZEESLAG

Laddercompetitie

Fijne wedstrijd!
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Den rooden loper

Afscheidsinterview van het Jaar
met Wouter Hanegraaff:

“Ieder afscheid is weer
een begin van iets nieuws”

BV Zeeburg verwelkomt:

Van uw sterrenreporter, Erna Offringa.

Wouter Christiaan
Hanegraaff, geboren
in Den Helder, neemt
afscheid van BV
Zeeburg. De club
verliest een gedreven
penningmeester, een
fanatieke
competitiespeler en
een trouw redactielid
van het clubblad.
Reden voor een diepte
afscheidsinterview waarin Wouter
prijsgeeft dat zijn sterrenbeeld, Maagd,
geen invloed op zijn vertrek heeft
(denkt hij).
“Maar eigenlijk weet ik er niets van,”
vertrouwt hij mij toe. “Welke
eigenschappen bij welk sterrenbeeld
horen, geen idee!”

Jeugd:
Jacky Douven
Catharina Korteweg
Ryan Busa
Michéle Deiters
Nathan Tavera-Gaona
Elisa Blad
Florence van Dodewaard
Nikita de Vries
Toon Lohmann
Noa Bruggers
Whitney Prinse
Israh Emara
Angel Hogenhuis
Felicia Augustine
Calys Augustine

“Ik vind het ontzettend jammer dat je
weggaat, Wouter. Weet je hoe moeilijk
het is om een goede penningmeester
te vinden? Waarom ga je eigenlijk
weg?”

Volwassenen:

“Omdat ik ga verhuizen naar
Amersfoort, en omdat mijn vriendin en
ik in januari een kind verwachten. Het
is voor ons het eerste kind, dus we
weten nog niet uit eigen ervaring hoe
druk dat zal worden. Sommige mensen
zeggen alleen dat het ontzettend leuk
is, maar ik heb ook wel eens gehoord
dat het veel erger is dan iedereen zegt.
Maar goed, in combinatie met wonen in
Amersfoort lijkt blijven badmintonnen,

Joris Majoor
Wim Douven
Robin Achterstraat
Deepak Gajanana
Michel Kortenaar
Jeroen van Dokkum
Stanislav Patiouk
Marcia Porties
Shirley van den Dol
En een nieuwe donateur:
Anneke de Vos !
ZEESLAG
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bij BV Zeeburg me knap lastig!”

En wat ik ook heel leuk vind, is dat er
nu een aantal leden actief is geworden
in het aanslingeren van het
"clubgevoel". Zo is er een
laddercompetitie opgezet, worden er
weer plannen voor het lustrumfeest
gemaakt, wordt de website beter
actueel gehouden! Het is een cliché,
maar de vereniging kan niet draaien
zonder vrijwilligers.”

“Hoe lang heb je dan in Amsterdam
gewoond?”
“Ik woon nu ruim 20 jaar in Amsterdam.
Dat is zelfs een paar jaar langer dan in
mijn geboortestad, waar ik zo gauw ik
kon uit ben vertrokken (inmiddels is het
daar lang niet meer zo troosteloos als
Maarten van Rossum zegt, maar ja hij
kan het ook eigenlijk niet weten omdat
hij er alleen op doorreis naar Texel
komt).”

“Wat gaat je niet missen aan BV
Zeeburg?”
“Het fietsen naar Zeeburg, want op dit
moment woon ik aan de
Spaarndammerdijk en dat is toch wel
ver fietsen naar elk van onze hallen! En
de dagen na redactievergaderingen.
Die miste ik tot nu toe namelijk wel
volledig. Geen idee waar die zijn
gebleven.”

Maar onze Wouter neemt niet alleen
afscheid van BV Zeeburg, ook andere
Amsterdamse verenigingen zijn aan de
beurt: “Ik heb jarenlang zeilles gegeven
bij zeilvereniging De Roerkoning. Daar
gaf ik les op het Nieuwe Meer, onder
de Zuidas. Met de opbrengst van de
lessen worden daar 2 boten geleased,
en buiten de lessen mogen de
instructeurs die vrij gebruiken. Dus, kun
je goed zeilen, meld je dan daar, want
er is altijd vraag naar instructeurs. Kun
je nog niet zeilen, meld je daar dan ook
want zeilen is hartstikke leuk!”

“Als afsluiter wil ik je een paar keuzen
voorleggen. Waar neem je liever
afscheid van? Plastic of veren?”
“Plastic, want als ik het plastic ontgroei
qua badminton-niveau zal ik erg blij
zijn!
“Trainen of competitie?”
“Trainen, want uiteindelijk is het spelen
van partijtjes toch het leukst.”

Wouter hoopt het 30 jarig bestaan van
BV Zeeburg op 30 mei 2014 nog mee
te maken, maar hij denkt niet dat hij
nog vaak zal komen na januari. “Wat
ga je het meest missen aan ons?”
“De redactievergaderingen van ons
geweldige clubblad, Zeeslag. Zoals
bijvoorbeeld die laatste keer bij
Herman op een donderdagavond, toen
bleek dat Herman als enige niet de
vrijdag vrij had genomen om bij te
komen.
Maar ik ga ook de diversiteit binnen de
club missen. Er zijn zo veel
verschillende achtergronden,
nationaliteiten en interesses, maar met
badminton als gemene deler.

ZEESLAG

“Yonex of Carlton?”
“Carlton, met Carlton heb ik geen
ervaring dus daar mis ik nog niets aan.”
“Lid van de redactie of
penningmeester?”
“Geen commentaar, volgens mij ligt dit
politiek heel gevoelig. Ik ben hier nog
even, hè…”
“Ketchup of mayonaise?”
“Geen van beide, beide onontbeerlijk in
een culinair verantwoord maal.”
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“Heb je nog een paar famous last
words?”
“Ja, ieder afscheid is weer een begin
van iets nieuws.”
Wouter, bedankt!

Woordzoeker
Afscheid nemen doet soms pijn
V
E
R
T
R
E
K
K
E
N

E
Y
U
S
N
I
E
U
W
I

M
B
U
M
N
M
O
D
T
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T
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O
O
D
O
S
E

G
O
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H
E
R
K
E
O
B

Adios
Avontuur

R
O
O
C
C
A
A
N
M
L

E
G
V
I
D
A
Z
A
S
I

R
A
A
I
I
D
L
A
W
J

E
O
O
D
D
E
E
R
P
J

Het thema van dit novembernummer is
afscheid. Toen ik aan het nadenken
was over het verwerken van dit thema
in deze rubriek, kwam ik tot de
conclusie dat het badmintonracket
onmisbaar is bij een afscheid.
Ten eerste wil ik een onderscheid
maken in verschillende soorten
afscheid, te weten:

Lach
Nieuw

Blij

Snik

Ciao

Traan

 Het gedwongen afscheid
 Het droevige afscheid
 Het blije afscheid
Bij het gedwongen afscheid kun je
bijvoorbeeld denken aan je woedende
partner die je net heeft betrapt in de
slaapkamer met de buurman of –
vrouw. Je partner pikt dit niet en
beveelt je luidkeels meteen te
vertrekken en je ‘rotzooi’ mee te nemen
anders ‘dondert’ hij of zij het uit het
raam.

Vertrekken

Dag

Waarom

Emigreren

Zakdoek

ZEESLAG

Het racket bij een
afscheid…

Goodbye

Begin

Daarom

N
S
F
H
N
M
N
T
I
N
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Op zo’n moment kun je het beste het
volgende doen: Werk de
buurman/buurvrouw het huis uit. Pak je
racket uit de kast, weer hiermee de
voorwerpen die door je toekomstige ex
naar je toe worden gegooid af en graai
de belangrijkste spulletjes bij elkaar. Je
kunt eventueel ook een grote
handdoek aan het racket knopen en
hier voor minstens één dag kleren in
doen (als de ergste woede over is, kun
je de volgende dag de rest van je
garderobe misschien ophalen).
Vervolgens loop je waardig met je
‘plunjezakracket’ de deur uit.
Bij het droevige afscheid kun je
bijvoorbeeld denken aan een
penningmeester die de club gaat
verlaten. Met je racket kun je hem
uitdagen voor een laatste partijtje. Je
kunt hem natuurlijk uitzwaaien met je
racket. Ook kun je een leuk dansje
voor hem doen waarbij je het racket als
marjorettestok of als nepgitaar
gebruikt.
Bij het blije afscheid kun je denken
aan een irritante collega, die
slobbergeluiden maakt bij het
koffiedrinken, in zijn neus peutert en
aan zijn kont krabt. Deze collega heeft
besloten ergens anders te gaan
werken ‘waar hij meer op zijn plek is’.
In het apenhuis in Artis ofzo. Met je
racket kun je deze collega op weg naar
de uitgang, zachte tikjes op zijn
achterwerk geven om hem zo snel
mogelijk naar buiten te krijgen. Als hij
eenmaal buiten staat, zwaai je ‘m
uitbundig uit met je racket. Als hij uit
het zicht is, sta je zelf dan toe om je
badmintonracket hoog in de lucht te
steken en dolgelukkig in gejuich los te
barsten.
Zo zie je maar: het oude vertrouwde
badmintonracket is toch onmisbaar in
het dagelijks leven.

ZEESLAG

Lied voor Wouter
Afscheid nemen bestaat niet
Ik ga wel weg maar verlaat je niet
M'n lief je moet me geloven, al doet het pijn.
Ik wil dat je me los laat
en dat je morgen weer verder gaat
Maar als je eenzaam of bang bent
zal ik er zijn
Kom als de wind die je voelt en de regen
Volg wat je doet als het licht van de maan
zoek me in alles dan kom je me tegen
Fluister mijn naam...en ik kom eraan
Zie...wat onzichtbaar is
Wat je gelooft is waar
Open je ogen maar en
dan zal ik bij je zijn
Alles wat jij moet doen
is mij op mijn woord geloven'

Afscheid nemen bestaat niet
'k kom als de wind die je voelt en de regen!
Volg wat je doet als het licht van de maan!
zoek me in alles dan kom je me tegen!
Fluister mijn naam...en ik kom eraan!
Kijk in de lucht, kijk naar de zee!
Waar je ook zult lopen, ja ik loop met je mee!
Iedere stap en ieder moment...
waar je dan ook bent!
Wat je ook doet, waar je ook gaat...
wanneer je me nodig hebt...
fluister gewoon mijn naam...
en ik kom eraan!!!
Afscheid nemen bestaat niet...!
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SCHEMA SPEELDAGEN BVZEEBURG SEIZOEN 2014/2015
Sporthal Zeeburg

Oostenburg

IJburg College

December

01-12-14 Jeugd: SINTERKLAASTOERNOOI 06-12-14
03-12-14
08-12-14
13-12-14
10-12-14
15-12-14 KERSTTOERNOOI jeugd/volwassenen 20-12-14
17-12-14
22-12-14 Kerstvakantie /VRIJSPELEN, Jeugd vervalt
27-12-14 OPEN!
24-12-14 Kerstavond gesloten
29-12-14 DICHT kerstvakantie
03-01-15 OPEN! 31-12-14 Oudjaarsdag
gesloten
Januari

05-01-15
Nieuwjaarstoernooi
12-01-15
19-01-15
26-01-15

10-01-15

07-01-15

17-01-15
24-01-15
31-01-15

14-01-15
21-01-15
28-01-15

Februari

02-02-15
07-02-15 (vanaf 14.30)
09-02-15
14-02-15
11-02-15
16-02-15
21-02-15
18-02-15
23-02-15 Voorjaarsvakantie: jeugd vervalt 28-02-15
25-02-15

04-02-15

Maart

02-03-15 09-03-15
16-03-15 BITTERBALLENTOERNOOI
23-03-15 CK Jeugd

07-03-15
14-03-15
21-03-15
28-03-15

04-03-15
11-03-15
18-03-15
25-03-15

ZONDAG 29-3-2015 14e BV Zeeburg 'DOUBLE TOUCH' toernooi
April

30-03-15 CK Jeugd/ laatste volw. training 04-04-15
01-04-15
06-04-15 2e Paasdag gesloten
11-04-15
08-04-15
13-04-15 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBELS 18-04-15 CK Singles 15-04-15
20-04-15 UITREIKING LADDERKAMPIOEN
25-04-15 OPEN! 22-04-15
27-04-15 Koningsdag gesloten
02-05-15
29-04-15
Mei
04-05-15 Meivak: jeugdtraining vervalt 09-05-15
11-05-15 Meivak: jeugdtraining vervalt 16-05-15???

ZEESLAG
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't ZEEBURGERTJE –

Dennis/Jonas en Huig/Xander) zorgt
voor de morele ondersteuning. De
beste stuurlui staan aan wal wordt hier
met de nodige humor in praktijk
gebracht.
Per 2 november staan we derde in de
poule. Na vier wedstrijden tekent zich
langzaam een top drie af in de poule.
Samen met Vennewater J5 en ABC’14
J3 zal er gestreden moeten worden
om de ereplaatsen en de punten. Maar
de competitie duurt nog lang (totaal 12
wedstrijden), dus er kan nog van alles
gebeuren. Hierover in latere edities van
Zeeslag meer.

Jeugdpagina
BV ZEEBURG jeugdteam J2
In de Competitie Regio Noord-Holland
2014-2015 Jeugd U13, poule 3 wordt
onze club vertegenwoordigd door team
J2. De vaste teamleden zijn Yente,
Nathalie, Jonas en Xander. Daarnaast
hebben we nog Nathan als invalspeler. Aan het begin van het seizoen
maakte ook Lars nog deel uit van het
team, echter gezien zijn leeftijd was
verdere deelname helaas niet meer
mogelijk.
Yente en Xander maakten vorig
seizoen deel uit van het succesvolle J3
team wat als vierde eindigde. Nathalie
en Jonas hebben vorig jaar hun debuut
gemaakt in de opstapcompetitie.
Nathan is al geruime tijd lid van onze
club en heeft prima trainingsresultaten.
In de huidige samenstelling staat er
dan ook niet alleen een ervaren
competitieteam, maar ook nog eens
een gedreven en enthousiast team.
Ons motto is “we blijven lachen”, maar
tijdens de wedstrijden zijn we serieus
en gefocust. Winnen is toch (stiekem)
best wel leuk.
Dankzij de tomeloze inzet van onze
trainers Ivan, Huig, Hillard en Jilles
winnen we met enige regelmaat onze
wedstrijden en scoren de nodige
games en punten. Ook heeft het
geholpen dat er twee keer in de week
wordt getraind. Naast de harde feiten is
ook het sociale aspect belangrijk in het
team. Alle spelers hebben vertrouwen
in elkaar, moedigen elkaar aan, maar
geven elkaar ook de nodige tips.
Als kers op de slagroom staan er dan
ook nog eens enthousiaste ouders
langs de lijn. Een harde kern van vier
vaders (Ruud/Yente, Paul/Nathalie,
ZEESLAG

Paul van Hameren
(Coördinator team J2)

Puzzel
Omdat alles in het leven een begin en
een eind heeft, vind je hier een aantal
doolhoven.
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Nog een doolhof.
Met de D- van "Dag Wouter"

't ZEEBURGERTJE
Jeugdpagina
AGENDA
Donderdag 27 november, 12:00
Trekking Grote Clubactie
Iedereen die loten heeft
gekocht kan hierna op
de site www.clubactie.nl
opzoeken of ze iets
hebben gewonnen!

Maandag 1 december, 18:00
Sinterklaastoernooi.
Elke deelnemer maakt een kleine
surprise. Na de wedstrijdjes worden de
surprises verdeeld. Iedereen die iets
heeft gemaakt, krijgt een surprise.
Natuurlijk met de traditionele Sintmuziek en strooigoed!

Een laatste doolhof. Deze is het
lastigst. Zoals alles dat eindigt, lastig
kan zijn….

Maandag 15 december, 18:00
Kersttoernooi
Iedereen speelt een aantal dubbelwedstrijdjes en strijdt om de altijd
verrassende Feestdagen-prijzen.
22, 24, 27, 29, 31dec & 3 januari
Kerstvakantie, de trainingen voor de
jeugd vervallen.
Maandag 5 januari, 18:00
In het nieuwe jaar gaan we weer fris
van start.
Zaterdag 24 januari 13:30
Laatste speeldag regiocompetitie
Maandagen 2, 9 & 16 februari
Kennismaking Topscore-leerlingen bij
BV Zeeburg

ZEESLAG
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Poulestand van 3e Klasse - Afd 7
Vastspelers: Alek Lange, Pytrik Riksten,

Competitiestanden
Tussenstand November

Bor Kemkes, Don Lange, Jilles van Baaijen

Punten Gespeeld

Eigenlijk gaat het zo halverwege het
competitieseizoen helemaal niet zo
slecht met de 6 competitieteams van
BV Zeeburg………………..
Met 1 team aan koppositie, 3 teams die
tweede staan, en 1 teams vierde, en 1
team vijfde, lijkt het erop dat de kans
bestaat dat er aan het eind van het
seizoen een kampioenskandidaat bij
zou kunnen zitten!!!!!!

1 Almere16

26

5

2 Heemskerk 3

23

4

3 Space Shuttle 1

22

5

4 De Treffers 2

21

4

5 Zeeburg 2

15

5

6 De Kwakel 3

13

5

7 Bavio 5

8

4

Poulestand van Heren 2e kl. -Afd 2
Vastspelers: Pirom Konglerd, Ronald
Erkamp. Wim Korver, Han Riksten

Punten Gespeeld
1 Heemskerk H1

24

4

2 Zeeburg H1

21

4

Poulestand van 3e Klasse - Afd. 3

3 APGS H1

11

3

Vastspelers: Ilse Holtus, Marije vd Hulst,

4 Castricum H1

11

3

5 US H1

7

3

6 Duinwijck H2

6

3

Astrid Kriegs, Paul de Rooij, HIllard Baudoin

Punten Gespeeld
1 Zeeburg 1

28

5

2 De Kwakel 1

28

5

3 ABC '14 7

22

5

4 Martinus Aveen9

18

4

5 BV Floriande 1

12

4

6 Swish 8

12

5

1 Bavio H1

31

5

7 US 5

8

4

2 Zeeburg H2

20

4

3 USC H1

20

4

Poulestand van Heren 4e kl. -, Afd 1
Vastspelers: Leen Blonk, Wouter

ZEESLAG

Hanegraaff, Bart Lameijer, Tom Pot

Punten Gespeeld

11

november 2014

4 Space Shuttle H1

17

4

5 Martinus Aveen H3 16

4

6 Rackmindo H1

12

4

7 De Kwakel H1

4

5

Een nieuw lid serveert
In deze rubriek geven wij nieuwe leden een
podium via het interview en zij zullen zich aan
onze club voorstellen in de hoop dat iedereen
extra zijn/haar best doet om het nieuwe lid zo
spoedig een BV ZEEBURG-thuisgevoel te
geven……..

Poulestand van Jeugd U17 Plastic Afd 3

Vastspelers: Susan van Broek, Roosje
Lugthart, Rik Willers, Maarten Schön Joep
Meilof

Punten Gespeeld
1 Vennewater J4

36

5

2 Zeeburg J1

20

4

3 t Gooi J1

19

5

4 Rackmindo J1

18

5

5 Bavio J2

17

4

6 Amsterdam J2

10

4

7 Almere J9

8

5



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

Ik ben Marcia Portier en werk als
educatief medewerkster in de
bibliotheek.

Poulestand van Jeugd U13 - Afd 3
Vastspelers: Yente Ertmann, Nathalie van
Hameren, Xander Diepenhorst, Jonas Pronk



Punten Gespeeld

Wie of wat bracht je aan het
badmintonnen?

1 Vennewater J5

26

4

2 ABC '14 J3

24

4

3 Duinwijck J7

24

4

4 Zeeburg J2

20

4

Lekker dichtbij

5 Almere J16

11

4



6 De Kwakel J1

10

5

3 weken

7 Bavio J5

5

5
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Vroeger heeft mijn vader me aan het
badmintonnen gebracht.
 Waarom BV Zeeburg?
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Hoe lang ben je hier al lid?

Wat viel je op toen je hier voor het
november 2014

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

eerst kwam?
Wat een grote hal !

Heeeeeel lang.

 Wat is je lievelingsslag bij het
badmintonnen?



Moet ik nog herontdekken

?





Wat is je grootste badmintonsucces
tot nu toe?



Wat zijn je favoriete bezigheden
naast badminton?



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



Wat is je levensmotto?

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en
bewonder.

Waar erger je je aan in het dagelijks
leven?



De trap in onze berging. Als ik mijn
fiets dagelijks de trap op heb gezeuld,
is er net geen plek genoeg om 'm even
neer te zetten en de deur met dranger
open te doen. Dus moet ik mijn naar
beneden rollende fiets tegenhouden en
tegelijkertijd de deur opendoen. Irritant!


Wat vind je van afscheid nemen
(onderwerp van deze
clubbladeditie)?

Ben ik niet zo dol op.

Notenchocoladeijs. Ik lust geen boter
en slagroom.


Wat vind je van de herfst?

Gezellig

Hardlopen, zwemmen in het buitenbad,
lezen, in de natuur zijn, films kijken.


Wanneer open jij een portier?

Vaak.

Dat moet nog komen…


Ruik je altijd zo lekker?

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

Helemaal niets meer na dit interview.

Waar geniet je van in het dagelijks
leven?

Van mijn dochter Sara.


Wat is je lievelingsdrank?

Verse vruchtendrank


Wat is je favoriete thee?

Verse muntthee.

ZEESLAG
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Bericht van Huig

shuttles. Voor advies kun je altijd bij mij
terecht

Beste mensen,

3. Hou rekening met 3 tot 4 dagen
bespan doorlooptijd, ook afhankelijk
van de drukte.

Er is een nieuwe optie voor het laten
bespannen van badmintonrackets. Ik
heb met de bespanner speciale
voordelige prijsafspraken kunnen
maken speciaal voor Zeeburg leden:

4. Betaling contant kan bij aflevering of
natuurlijk vooraf.
Met vriendelijke groet,
Huig

Onderstaand een overzicht met de
mogelijkheden en speciale prijzen voor
Zeeburg leden.
Hierbij is een indeling gekozen op
basis van kwaliteit en duurzaamheid
van de type snaren. Voor de "jeugd
prijs" wordt uitgegaan van personen tot
13 jaar.
Type snaar Dikte / Kleur / Jeugdprijs /
Standaard prijs
Standaard: Yonex BG65Ti 70 mm / wit/
€ 12,-/ € 14,-

Afscheidsrecept:
Bitterkoekjestulband met chocolade

* Ashaway Zymax 65 65 mm / rood /€
13,-/ € 15,* Yonex BG80 Power 68 mm / wit /€
14,50 /€ 16,50
* Zolang voorradig, zijn deze type
snaren ook te bestellen.
Procedure:
Ingrediënten:
250 g bitterkoekjes
175 ml amaretto
200 g pure chocolade 72%
250 g boter
250 g witte basterdsuiker
5 eieren
250 g zelfrijzend bakmeel
2 el poedersuiker om te bestuiven

1. Je racket kun je meegeven aan mij
(Huig Diepenhorst), dan zorg ik ervoor
dat deze bij de bespanner terecht komt
en visa versa.
2. Geef aan welke type snaar je wilt en
op hoeveel Kg de bespanning
wenselijk is, ook afhankelijk van max
bespanning van het racket; speelstijl en
ZEESLAG
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Bereiden:

Vraag van de maand

Verwarm de oven voor op 175 °C. Vet
de tulbandvorm in en bestuif met
bloem.

"Waar heb je het afgelopen jaar
afscheid van genomen? Deed het pijn
of was het fijn?"

Doe de bitterkoekjes in een kom en
besprenkel met de amaretto. Laat 10
min. staan. Breek ondertussen de
chocolade in stukjes en doe in de
keukenmachine. Voeg de bitterkoekjes
met amaretto toe en maal 10 sec. Doe
de boter met de suiker in een kom en
klop met een mixer in 5 min. tot een
luchtig mengsel. Voeg 1 voor 1 de
eieren toe. Voeg pas een volgend ei
toe als het vorige helemaal door het
beslag is geklopt. Zeef het bakmeel
boven het beslag en spatel luchtig
erdoor. Meng het bitterkoekjesmengsel
snel maar voorzichtig erdoor.

Ilse: Van mijn oude werkplek. Dat deed
pijn !
Paul: Van onze oude
eetkamertafelstoelen. We hadden ze
overgenomen van mijn ouders en
eigenlijk had ik mijn hele leven op die
stoelen aan de eettafel gezeten. Maar
nu hebben we nieuwe gekocht. Dat
was best wel fijn.
Han: Van mijn oude badmintonveters.
Nee, dat was niet zo fijn, nee.
Alek: van mijn vorige computer. Dat
was wel prima
Astrid: Van mijn Duitse creditcard. Ik
heb 'm opgezegd en nu gebruik ik
alleen de Nederlandse nog. Ja, dat is
fijn
Pytrik: Van mijn examenklasgenootjes.
De sfeer was wel gezellig, maar het is
toch jammer
Don: Van mijn drumvel. Dat deed pijn.
Een nieuw vel kost een euro of dertig.
En ik sla er vaker doorheen dan veel
andere drummers.

Schep het beslag in de tulbandvorm en
dek deze losjes af met aluminiumfolie.
Bak de tulband in het midden van de
oven in ca. 1 uur bruin en gaar.
Verwijder de folie na 30 min.
Controleer na 50 min. op gaarheid met
de satéprikker. Als de prikker er
schoon uit komt, is de cake gaar. Laat
de tulband 10 min. afkoelen in de vorm.
Zet een bord of platte schaal
omgekeerd op de tulband en keer om,
zodat de cake uit de vorm komt. Laat in
1 uur en 30 min. volledig afkoelen.
Bestrooi voor het serveren met de
poedersuiker.

ZEESLAG

Jerry: Ik moet daar over nadenken.
Huig: Van mijn teamcoach-schap. Ik
heb het stokje overgedragen. Dat was
wel een leuk afscheid hoor, best wel
fijn.
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speeldag gewoon op maandag blijft
omdat dat de enige goede dag voor
hem is.

Notulen ALV
29 september 2014-11-05

3. Notulen ALV 23 september 2013

Aanwezig: Arthur La Rooij, Jan Jaap
Spies, Joris Majoor, Zahir Mahmud,
Jeroen Döpp, Han Ricksten, Pytrik
Riksten, Tracey Manley, Walter
Mijnals, Dave Cordus, Hillard Baudoin,
Theo Droste, Jilles van Baaijen,
Carianne van Dorst, Han Hendriks,
Gert van den Berg, Saskia Ohr, Jerry
Gullit afw met bericht: Wim Korver,
Marianne Elbers, Onno Waalewijn,
Goos van der Sijde

De notulen worden goedgekeurd
4. Beleid
Er wordt verwezen naar de
inventarisatie van de beleidscomissie
die namens het bestuur eea uitgezocht
heeft.
Carianne geeft hier een toelichting op.
Eén van de vragen die naar boven
kwamen is of het niet wenselijk zou zijn
om weer terug te gaan naar twee
locaties ipv de huidige drie, of zelfs
naar één hal? Dit zou wellicht het
‘clubgevoel’ kunnen versterken. Zou
het mogelijk zijn om de competitie op
zaterdag in de eigen Zeeburghal te
spelen? Ook wordt de vraag gesteld op
het wenselijk is de clubavond van
maandag naar later in de week te
verplaatsen, zodat mensen meer tijd
hebben om wat ‘na’ te borrelen. Op dit
voorstel zijn van de aanwezigen 4
mensen vóór. Er zal nog een
onderzoek onder de leden naar de
voorkeuren komen.

1. De voorzitter heet eenieder welkom.
2. Ingekomen berichten
Bert leest een aantal emails voor.
- Wim Korver verontschuldigt zich maar
vindt feest op 9 mei onhandig wegens
vakantie.
Competitie: Dit jaar vier volwassenen
teams en twee jeugdteams
- Marianne Elbers heeft een voorstel op
papier gezet om aandacht te vragen
voor het feit dat er voor échte
beginners eigenlijk weinig ruimte is bij
de club. Ze aarzelt zelf om langs te
komen op les. Vraag: waar vind ik
soortgenoten?

5. jaarverslag bestuur 2013-2014
De vergadering geeft het bestuur weer
een compliment voor het mooie
jaarverslag. Er wordt wel gevraagd om
de financiële stukken weer apart van
het jaarverslag te verspreiden.

Haar vraag:
-Kan de club de beginners met elkaar
in contact brengen?
-evt op een bepaald uur een baantje
voor hen reserveren?

6. financieel verslag 2013-2014 en
decharge kascontrolecommissie

Het bestuur is zich bewust van het
probleem. Pas als er meer echte
beginners bijkomen dan kunnen die
met elkaar een clubje vormen.

Het financieel verslag wordt
goedgekeurd. Marije Verduijn en
Jeroen Döpp geven verslag van de
kascontrolecommissie en hun zegen
aan de boekhouding van de

- Goos van der Sijde hoopt dat de
ZEESLAG
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penningmeester.

11. Jeugd

‘Op 9 september heeft de
kascommissie, bestaande uit Marije
Verduijn en Jeroen Dopp, de
kascontrole uitgevoerd.

Hillard geeft een korte toelichting op de
gang van zaken bij de jeugd. Na een
zekere ‘leegloop’ in de zomer trekt de
jeugd nu gelukkig weer aan. Het
zomerkamp was weer erg gezellig en
succesvol.

We hebben inzage in de financiele
stukken gehad en steekproef gewijs
deze gecontroleerd. De
penningmeester heeft ons de balans
laten zien en uitleg gegeven, waarna
wij deze hebben goedgekeurd. De
begroting voor aankomend jaar was
nog niet helemaal definitief maar alle
zaken leken erin te zijn meegenomen.
Wij adviseren dan ook de leden de
jaarrekening goed te keuren.’ De
kascontrolecommissie wordt bedankt
voor haar werk.

12. competitie
Wim heeft al via mail een korte
toelichting gegeven. Competitie: Dit
jaar vier volwassenen teams en twee
jeugdteams.
13.Rondvraag
Laddercompetitie
Carianne geeft de stand van zaken
weer betreffende de laddercompetitie.
Het gaat hierbij om single competitie
waarbij iedereen die zich een ‘rij’ boven
hem bevind kan uitdagen en bij winst
zo kan ‘klimmen’. De ladder komt
zowel digitaal als fysiek in de zaal. Er is
een A + B groep. In principe wordt
iedereen ingedeeld, terwijl hij/zij zich
afmeldt

7. Begroting 2014-2015
De begroting 2014-2015 wordt
goedgekeurd.
8. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
Marije Verduijn treedt af. Theo Droste
gaat samen met Jeroen de
kascommissie vormen.
9. wijziging bestuursleden.
Penningmeester Wouter Hanegraaff
gaat verhuizen in februari. Er wordt
node een opvolger voor hem gezocht.
Ook Bert vindt het straks na 8 jaar
wellletjes als secretaris. Vooralsnog
zijn er geen kandidaten voor opvolging.
10. Lustrum. Er komt weer een
lustrumfeest in 2015. De club bestaat
dan 30 jaar. Met enig voorbehoud
meldt Tracey zich aan voor de
feestcommissie met Arthur als
mogelijke medestander.

ZEESLAG
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Wist-je-datjes



Binnenkort de Topscore voor de
jeugd weer van start gaat?



Hillard altijd zijn best doet?



Erna haar baan heeft opgezegd per
1 januari?



De opstapcompetitie voor de jeugd
ook al in volle gang is?



Ze daarom volgend jaar een extra
grote bijdrage aan de Zeeslag zal
gaan leveren?



Heel veel enthousiaste kinderen
zich hiervoor hebben opgegeven?





En bovendien op de maandag
wekelijks beschikbaar zal zijn voor
coma-zuipen
met
andere
Zeeburgers?

Het dan ook heel leuk is om samen
met je team een paar wedstijdjes te
spelen?



De wedstrijd van de eerste ronde is
gespeeld door het team van
Shares, Kas, Tisa & Nova?



Herman met zijn cantorij schitterde
in de opvoering De Verandering
van Amsterdam?



Dit is zoals wij ons Wouter graag
herinneren?




Het
storm
loopt
feestcommissie?

voor

de

Er dan ook een spetterend feest
gepland staat voor het 30-jarig
bestaan?



Hillard echter niet wil meefeesten
met zijn band?



Herman
de
zijne
heeft
overgenomen van iemand van de
oude stempel?



Hillard
diepere
therapeutische
betekenissen
achter
het
badmintonspel vermoedt?



Saskia en JanJaap een goede
match zijn?



Saskia echter niet retegoed hoeft te
worden?



Erna het zelfs niet voor Carianne
doet?



Carianne graag hier en daar wat
onderzoekt?



Je in het Flevoparkbad vrouwen
ziet die van die dozen op pootjes
zijn?



Marije het eigenlijk niet eens is met
deze uitspraak, zelfs al komt ze
nooit
in
het
Flevoparkbad?

ZEESLAG
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