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Van de Redactie

Beste BV Zeeburgers.
Voor u ligt de feestelijke editie van de Zeeslag. Onze, altijd gezellige, badmintonvereniging
bestaat namelijk 30 jaar! Dat kunnen en mogen we natuurlijk niet
onopgemerkt voorbij laten gaan.
Op zaterdag 18 april heeft de jeugd dit jubileum al uitgebreid gevierd met een toernooi in
tropische sferen. In het verslag van Marije, kunt u hier alles over lezen.
Op zaterdag 30 mei aanstaande zullen we dit met de volwassen Zeeburgers gaan vieren.
Heeft u nog geen kaartje? Kijk dan snel even op de website hoe u deze kunt bestellen want
dit feest mag u natuurlijk niet missen.
Verder wordt er in dit nummer teruggekeken op de afgelopen 30 jaar. Ook wordt er
vooruitgeblikt. Hoe maken we de komende 30 jaar net zo succesvol als de voorbije 30?
Kortom: wat is het geheim van BV Zeeburg?
Natuurlijk kunt u, zoals u gewend bent, genieten van de column, de racketrubriek, de wistjedatjes.
En last but not least vindt u in dit nummer een extra feestelijk recept en een heuse feestpuzzel.
Wij, van de redactie, wensen u veel leesplezier en hopen u allen te zien op zaterdag 30 mei!
Saskia

OTK: Open Team Kampioenschappen Georganiseerd
door BV Slotermeer
EINDSTANDEN
Poule AB
Amsterdam
Zeeburg
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Martinus
Duinwijck
Gaasperdam

AB1 8
AB1 8
AB1 8

22 – 42
21 – 43
14 – 50

Teamsamenstelling:
Pytrik Riksten, Anneke de Vos, Paul de Rooij, Han Riksten, Hillard Baudoin
Mede door de goede samenwerking zijn deze competities zonder problemen verspeeld.
Het was een spannende strijd tussen Amsterdam en Zeeburg in de hoogste klasse van de OTK.
Uiteindelijk moesten wij aan BVA onze meerdere erkennen. De organisator hoopt dat wij, ondanks
het feit dat er zo weinig teams hebben ingeschreven, toch een prettige en sportieve wedstrijden
hebben gespeeld.
Hierbij dan een oproep om bij andere verenigingen, spelers en speelsters,
de Open Team Kampioenschappen en Recreanten Team Wedstrijden te willen
promoten: “Het is toch geweldig om na de reguliere regiocompetitie nog eens 10
wedstrijden te spelen in competitie verband”.
Jullie in ieder geval tot volgend jaar.
Groeten,
Jan Scheffer
Competitieleider OTK

Terugblik met Wim Korver

“Minstens 27 jaar gelukkig getrouwd met BV
Zeeburg!”
Wim Korver is vanaf 1987 of 1988 lid van BV Zeeburg. Precies weet hij het niet meer, maar
wat hij wel weet is dat hij minstens al zo’n 27 jaar lang lid is! Dat is langer dan dat hij
ergens heeft gewoond of gewerkt, zelfs langer dan zijn meest (huidige) langdurige relatie.
Eigenlijk is Wim domweg gelukkig getrouwd met BV Zeeburg.
Wat is er leuk aan lid zijn van BV Zeeburg?
“Tja, dat vraag ik me na 27 jaar ook wel eens af: na zo veel jaren weet je niet meer beter. Ik denk
dat het leukste is de combinatie van actief bezig zijn en een sociale omgeving. Jammer dat het
afgelopen jaar zowel in Oostenburg, als ook in de Zeeburgerhal, de kantine niet ‘je van hét’ was.
Zo af en toe even bijpraten maakt het voor mij leuker dan alleen sporten.”
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Kon je goed badmintonnen toen je net begon bij BV Zeeburg?
“Goed is een groot woord. Maar ik heb tussen mijn 18e en 21e in mijn geboorteplaats Mijdrecht
gespeeld, bij een club die nu Veenshuttle heet. Toen heette het BVM: Badmintonvereniging
Mijdrecht. En daar heb ik twee jaar competitie gespeeld en zijn we twee keer achter elkaar
kampioen geworden. Dus ik kon het wel al een beetje.”

Wat was je leukste toernooi in al die jaren en waarom?
“Dat zou dan 2007 of 2009 moeten zijn. Beide jaren ben ik derde geworden met de
clubkampioenschappen. Het is mij in al die jaren nooit gelukt om clubkampioen te worden. Ik
dacht dat ik wel een keer tweede ben geworden, maar daar heb ik voor de rest geen uitslagen
van. Dus of dat nu echt zo is …”
Is er door de jaren heen veel veranderd bij BV Zeeburg?
“Eigenlijk niet. Er zijn veel nieuwe mensen gekomen en oude getrouwen zijn vertrokken. En ja, we
zijn nu veel internationaler, ik heb soms het idee dat één op de twee nieuwe leden Engelstalig is,
maar de sfeer is nog steeds hetzelfde: kleinschalig maar ook weer niet te klein. Een kleine groep
leden die competitie speelt en een grote groep die het vooral leuk vindt om elke week een shuttle
te slaan.”
Wat zijn markante gebeurtenissen die je hebt meegemaakt bij BV Zeeburg in de afgelopen
30 jaar?
“Ik heb altijd veel voldoening na het Double Touch toernooi dat ik elk jaar samen met Hillard
organiseer. Op de dag zelf is het altijd stressen, maar de vele complimenten achteraf
compenseren dat meer dan ruimschoots. Een hoogtepunt was zeker het jaar dat we het in
sporthallen Zuid georganiseerd hebben, tegelijkertijd met de Europese
badmintonkampioenschappen die daar plaats vonden. Deelnemers konden tussendoor naar de
profs kijken en dat afwisselen met zelf een shuttle slaan. Volgens mij hadden we toen meer dan
100 deelnemers.”
Nog meer?
“Onze internationale wedstrijden in Frankrijk. Ik ben twee keer mee geweest. Ruud van Dulmen,
een van onze vele exleden, heeft daar een Chambres d'Hôtes (Le Verger in de Vogezen). Het
meest memorabele was de eerste keer in 2008, ten tijde van de EK in Zwitserland en Oostenrijk.
Op de heenweg hebben we in de buurt van Brussel eerst nog een autoongeluk gehad, maar
uiteindelijk zijn er wel gekomen. Vrijdagavond was toevalligerwijze Nederland tegen Frankrijk.
Nederland won met maar liefst 41. Dus we begonnen de zaterdag daarop eigenlijk al met een 10
voorsprong. Zeker omdat Hillard ook nog oranje shirts had meegenomen. Ook met badminton
hebben we de Fransen verpletterd.”
Heb je nog een verhaal uit de oude doos?
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“Ja, over de eerste Algemene Leden Vergaderingen die ik braaf bijwoonde. Deze ALV´s vonden
ergens in Oost in een buurthuis plaats. Niet op maandagavond, maar op een andere
doordeweekse avond. Er was dus geen combi met badminton spelen. Het aantal leden dat hier
speciaal voor kwam, was daadwerkelijk op de vingers van één hand te tellen. De ALV was dan
ook snel klaar en verder weet ik er niet veel meer van, anders dan dat er jonge jenever in het spel
was. Ik studeerde destijds nog en had dus wat andere tijdsrestricties. En ook bleek dat ik vlak
daarna opeens secretaris van BV Zeeburg was!”
Hoe lang denk je nog lid te blijven?
“Zo lang mogelijk. Terugkijkend denk ik dat ik de 40 jaar moet kunnen halen. Dat is over 12 jaar.
Ik ben dan bijna 65. Daar zal wel ergens het eindpunt zijn.”
Tijd voor een feestje na 30 jaar BV Zeeburg?
“ Altijd!”

 Afscheidsartikel racketrubriek 

Het racket als partydrug

Met je racket naar het Lustrum Feest!
Beste BV Zeeburgers, heeft u er ook zo vreselijk veel zin in? Kunt u ook bijna niet meer wachten?
Bent u al op zoek naar de geschikte outfit voor ons feest in tropische sferen? Vergeet ook uw
racket niet want ook op dit Lustrum Feest is dat een onmisbaar attribuut.
Op 30 mei zou het natuurlijk tropisch warm kunnen zijn in ons koude kikkerlandje. En mocht het
een beetje druilerig zijn, dan zal de temperatuur bij Vereniging Ons Suriname op de Zeeburgerdijk
zeker naar tropische waarden stijgen. Neem daarom uw racket mee en wuif uzelf en uw
medefeestgangers er koelte mee toe of serveer koele drankjes vanaf het blad.
Het kan zijn dat sommige gerechten van de Indische rijsttafel toch ietwat te pittig zijn voor
uw oerHollandse tongetje. U neemt snel een flinke slok van uw ijskoude biertje en nu staat
tot uw schrik ook uw hele slokdarm in brand. Geen nood. Neem uw racket en sla hiermee
loeihard op uw duim. Echt, u bent meteen die hete hap vergeten. (Uw duim dient u
vervolgens snel onder te dompelen in dat koude biertje).
Verder kunt u natuurlijk allerlei leuke dansjes en/of kunstjes doen met uw racket (sla de
oude rubrieken er nog maar ‘ns op na: het racket als majorettestok, als springpaard). Als u aan de
kleine kant bent, sluit ik zelfs de mogelijkheid van een paaldansact niet uit.
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Tot slot Zeeburgers, na zoveel racketrubrieken, denk ik dat u inmiddels echt wel doordrongen
bent van de multifunctionaliteit van dit badmintonattribuut. Zelf vind ik het steeds ingewikkelder
worden om nog geestig uit de hoek te komen en vind ik dit nu inmiddels een ietwat uitgemolken
onderwerp.
Daarom is dit een goed moment, het 30jarig
bestaan van de club, om afscheid te nemen
van deze rubriek. Let wel: van déze rubriek want met trots kondig ik u aan: ratatataaaaaaa!!!, de
Shuttlerubriek! Anders gezegd: het racket is dood; leve de shuttle!
Veel plezier op 30 mei en een fijne zomer toegewenst.
Saskia

Interview met de clubkampioen: Arthur La Rooij
Hoi clubkampioen! Hoe voelt dat nou?
Super!!! Winnen voelt veel beter dan verliezen, ik zou echt niet zoveel spierpijn willen hebben als
ik verloren had.
Is het de eerste keer dat je clubkampioen bent?
In 2010, mijn eerste jaar bij BV Zeeburg, ben ik, meen ik, clubkampioen dubbel geweest en
vier jaar geleden won ik voor het eerst de single. (Niet geheel toevallig het jaar dat Merlijn en
Sietse weg waren). Dit is wel de eerste keer dat ik ze alle twee in één jaar win; dat maakt het
dubbel zo leuk.
De andere clubs waar ik badminton, hebben nooit echt clubkampioenschappen georganiseerd.
Wel ben ik twee jaar kampioen geworden bij het open toernooi in Diemen. Dat is fijn want dan
voel je je een jaar lang vrolijk bij het boodschappen doen daar.
Je stond in de finale met Pirom. Heb je hem al vaker verslagen of was dit voor jou ook een
verrassing?
Ik speel niet veel single’s en had nog niet tegen Pirom gespeeld. Wel had ik veel tegen hem
gedubbeld. Pirom kan heel goed lopen en heeft een super uithoudingsvermogen maar van het
dubbelen wist ik dat zijn verdediging niet zo geweldig is. Dus het plan was vol op de aanval en dat
werkte heel goed.
Je bent een fanatieke badmintonner. Ik heb begrepen dat je ook nog bij een andere club
badminton, welke?
Ik speelde dit jaar competitie bij SGA die op woensdag in de Pijp spelen en ik train vaak nog een
dag per week bij BVA mee ook in de Pijp.
De gezelligste club is natuurlijk BV Zeeburg???
Jaaaaa!!! Buiten kijf. BVA is een goede tweede maar Zeeburg staat op één qua gezelligheid.
Je geeft al geruime tijd training aan de recreanten. Kun je vertellen wat je daar
leuk/niet leuk aan vindt?
Tijdens mijn studie heb ik jaren aan kinderen les gegeven en in 2010 vroeg BV Zeeburg of ik hier
de recreanten les wilde geven. Dat vond ik toen eigenlijk nog wel spannend. Maar na vijf minuten
in de eerste les was ik helemaal verkocht; volwassenen doen namelijk gewoon wat je vraagt
(meestal) en gaan niet zwaardvechten als je even niet kijkt (maar wel bijkletsen). Er zijn in de
afgelopen jaren al heel wat mensen de revue gepasseerd maar de groep blijft steeds weer
aangroeien en iedereen wordt steeds een beetje beter. Sommige mensen hebben jaren niet
gespeeld of lopen zonder enige ervaring binnen en spelen na een paar weken al de sterren van
de hemel. Anderen vinden het zo leuk bij mij dat ze jaren de tijd nemen om dat zelfde niveau te
halen. Toen ik Joris dit jaar de B Singlefinale zag spelen dacht ik echt “wow, heeft hij dat van míj
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geleerd?” Het was echt supergoed.
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Er zullen ongetwijfeld veel BV Zeeburgers zijn die ook graag clubkampioen willen
worden. Wat moeten zij hier voor doen/laten? Op welke leeftijd ben jij bijvoorbeeld met
badmintonnen begonnen?
Hehe, ik begon met badmintonnen toen ik zeven was; voor veel mensen is dat dus een
beetje te laat. Het meest heb ik geleerd van veel spelen en nadenken. Met veel shuttlegevoel
door veel spelen, een hoop wedstrijdervaring en een goed plan, kan je clubkampioen worden!
Wedstrijdjes spelen is daar wel het belangrijkste in; daarom is de Ladder ook zo belangrijk.
Badmintonnen is leuk maar je moet niet steeds naar elkaar toe slaan. Het is bij BV Zeeburg
gezellig genoeg, dus op de baan mag je best proberen te winnen.
Beoefen je nog andere sporten? En waar houd je je, behalve met badminton, nog
meer graag mee bezig?
Ik heb een paar jaar getennist maar dat was vooral verbranden en Weizen drinken. Dat
laatste is wel één van de dingen waar ik me met regelmaat in verdiep. Ook heb ik
momenteel leuk werk. Ik speel met koude atomen en nanometer grote magneetjes in een
natuurkundelab. Dat is erg leuk en uitdagend en ik kan me er nog jaren mee vermaken. Het is ook
gezellig want momenteel bouwen we met tien mensen het apparaat waarin ik met de atoompjes
ga knikkeren door ze met de magneetjes te bewegen.
Onlangs ben je ook nog dubbelkampioen geworden samen met Ronald. Was dit een
makkelijke overwinning? En welke overwinning heb je het meest uitgebreid gevierd:de
single of de dubbel?
De dubbel wilde ik wel heel erg graag winnen. Ik houd het meest van dubbel spelen en ben
daar ook wat beter in. Het was wel een erg zware avond, waarop we de eerste twee keer
van Asif en Deepak verloren. Ook werden we die avond verrast door de nieuwe, mooie
kampioensschaal wat het feest nog mooier maakte.
Wordt BV Zeeburg te klein voor je of blijf je nog lang bij ons?
Ik blijf hier voorlopig nog wel even rondlopen. In ieder geval zo lang ik in Amsterdam woon.
Tegen zo’n gezellige club, dicht bij mijn container (Arthurs woonruimte red.) en mijn werk, kan
geen andere op. Maar er is wel hoop voor de mensen die niet meer tegen me willen spelen; ik ga
waarschijnlijk een tijdje buiten Amsterdam wonen na mijn promotie in de zomer van 2016. Ik denk
dat ik dan een paar jaar weg ben maar ik beloof niets!!!
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Uit den ouden Doos
*** Een selectie van de allerbeste verhalen uit ons clubblad van de afgelopen 30
jaar! ***

Ode aan de shuttle
(Oktober 2005)
Pluimpjes, plumkes of shuttles
Hier volgt een verhaal dat voor elke badminton speler wel aardig is om te weten, want het zijn
deze voorwerpen die wij allemaal zo snel mogelijk naar onze mede (tegen) speler willen slaan.
Volgens mijn Dikke van Dale (1970) betekend “shuttle” het sprongsgewijs heen en weer gaan van
materialen of machines. In de meer recentere uitgave zal daarbij “shuttle” ook wel omschreven
worden als een onmisbaar element in het badmintonspel.
We kennen nu 2 soorten shuttles namelijk de veren shuttles en de nylon shuttles. Ruim 30 jaar
geleden waren de nylon shuttles helemaal van nylon maar nu hebben ze meestal een kurken dop
om de veren shuttles het meest te benaderen in eigenschappen van de veren shuttles. De
titelwoorden “Pluimpjes” of “Plumkes” komen voor in Vlaamse en ZuidNederlandse taal.
Nylon shuttles
De nylon shuttle bestaat uit een 16tal kunststof 'veren' (in één geheel) die bij elkaar komen in een
dop. Nylon shuttles gaan langer mee en zijn daarom ook voordeliger. De snelheid van de shuttle
wordt aangegeven in speed 1,2,3,4 en 5 of met slow, medium en fast. Sommige fabrikanten
gebruiken kleuren groen (langzaam), blauw (medium), rood (snel). Bijna alle fabrikanten proberen
shuttles te vervaardigen die de speeleigenschappen hebben van een veren shuttle. Veren
shuttles vallen echter steiler naar beneden na een harde slag in het achterveld. Ze remmen dus
sneller af. De plastic shuttles hebben meer een kogelbaan. Het is met een nylon shuttle dus
moeilijker een tegenstander in het achterveld te dwingen, omdat de shuttle niet recht naar
beneden valt. Daarnaast kun je veren shuttles met meer spin slaan. Dit houdt in hoe harder een
shuttle ronddraait hoe stabieler en mooier een vlucht is.
Veren shuttles
In een veren shuttle zitten 16 ganzenveertjes. Per gans zijn er slechts 4 veren geschikt voor de
shuttle. Er zijn dus een heleboel ganzen nodig om een koker veren shuttles te vullen. Gelukkig
vinden ze in China het ganzenvlees nog een lekkernij anders zouden wij ons spelletje niet met
deze shuttles kunnen spelen. De veren zijn met draadjes en veel lijm aan elkaar gebonden. Ze
hebben een kurken dop. Het hele proces van het maken van zo'n shuttle is dus erg
arbeidsintensief. Vandaar dat deze shuttles duurder zijn dan de nylon shuttle. Veren shuttles zijn
daarnaast veel kwetsbaarder. Als een veer kapot is krijgt de shuttle een slechte vlucht.
Op competitie niveau wordt er echter met deze shuttle gespeeld, omdat ze:
1. een preciezere vlucht hebben dan een nylon shuttle
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2. een stabiele vlucht hebben
3. meer mogelijkheden hebben voor effectslagen
4. zich beter aanpassen aan de temperatuur in de zaal
Tijdens topwedstrijden komt het voor dat per wedstrijd 1020 shuttles kapot geslagen worden!
Voor een wedstrijd worden de shuttles geprepareerd. Dit gebeurt door middel van het met stoom
bevochtigen van de shuttles. Het kan ook via de koelkast, dus een geopende koker een nachtje in
de koelkast en dan eruit halen. Doordat er dan dauw gevormd wordt op de shuttle verkrijgt men
ook een bevochtigingeffect.
Groeten van Sjoerd Shuttle

Uit den ouden Doos
*** Een selectie van de allerbeste verhalen uit ons clubblad van de afgelopen 30
jaar! ***

Hoe speel ik vals?
(Oktober 2007)
Uiteraard is het niet de bedoeling dat er vals gespeeld wordt tijdens het badmintonnen. Toch komt
sommig gedrag bij anderen over als onsportief, terwijl dit eigenlijk niet zo bedoeld was. Hier
enkele voorbeelden van dat soort gedrag.:
•
juichen of applaudiseren bij het maken van een fout van de tegenstander
•
gedrag vertonen, waarvan je tegenstander heeft aangegeven dat niet te kunnen waarderen
•
een shuttle uit geven, terwijl deze in was, of andersom
•
de shuttle niet aan de tegenstander geven, terwijl je er vlak bij staat
•
gooien met je racket
•
het niet toestaan dat er een andere shuttle wordt gepakt
•
tijd rekken
•
aanwijzingen geven als toeschouwer gedurende de set
•
onsportieve intimidatie
Ook op verenigingsniveau wordt er heel soms vals (of wel reglementair maar gewoon niet
fatsoenlijk) gespeeld. Voorbeelden:
•
bij cruciale wedstrijden (promotie/degradatie) de vaste teamspelers nodeloos vervangen
door "recreanten" van een veel hoger niveau
•
bij uitwedstrijden leden te ronselen bij de collega vereniging
•
ondanks behaald kampioenschap toch volgend seizoen in de lagere klasse uitkomen zodat
je lekker weer kampioen kan worden.
Uiteraard zijn wij bij faliekant tegen dit soort praktijken. Wij spelen voor ons plezier op een
passend niveau. Persoonlijk belang en lol in de sport gaat bij ons zo veel mogelijk boven het
clubbelang of boven het streven zo hoog mogelijk te spelen. Het is maar een spelletje. Dat wil niet
zeggen dat we niet proberen te winnen natuurlijk.
Veel sportief spelplezier gewenst.
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Tropische sferen bij jubileumjeugdtoernooi!
Aan de PR lag het niet: Al weken van te voren waren kleurige
flyers vol tropische taferelen uitgedeeld en werden jeugdige
deelnemers opgeroepen om vriendjes en vriendinnetjes uit te
nodigen. En op zaterdag 18 april stond het dan allemaal te
gebeuren: het jubileumjeugdtoernooi, ter ere van het 30
jarig bestaan van Onze Club. De zaal zag er gezellig uit, er
waren versnaperingen, Nathalie regelde discolampen en
Arthur was suboptimaal relaxed.
Het programma luidde: een toernooi met introducees en met
handicaps. Er was een baan waar je de overkant niet kon zien, er was een baan waar je met
gekke brillen op speelde, er was een baan waar werd gespeedbadmintond en natuurlijk was er
ook een baan waar er gespeeld werd met een flamingo onder de arm.
De strijd was lang en intens. Links en rechts werkten duo's zich in het zweet. Leden coachden
hun minder ervaren vriendinnen of broertjes om het beste gezamenlijke resultaat neer te zetten.
Meningsverschillen werden op sportieve wijze opgelost. En na verloop van tijd ontspande ook
Arthur.
Na de laatste ronde werden de punten opgeteld en alle deelnemers werden uitgenodigd in de
kantine. Op glorieuze wijze reikte Arthur de prijzen uit, waarbij iedereen een kleurrijk gripje kreeg
en de hoofdprijs welverdiend ging naar Lars. Vervolgens was het tijd voor patat met mayo en
snacks. En aansluitend een supertropische afsluiting met doehetzelf alcoholvrije cocktails.
De geluiden achteraf waren unaniem positief. Iedereen had lekker gespeeld en het was een
gezellige middag geweest. Dit was een waardige viering van het jeugd jubileum ! Complimenten
aan de feestcommissie en de verwachtingen voor 30 mei zijn na dit jeugdige voorproefje zeer
zeker hoog…
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30 jaar Lustrumfeest op Zaterdag 30 mei
Van 18:30 tot 01:00 uur te Zeeburgerdijk 21

Komt allen!

Over precies een maand is het zover…het 30jarige lustrumfeest van onze vereniging! Wij zijn
druk bezig met de laatste voorbereidingen om ervoor te zorgen dat het een top avond wordt!
We hopen natuurlijk dat jullie er allemaal bij zijn, om de planning voor ons makkelijker te
maken horen we graag vóór vrijdag 15 mei of jullie komen.
Introducés /partners en oudleden zijn van harte welkom! De vereniging zal een deel van de
kosten voor haar rekening nemen, om alle kosten te kunnen dekken vragen we van iedereen een
kleine bijdrage. De kosten van de kaartjes zijn:
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Eten en feest: €15
Alleen feest: €7,50


Alleen eten: €10

Omdat we vooraf alle inkopen moeten doen, vragen we jullie om het geld voor je kaartje(s) over te
maken op rekening NL47INGB0005053747 t.n.v. T. Manley, Amsterdam of neem het even
contant mee naar de volgende badminton avond.
We hopen jullie allemaal te zien op 30 mei!
Feestelijke groet,
Arthur, Carianne, Saskia, Tracey en Walter

Jubileumpuzzel
Welk woord zet je tussen de twee gegeven woorden, zodat er in beide gevallen een nieuw woord
ontstaat?
Voorbeeldje: feest…indeling. Het goede antwoord is hier 'dag': dit geeft feestdag & dagindeling.
Als je alle woorden goed invult, krijg in de kolom onder de pijl een zeer toepasselijke oplossing.
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Dubbel Dik Feest Column
Dubbel
… & dwars
De …
…e nationaliteit
... gevoel
…spel
…tje
…op
Ach ja, dubbelop. Daar sloeg mijn vrouw mij in het begin van onze relatie mee om de oren. Als
student draaide ik elk dubbeltje om en zij maar dik beleggen, kaas plus tomaat op haar brood, van
dat soort dingen. Alles dubbelop, vreselijk, het kon niet op. Inmiddels ben ik een beetje
bijgetrokken. Dus doe mij nog maar een
Westmalle …
Dikke
… Van Dale
… nek/lul/billen/darm/duim/enz.
Heerlijk dat lijf van ons, een onuitputtelijke bron van dikke dingen, feitelijk of beledigend. En
hoogste tijd om u voor te stellen aan mijn duim, de enige echte … (pas op voor mijn backhand).

… bonus
Ja, …!
…prik (egeltjesopvang, is ook geregeld in dit land)
… Deur (Pipo koeien! https://www.youtube.com/watch?v=NtUiieIQy5g)
… maatjes
… pret! (30 mei)
Feest
Vier uw vierdagen,
stond er in de oude vertaling.
Nu heet dat:
PARTY!
En dat gaan we doen, de 30e.
Column
Als
ik
niks
te
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zeggen
heb
schrijf
ik
toch
en
noem
het
een
column
.
Guus Kuijer
Janszoon

Een nieuw lid serveert: “Joris Majoor”
Wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben Joris Majoor, geboren in 1980. Ik werk in de IT, de laatste jaren als Information Engineer. Ik
probeer ideeën van de klanten te vertalen naar een ontwerp, wat dan door iemand anders
gebouwd moet worden. Ik doe dit overigens samen met de Nederlands kampioen badminton (in
de categorie 50+).
Wie of wat bracht je aan het badmintonnen?
Mijn vader speelde altijd al badminton. Ik ben toen samen met een vriend ook gaan badmintonnen
midden jaren negentig. Een beetje slaan kon ik al, omdat ik jarenlang had getennist. Ik vond het
meteen leuk om te doen. Je kan al snel een leuk partijtje spelen en je helemaal uitleven, echt een
pluspunt.
Waarom BV Zeeburg?
Eenmaal verhuisd naar Amsterdam was ik gestopt met badminton. En zo waren er inmiddels 15
badmintonloze jaren verstreken. Toen de rest van mijn gezin opeens allemaal gingen sporten kon
ik niet achterblijven. Ik had mijn oude racket nog en heb toen gezocht naar de dichtstbijzijnde
club.
Hoe lang ben je hier al lid?
Bijna 1 jaar
Wat viel je op toen je hier voor het eerst kwam?
Ik kwam binnen op een maandag avond en kon meteen meetrainen. Vriendelijk en laagdrempelig.
Verder waren meerdere mensen geïnteresseerd in mijn racket (het heeft een bijzondere vorm).
Wat is je lievelingsslag bij het badmintonnen?
De forehand drive, je kan dan lekker uithalen.
Wat is je grootste badmintonsucces tot nu toe?
Clubkampioen BV Zeeburg 2015!, bij de recreanten.
Omdat het thema van dit nummer feest is: hoe heb je dit gevierd?

ZEESLAG

20

mei 2015

De trofee staat te pronken in de woonkamer. Mijn vader en de rest van de familie trots natuurlijk.
Hier kan ik nog wel een tijdje op teren.
Wat zijn je favoriete bezigheden naast badminton?
Lezen, muziek, films, spelletjes en dan van alles wat. Soms zelf wat maken, maar meestal
genieten van andermans werk.
Wat eet je het liefst en wat lust je absoluut niet?
Ik ben een grote fan van yoghurt, maar yoghurt soep is daar de grote uitzondering op.
Waar erger je je aan in het dagelijks leven?
Aan mensen die geen oog hebben voor hun omgeving
Waar geniet je van in het dagelijks leven?
Als het goed gaat met degene waarvan ik houd. s’ Ochtends met de krant in de trein en dan een
beetje naar buiten kijken. Een plan bedenken wat op dat moment briljant lijkt
Wat is je lievelingsdrank?
Thee
Hoe lang ben je nog van plan om bij Zeeburg te blijven?
Volgend jaar ga ik meedoen aan de heren competitie. Dus zeker nog een jaar.
Zeeburg bestaat 30 jaar, waar was jij 30 jaar geleden en waar ben je over 30 jaar, bij leven
en welzijn?
30 jaar geleden was ik ongeveer net zo oud als mijn dochter nu is. Ik speel nu weer met mijn oude
duplo. Misschien over 30 jaar weer?
Kom je op ons 6e lustrumfeest?
Ja
Wat is je levensmotto?
Dat heb ik niet. Misschien is dat wel mijn motto…?
Wat weten we nog niet van jou, maar zouden we wel moeten weten?
Ik vind de nieuwe telling in het dubbelspel nog steeds verwarrend. Goed opletten dus als je met
mij speelt.

Waar is …
● Jan Jaap: Terug van weggeweest !!
● Herman: ergens in de gemeente in actie.
● Yasmin: woont nu tegenover de C1000 (die overigens binnenkort Jumbo zal worden)
● Aurelius Yan: terug naar Azie
● Matthew: in zijn eigen B&B in Frankrijk
● Corine: druk met voorstellingen in de Meervaart
● Hendrike: die zit nog steeds in Brussel
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Jubileum Feest Mop
Badmintonner: “ Dokter, dokter. Ik
blijven zien.”

denk dat ik een bril nodig heb om de shuttle te

“Dat denk ik ook, want u staat hier

in de kaaswinkel!’

Recept voor een jubileum cocktail: Besamé 30
veces!
Een cocktail om te zoenen, ook na 30 jaar. Niet voor niets heet de cocktail Besamé 30 veces (kus
me 30 keer). De combinatie van het heerlijke rode fruit – wat een beetje zuur is – met het zoete
van de blueberry likeur en 7up is zeker het proberen waard!
Wat heb je nodig voor de Besamé 30 veces ?
● Vodka (1 deel)
● Blueberry likeur of Bacardi Razz (1 deel)
● Limoen (0,5 deel limoensap)
● 7up of bruiswater (ca 1,5 deel)
● Blauwe bessen (4 stuks)
● Bramen (3 stuks)
● Aardbeien (2 stuks)
● Frambozen (3 stuks)
1 deel = 30 ml
Hoe maak je de Besamé 30 veces?
Je kunt deze cocktail maken met een muddler en een boston shaker en daarna wat 7up of
bruiswater toevoegen, of je kunt deze cocktail ook gewoon in de blender maken. Zeker als je er
meerdere wilt maken. 7up of bruiswater kun je direct toevoegen of later.
Begin eerst met de rode vruchten in een blender te doen. Voeg 1 barmaatje bacardi razz of
blueberry likeur en 1 barmaatje vodka toe in de blender. Nu alles even goed blenden. Dit schenk
je uit in een tumbler of longdrink glas met ijs. Gebruik eventueel een strainer boven je glas.
Aftoppen met de 7up in het glas (niet meer dan 1,5 deel). Roer dit even goed met een barlepel
zodat het goed mixt in het glas. Garneren met rood fruit in of op het glas. Een cocktail om te
kussen!
Alcoholvrij
De Besamé cocktail is ook alcoholvrij lekker om te maken. Met de blender maak je er bovendien
in een handomdraai een heerlijke smoothie met vers rood fruit van.
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Nog meer Jubileum Feest Moppen!
Zegt Arthur tegen Tracey: ‘Voor het 30 jarig Lustrum gaan we een ballon met een cactus kruisen.”
“Waarom?” vraagt Tracey’.
“Dan wordt het in ieder geval een knalfeest!”
*
Badmintonner komt bij de
dokter: “Dokter, ik heb in het veld zo’n last van
winderigheid!”
“Nou…..”zegt de dokter: ”…..kleedt u zich maar even uit en komt u dan maar op de behandeltafel
liggen.” Badmintonner kleed zich uit en klimt op de behandeltafel………
Komt de dokter aanlopen met een lange stok met een enorme haak eraan. Badmintonner schrikt
zich een ongeluk: “Maar dokter!.... Wat gaat u nu doen!?!”
Zegt de dokter: ”Ik ga eerst even alle bovenramen openzetten!”

*
Trainer ergert zich dood aan de ongetalenteerde recreant en is het zat: “Jij hoeft maandag niet
meer te komen”
Zegt de recreant: ‘Okee, tot woensdag dan!”
*
Tegenstander gooit voor de toss dobbelstenen in plaats van een shuttle héél hoog de lucht in.
“Waarom doe je dat?”, vraag de badmintonner.
“Degene wie het hoogst gooit, mag beginnen!”
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Wat is het verschil tussen een babybadmintonner en een klein lief biggetje? Een
babybadmintonner poept in zijn luier, en een biggetje luiert in zijn poep!
*
Hoe hou je een badmintonner bezig?
‘Door hem in een ronde kamer te zetten en te zeggen dat hij in de single de hoeken moet
belopen!”
*
Mister X is dol op badmintonnen en wil weten of ze dat ook in de hemel doen. Hij gaat naar de
pastoor om het te vragen en die zegt: “Ik weet het niet zeker, maar weet je wat? Vanavond bel ik
toch met de hemel, dus dan vraag ik het gelijk even.”
De volgende dag gaat Mister X terug naar de pastoor. Die zegt: “Er is goed nieuws en er is slecht
nieuws…..
Mister X kijkt hem vragend aan ????
“Het goede nieuws is dat ze inderdaad badmintonnen in de hemel. Het slechte nieuws is dat je
morgenochtend je eerste wedstrijd speelt.”

Wistjedatjes
● We dit jaar al op 11 mei de laatste speelavond hebben?
● Hillard grossiert in seksuele pretpillen?
● Het Saskia allemaal wat boven het hoofd groeit?
● Zij van Tracy eigenlijk niet op de bar mag dansen?
● Bor het wel ziet zitten met zijn examens?
● Pytrik daarentegen (ten onrechte denken wij) rekening houdt met herren?
● Onze nieuwe penningmeester Han vroeger op TV was?
● Ditzelfde geldt voor Francois Boulangé?
● Hillard het liefste een fles rode wijn zou meenemen naar het jeugdtoernooi?
● Wouter en Karin van Hillard op dezelfde berg in Amersfoort wonen?
● Saskia mooi genaaid is door Willem Alexander?
● Er bij het jeugdkamp dit jaar voor het eerst gebruik gemaakt zal worden van glamping

ZEESLAG

24

mei 2015

tenten?
● Het jeugdkamp bij nader inzien niet doorgaat omdat er te weinig aanmeldingen zijn?
● De glampingtenten daardoor in de kou zullen staan
● Jerry aan Saskia allerlei "Surinaamse dingetjes" leert?
● Herman vooral erg gecharmeerd is van "lik maar aan mijn lollipop"?
● Hillard voor de gelegenheid langs de Sligro is geweest?
● Wij dit beter vinden dan hoe het vorige keer met het konijn ging?
● Saskia steeds meer zin krijgt?
● Flamingo's flink lachen kunnen zijn?
● Herman dit seizoen als verloren beschouwt?
● Rien volgens Linkedin is in te huren als Hans vd Togt lookalike?
● Hillard zwarte ballen heeft?
● Hij hiermee een eind poogt te maken aan de Zwarte Pieten discussie?
● Zijn lijfnummer dan ook 'burn, baby, burn' is?
● Ze desondanks lekker (krokant) zijn?
● Hij bovendien ook nog eens dahliabollen in de soep doet?
● Dennis een waarlijk Nederlands Schaak Grootmeester was?
● Herman ook wel Hermanny Potter wordt genoemd?
● Astrid inmiddels wel bevallen moet zijn?
● En de baby van Wouter al bijna kan lopen?
● Er bij het bitterballentoernooi bitterballen te over waren?
● De nieuwe kantineuitbater wel al is aangesteld, maar zich nog niet heeft laten zien?
● Arthur hem hier namens ons op heeft aangesproken?
● Onze hartjes wel vol verwachting kloppen, omdat hij ook een erg goed restaurant heeft?
● Erna ook nog wel de verleiding voelde om wat te gaan uitbaten?
● Zij helaas erg snel moe raakt?
● Herman een ontzettend eerlijke man is?
● Erna een groot voorstander is van functioneel afrukken?
● Lars dat prachtig rode shirt heeft gewonnen bij het jeugdjubileumtoernooi?
● Arthur geïnterviewd werd in de trein vanuit Wenen
● Hij ook hier zijn hand niet voor om draait
● Marije in juni naar Canada verhuisd
● wij haar heeeeeel erg zullen missen
● Saskia wel op de bar mag dansen maar het gewoon niet durft
● Het enorm zou helpen als de voltallige redactie dan met haar mee zou dansen?
● Het 30 jarig lustrumfeest het feest van de eeuw wordt
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