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Van de Redactie

Kan het nog, met plezier naar topsport kijken? Kunnen
we als kijker nog een doorstart maken?
Naar Dafne Schippers op de 100 meter in Rio, de
spanning giert door de huiskamer, ze komt weer net
iets trager dan de rest uit de startblokken, gaat ze dit
weer goedmaken in de laatste meters, met die
geweldige passen, ja, ja …?

Ja, ja, we zijn er weer in geslaagd een reuze
actueel thema bij de lurven te vatten: doorstart. In
deze tijd van omvallende winkelketens kom je het
woord dagelijks in het nieuws tegen. De
Schoenenreus, Manfield, V&D, Perry, Dixons,
D&A, ze staan allemaal op het randje van een
faillissement of zijn er al overheen gevallen en
bungelen nu aan een laatste draadje, de
doorstart. Wie wil er nog geld in steken, wie ziet er
nog gat in een van deze ketens. Ook ons kluppie
heeft het moeilijk, 20.000 folders zijn er verspreid
om nieuwe leden te werven. Het woord ‘doorstart’
is hiervoor misschien een te zwaar etiket, we
badmintonnen er nog steeds vrolijk op los, maar
laten we hopen dat de actie effect heeft. Op de
rode loper worden in elk geval weer 7 nieuwe
leden verwelkomd.
In dit nummer een aantal artikelen die al of niet
een relatie hebben met het thema. Je kunt als
redactie nog zulke mooie thema’s verzinnen, het
is altijd maar weer afwachten wat er na die
inspirerende redactievergaderingen uit ieders pen
komt. Het is net een vlooiencircus, ’t kan alle
kanten opspringen. Daarom lieve lezer, doe je
best, maak er wat van.

Jzn

Den Rooden Looper

Welkom!
Jeugd:
Salah Elouassini
Jonathan Man
Sisi de Jong

Column

Angeluis Boktor

Achter de buis

Isidore Hogendorp

Sjarapova gezien, die opgewekt vertelde al 10
jaar een hartmedicijn te slikken – op
doktersvoorschrift, was ze een hartpatiënt dan?! –
wat toevallig ook je zuurstofopname vergroot en
nog wat positieve effecten op je sportieve
prestaties heeft. En een balende Kjeld Nuis,
tegenstander Koelizjnikov had ook al met zijn
vingers in de snoeptrommel gezeten. Zouden we
ze ooit nog terugzien op de tennis- en ijsbaan,
zouden ze nog een doorstart kunnen maken? Als
ze al de kans krijgen natuurlijk, wie weet worden
ze voor het leven geschorst.En zo’n Koelizjnikov
kan het wel schudden in dat kleine, cleane
schaatswereldje. Want die andere schaatsers die
slikken en spuiten echt helemaal, absoluut zeker,
heus niet, ik eet mijn oude racket op als het niet
zo is, niemendal, nada, zero, 0,0.
Pfoeh, ik krijg nu al buikkramp, als een Dorian van
Rijsselberghe aan de dunne in de baai van het
‘schone’ Rio, wie durft hier nog geld op in te
zetten. Michael Boogerd, Yuri van Gelder, wat
zaten we aan de buis gekluisterd als ze weer
eens goed bezig waren. En Joop, de eeuwige
tweede maar 1x eerste, wat een feest. Maar
allemaal - te goeder of te kwader trouw - gebruikt.
Cynisch zitten we inmiddels achter de buis.
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Volwassen leden:
Lean Lawalata
Christine Dolde
Redjieuw Bissesar
Frans van der Meer
Roel de Both
Andra Roskam
Paul Terborg
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tijd vond om een punt te zetten achter zijn
succesvolle carrière als secretaris! Het
goede nieuws is dat Bert wel nauw
betrokken blijft bij de vereniging en bij het
bestuur. Bert zal onder andere de
ontvangst van nieuwe leden op zich
blijven nemen. Ook zal Bert het jaarlijkse
bitterballen toernooi, vanaf dit jaar
omgedoopt tot ‘Bert’s Bitterballen
Toernooi’, blijven organiseren.
Noteer Maandag 14 maart in jullie agenda,
een officiële aankondiging volgt snel.
Op deze avond willen we met z’n allen
afscheid nemen van Bert als secretaris,
onder het genot van een bitterbal en een
biertje (of een colaatje). We hopen dat
jullie allemaal aanwezig zullen zijn op
deze gezellige avond.
Hoewel Bert natuurlijk onvervangbaar is
heeft Tracey inmiddels zijn plek in het
bestuur ingenomen. Voor algemene
vragen over de vereniging en/of
lidmaatschappen kun je altijd contact met
haar opnemen. Ook voor goede ideeën,
het aanbieden van hulp, of eventuele
klachten (dat hopen we niet) kun je bij
haar terecht.
Jeugd begeleiding
Helaas hebben we binnenkort nog een
hele belangrijke vacature binnen de
vereniging. Hillard heeft namelijk
aangekondigd dat hij aan het eind van dit
seizoen zijn taak als jeugd coördinator
neerlegt. De jeugd heeft voor het bestuur
een hele hoge prioriteit en hoewel we ons
realiseren dat ook Hillard onvervangbaar
is, moeten we dit toch gaan proberen.
Daar het einde van het seizoen niet heel
ver weg is, zijn we op zoek naar iemand
die het leuk vindt om allerlei dingen te
organiseren voor de jeugd, de
jeugdcompetitie te coördineren en het
eerste aanspreekpunt te zijn voor alle
jeugdleden (en de ouders). Als je dan ook
nog onderdeel van het bestuur zou willen
zijn, zou dat geweldig zijn, maar dat hoeft
niet! Omdat de lijst met taken die Hillard
altijd op zich heeft genomen eindeloos is,
willen we dat hier niet publiceren om
mensen niet af te schrikken!
We denken dat de taak van jeugd
coördinator ook prima geschikt is voor
een duo-baan (of misschien wel een hele
commissie). Zou je het leuk vinden om het
bestuur te helpen met een aantal dingen
voor de jeugd, laat het ons dan even
weten. We hopen op heel veel reacties
(van enthousiaste ouders?). Als je een
beter idee wilt hebben van de zaken die
voor de jeugd worden geregeld, spreek

Van het Bestuur
Beste leden,
We zijn inmiddels alweer ruim over de
helft van het badminton seizoen; de
hoogste tijd voor een update vanuit het
bestuur.
Er zijn een aantal zaken die ons, als
bestuur, bezighouden die we graag met
jullie willen delen. We zijn altijd op zoek
naar input vanuit de vereniging, dus als je
vragen, opmerkingen of goede ideeën
hebt naar aanleiding van deze mail, stuur
ons dan een mailtje of spreek één van ons
even aan in de sporthal!
(Veren) shuttles
We zijn net over de helft van het seizoen,
maar we zijn al bijna door de totale shuttle
voorraad van het seizoen heen. De kosten
voor veren shuttles nemen elk jaar weer
toe en de bijdrage die we vragen aan de
veren shuttles spelers blijkt bij lange na
niet kostendekkend te zijn. Voor dit
seizoen heeft het bestuur besloten om 20
extra kokers aan te schaffen zodat we
hopelijk tot het einde van het seizoen nog
voldoende shuttles hebben. Daarna geldt
op = op!
We willen de veren shuttle spelers met
klem vragen om zuinig met de shuttles om
te gaan en om de kokers altijd te
prepareren, dat verlengt de levensduur
van een shuttle namelijk aanzienlijk.
Voor volgend seizoen willen we, in
overleg met de spelers, andere
mogelijkheden voor de veren shuttles
gaan bekijken. Wellicht moeten we, net als
veel andere verenigingen, de shuttle
bijdrage afschaffen en iedereen vragen
om zelf voor shuttles te zorgen (eventueel
per koker via de vereniging aan te
schaffen). Ook hebben we inmiddels een
proefpakket besteld van andere,
goedkopere, shuttles; deze zullen de
komende weken getest gaan worden.
Alle veren shuttle spelers ontvangen
binnenkort een enquête waarin we een
aantal alternatieven zullen voorleggen.
Het zou heel fijn zijn als jullie allemaal
kunnen reageren, zodat we een besluit
kunnen nemen op basis van de mening
van zo veel mogelijk leden.
Veranderingen in het bestuur
Op 19 januari heeft het bestuur met een
gezellig etentje afscheid genomen van
Bert als bestuurslid. Bert heeft zich
jarenlang met hart en ziel ingezet voor de
vereniging en het is begrijpelijk dat hij het
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Hillard dan eventjes aan in de zaal. Hij kan
je er alles over vertellen!
Nieuwe leden
Zoals op de ALV besproken, hebben we in
de begroting een groot aantal nieuwe
leden opgenomen om alle kosten te
kunnen dekken. Als bestuur heeft het
werven van nieuwe leden voor dit seizoen
de hoogste prioriteit. Een aantal
in initiatieven die we hebben ondernomen
zijn de open avond voor volwassenen en
de speciale open middag voor de jeugd
(onder leiding van Pytrik en Arthur).
Ook zijn er in de afgelopen maanden bijna
20.000 flyers verspreid in Amsterdam
Oost. Tom en Bert hebben hier heel veel
tijd ingestoken (met af en toe wat hulp van
een aantal van jullie, waarvoor onze
dank). We hebben inmiddels al een aantal
reacties gekregen op de flyer, hopelijk
kunnen we snel nieuwe leden
verwelkomen!
In samenwerking met de gemeente
Amsterdam (waaronder Sportservice
Amsterdam, Stadsdeel Oost en de
sportevenementencommissie van de
gemeente) zijn we ook actief in gemeenteinitiatieven om meer Amsterdamse
kinderen te laten sporten (lees:
badmintonnen).
Eén van deze initiatieven is de Sport en
Fun toer, een evenement van de gemeente
Amsterdam voor kinderen van 6 tot 12
jaar. In de kerstvakantie hebben we
meegedaan Sporthal Zeeburg en in de
voorjaarsvakantie zijn we erbij in Sporthal
Oostenburg. Op het filmpje van de
gemeente kun je heel veel enthousiaste
kinderen zien tijdens de badminton clinic
(met bijrollen voor het bestuur):
https://player.vimeo.com/video/152678106
Als bestuur werken we nauw samen met
onze combinatie-functionaris in de
gemeente, Francien van der Aar die ons,
onder andere, helpt door badminton te
introduceren in gymlessen op lagere
scholen en middelbare scholen in
Amsterdam Oost.
Als bestuur doen we ons best om nieuwe
leden te werven voor de vereniging, maar
we hebben jullie hulp nodig! Als
liefhebber van de sport hopen we dat
jullie vrienden, bekenden, buren, collega’s
of familie ervan kunnen overtuigen hoe
leuk het is om te komen badmintonnen.
Als je een nieuw lid aanbrengt willen we je
daarvoor graag belonen! Voor elk nieuw
lid, dat minimaal een seizoen bij ons blijft
bieden we de aanbrenger een eenmalige
bonus van €25 aan (als korting op jouw
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lidmaatschap). Als je een nieuw lid
aanbrengt, vraag hem of haar dan om
jouw naam door te geven op de
aanmelding. Het bestuur behoudt zich het
recht om van deze regeling af te wijken,
we overleggen dat natuurlijk altijd even
met je.
IJburg
Al een aantal jaar spelen velen van jullie
met veel plezier op woensdagavond in het
IJburgcollege samen met onze collega
verenigingen UVO-Spirit en VSCA. Helaas
heeft VSCA besloten om hun vereniging
aan het einde van het seizoen op te
heffen.
Daarnaast zijn de tarieven voor de
zaalhuur (in geheel Amsterdam) flink
verhoogd dit jaar en het wegvallen van de
3e vereniging heeft daarom een flinke
impact op onze begroting (en die van
UVO-Spirit).
Als bestuur spelen we ook graag op de
woensdagavond en we zijn druk bezig om
een oplossing te vinden om dit ook
volgend seizoen te kunnen doen. We zijn
in overleg met het bestuur van UVO-Spirit
en we zullen jullie op de hoogte houden
van de ontwikkelingen. Als je een idee
hebt voor een
vereniging/vriendengroep/bedrijf die
eventueel interesse heeft in 3 banen op
woensdagavond, dan horen we dit
natuurlijk heel graag!
Double Touch
Afgelopen zondag vond de 15e editie van
het Double Touch tornooi plaats! Ruim 70
deelnemers uit de wijde omgeving hebben
de hele dag hard gestreden om de prijzen
in de wacht te slepen. Het was een leuke,
sportieve en gezellige dag en de reacties
van alle deelnemers waren ontzettend
positief. Helaas deden er maar 3 koppels
van onze vereniging mee, we hopen
volgend jaar op een veel grotere
representatie van Zeeburg!
Onze grote dank gaat uit naar Hillard en
Wim die heel veel tijd in de organisatie
van het toernooi hebben gestoken, en
zoals altijd verliep alles vlekkeloos! Als
bestuur hopen we natuurlijk dat Wim en
Hillard dit zeker tot het 5e toernooi
lustrum vol blijven houden!
Recreanten training
Omdat Arthur La Rooij zijn carrière
binnenkort in het buitenland voort zal
gaan zetten, zijn we ook op zoek naar een
nieuwe trainer voor de recreanten op de
maandagavond. Wanneer Arthur precies
weg gaat en waar hij heen gaat is nog niet
bekend, maar helaas duurt het niet heel
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lang meer voordat we afscheid van hem
moeten nemen! Ken je iemand die zijn
plek in zou willen nemen, of lijkt het je zelf
leuk om jouw badminton kennis over te
brengen op deze enthousiaste groep
recreanten, laat het ons dan even weten.
De training is elke maandag van 21.0022.00. In overleg met Arthur zullen we ook
een vacature plaatsen bij Badminton
Nederland.
Competitie
Het competitie seizoen is alweer een paar
weken voorbij. Er is dit jaar door 5 (2
jeugd en 3 senioren) teams van onze
vereniging hard gestreden voor het
kampioenschap. We zijn heel trots op
team J1 dat zij kampioen zijn geworden in
de U17 klasse! Een groot compliment
voor Roosje, Susan, Rik en Lars!
Team C1 heeft hard gestreden, maar
helaas zijn zij als laatste in de poule
geëindigd.
Ook de 3 seniorenteams hebben het dit
seizoen heel goed gedaan:
Team 1: 4e plaats
Herenteam 1: 4e plaats
Herenteam 2: 2e plaats
We willen alle spelers en invallers
bedanken voor hun inzet, prestaties en
sportiviteit! En een speciaal bedankje
voor Wim Korver, die dit alles weer
vlekkeloos georganiseerd heeft en voor
Hillard Baudoin voor de coördinatie van
de jeugdteams.
BVZeeburg 2.0
Ook een badmintonvereniging moet met
de tijd meegaan; de website van de
vereniging heeft onder leiding van Han en
Arthur La R. een paar jaar geleden een
flinke renovatie ondergaan. Han blijft op
de achtergrond veranderingen aan de
website doorvoeren, zo kunnen nieuwe
leden tegenwoordig ook via de website lid
worden!
We zijn heel blij dat Saskia de content van
de website op zich heeft genomen, zij
zorgt ervoor dat er steeds weer iets
nieuws op de site staat zodat jullie (en
ook onze toekomstige leden) steeds weer
terug willen komen naar de site.
Als je input hebt voor de website, deel het
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dan met Saskia (of met het bestuur, dan
sturen we het door).
We hebben als vereniging ook al enige tijd
een facebook pagina
(www.facebook.com/badmintonzeeburg).
Als je dit nog niet gedaan hebt, like onze
pagina dan snel. Op de pagina delen we
allerlei kleine en grote nieuwtjes over de
vereniging of leuke badminton links. Deze
pagina wordt nu door 4 leden bijgehouden
(Saskia, Hillard, Arthur en Tracey), als je
het leuk vindt om ook een admin van de
pagina te worden om zo af en toe wat
leuke badminton zaken te delen, laat het
ons dan even weten, dan voegen we je
toe!
Tot zover de update vanuit het bestuur,
zoals jullie hebben kunnen lezen speelt er
van alles in en om de vereniging! Tot slot
willen we nog even benadrukken dat we
input van de leden heel belangrijk vinden,
dus alle reacties op bovenstaande punten
zijn van harte welkom! Ook kunnen we
altijd hulp (klein of groot) gebruiken, dus
als je het leuk vindt om iets voor de
vereniging te doen (ook als je maar heel
weinig tijd hebt) horen we dat heel graag
van je! Je kunt ons alle drie mailen via
bestuur@bvzeeburg.nl of ons even
aanspreken in de sporthal.
Met sportieve groet,
Bestuur BV Zeeburg
Han Hendriks, Tom van der Pot en Tracey
Manley

Idee? (red)
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Eindstand Regiocompetitie Noord-Holland 2015-2016
Poulestand van 2e Klasse - Afd 1

Punten Gespeeld
Gewonnen Gelijk Verloren Wedstrijden Games Punten
1
MeerShuttle 5
65
12
8
4 0
65 - 31 138 - 85 4193 - 3792
2
Amsterdam 3
53
12
5
3 4
53 - 43 114 - 99 3749 - 3698
3
Swish 5
53
12
6
3 3
53 - 43 122 - 102 4171 - 3968
4
Zeeburg 1
46
12
4
4 4
46 - 50 102 - 119 3911 - 4006
5
Hoogkarspel 3
42
12
3
4 5
42 - 54 100 - 114 3802 - 3926
6
Bavio 3
39
12
2
3 7
39 - 57 94 - 124 3833 - 4065
7
Matchpoint 4
38
12
2
3 7
38 - 58 99 - 126 3991 - 4195
Poulestand van Heren 2e klasse - Afd 1

Punten Gespeeld
Gewonnen Gelijk Verloren Wedstrijden Games Punten
1
Duinwijck H1
90
14
12
2 0
90 - 22 185 - 68 5003 - 4097
2
Huizen'96 H1
80
14
11
2 1
80 - 32 172 - 83 4995 - 4276
3
MeerShuttle H1
74
14
8
3 3
74 - 38 162 - 93 4906 - 4319
59
14
6
2 6
59 - 53 136 - 112 4578 - 4487
4
Zeeburg H1
5
SGA H1
49
14
6
0 8
49 - 63 108 - 144 4324 - 4683
6
Castricum H1
38
14
4
1 9
38 - 74 96 - 161 4457 - 4917
7
Martinus Aveen H1
34
14
3
0 11 34 - 78 92 - 171 4398 - 5015
24
14
1
0 13 24 - 88 70 - 189 4238 - 5105
8
Velserbroek H1
Poulestand van Heren 4e klasse - Afd 1

Punten
Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Wedstrijden Games Punten
1 US H1
71
12
10
0
2
71 - 25 152 - 57 4105 - 3126
70
12
9
2
1
70 - 26 148 - 64 4112 - 3331
2 Zeeburg H2
3 Hoogkarspel H1
64
12
9
1
2
64 - 32 139 - 78 4116 - 3678
37
12
3
2
7
37 - 59 85 - 129 3549 - 3978
4 Rackmindo H1
5 Bavio H2
35
12
2
3
7
35 - 61 85 - 138 3683 - 4216
6 ABC'14 H1
30
12
1
2
9
30 - 66 75 - 144 3599 - 4200
29
12
2
2
8
29 - 67 70 - 144 3468 - 4103
7 De Stolp H1

Poulestand van Jeugd U17 Nylon - Afd 4

Punten
Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Wedstrijden Games Punten
1 Zeeburg J1
63
10
9
1
0
63 - 17 131 - 43 3480 - 2610
2 Weesp J1
49
10
4
2
4
49 - 31 108 - 70 3246 - 2873
3 Uvo-Spirit J2
48
10
7
1
2
48 - 32 104 - 73 3235 - 2851
4 Almere J9
36
10
4
1
5
36 - 44 85 - 107 3347 - 3486
5 De Treffers J3
25
10
1
2
7
25 - 55 62 - 119 2986 - 3449
6 Castricum J1
19
10
1
1
8
19 - 61 50 - 128 2510 - 3535
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Poulestand van Jeugd C15 - Afd 1

Punten Gespeeld
Gewonnen Gelijk Verloren Wedstrijden Games Punten
1
Heemskerk C1
58
10
8
2 0
58 - 22 123 - 53 3353 - 2692
2
Floriande C1
48
10
3
4 3
48 - 32 104 - 69 3075 - 2776
3
Polisport C1
48
10
4
5 1
48 - 32 101 - 75 3199 - 2889
4
Volant C1
42
10
4
2 4
42 - 38 91 - 80 3035 - 2767
5
Martinus Aveen C2
30
10
3
1 6
30 - 50 64 - 106 2543 - 3113
6
Zeeburg C1
14
10
1
0 9
14 - 66 36 - 136 2403 - 3371

Iedereen om ons heen was ook heel
enthousiast…dit is echt ‘het gezelligste toernooi
van Amsterdam’. Wim en Hillard waren druk met
de organisatie, maar alles verliep vlekkeloos en
de sfeer in de hal was super goed! Ik zouiedereen
aanraden om volgend jaar zeker mee te doen!
Na de lunchpauze werd mijn oorspronkelijke drive
om te winnen steeds groter. We hadden tenslotte
alles gewonnen en hoewel ik inmiddels al een
aantal Ibuprofen verder was, had ik wel de beste
partner van het toernooi! Ook in de vervolg poule
wonnen we alles (vooral dankzij Tom), niet altijd
even makkelijk….maar we wonnen wel!
Fanatieke tegenstanders werden steeds een
beetje minder vriendelijk tegen ons, (iedereen is
er immers om te winnen), maar gelukkig wonnen
we ook de 1e wedstrijd in de finalepoule.
Tom, even rustig als altijd, had helemaal geen last
van de toernooi emoties, maar ik begon toch wel
te lijden onder de rivaliteit…. met als gevolg dat
we de partij verloren (van het koppel waar we
eerder al van gewonnen hadden) ☹
Uiteindelijk was het doel natuurlijk om een
gezellige badmintondag te hebben…en dat is
zeker gelukt! De bekers voor onze 3e plaats zijn in
de kantine van Zeeburg te bewonderen en daar
zijn we toch wel een heel klein beetje trots op!
Al met al heb ik maar 1 van mijn 3 doelen bereikt:
Uitslapen – X
Winnen – X
Gezellige dag ✓
Volgend jaar beter!!!

Double touch
Ergens begin januari viel de uitnodiging voor ‘het
gezelligste recreantentoernooi van Amsterdam’ in
mijn digitale brievenbus. Omdat ik altijd wel in ben
voor gezellige badminton dag wilde ik dit natuurlijk
niet missen! Maar een toernooi speel je natuurlijk
niet alleen voor de gezelligheid….maar om te
winnen! Toen ik Tom al snel zo gek kreeg om
samen met mij mee te gaan doen werd het alleen
maar leuker. Met Tom aan mijn zijde werd die
kans om te winnen meteen een stuk groter! En
het grote voordeel aan een thuistoernooi is dat je
niet zo belachelijk vroeg op hoeft te staan op
zondag ochtend!
Dat laatste viel al vrij snel tegen; Hillard wist ons
namelijk beiden te strikken om te helpen met de
opbouw (één van de nadelen van onze functie als
bestuurslid). Daar stonden we dan, op een
druilerige zondag/Valentijns ochtend om 8 uur in
de stromende regen voor een dichte sporthal!
Toen de sporthal om 8.45 eindelijk openging (en
snel daarna Hillard ook arriveerde) was mijn
humeur tot een historisch dieptepunt gedaald.
Gelukkig ben ik positief ingesteld en een muziekje
bij het opzetten van de banen en een heerlijk
kopje koffie van Hillard deden alle ellende snel
vergeten! De eerste deelnemers stroomden om 9
uur al langzaam binnen en de sfeer in de zaal
werd steeds gezelliger met alle aankleding. Even
na negenen zat ik onder muzikale begeleiding van
Rob en Joep klaar om alle deelnemers te
ontvangen. Iedereen kreeg, naast de romantische
muziek, een prachtige sleutelhanger ter ere van
de 15e editie van Double Touch en een hartvormig
chocolaatje (het was immers Valentijnsdag).
Iedereen reageerde er heel leuk op…top geregeld
door Hillard en Wim van de toernooiorganisatie!
Tegen 10en was mijn humeur alweer stukken
beter, met dank aan de koffie en de enthousiaste
entrees van alle deelnemers. Tom en ik moesten
meteen de eerste ronde aan de bak en met zo’n
toppartner kun je niet anders dan winnen! Toen
we dat ook in de 2e, 3e en 4e wedstrijd deden was
ik weer helemaal terug in mijn positieve vibe!
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carnavalsviering als ABBA te gaan (Herman als
Frida, Hillard als Agnetha, Saskia als Benny en
Erna als Bjorn).
Na een verkwikkend nachtje slapen (Herman en
Hillard deelden de bruidssuite) en een lekker
ontbijt bij de moeder van Saskia, toog de redactie
de volgende dag (min Hillard want die was
carnaval vieren in Oeteldonk) naar het centrum
van Keijendonk voor de grote parade. Deze was
zeer indrukwekkend met immense praalwagens
gemaakt van bewegende koeien en kippen en
confetti kannonnen. Ook waren er rammelende
eierstokken, grote baby’s en het Nederlandse
elftal. Van een blinde Danny Blind tot een
snuivende Kieft, iedereen was er ondanks de kou
om het thema ‘Leut op de kaart’ uit te beelden. En
alle Keijendonkers stonden weer prachtig
verkleed langs de kant. Na nog een enkel biertje
en neutje, was het rennen naar de bus om
tevreden terug te keren naar het rustige
Amsterdam waar er geen enkel bewijs van
carnaval was. Keijendonk, ge hebt echt leut op de
kaart gezet veur ons! Daarveur dank.

heb gehoord was ontzettend positief…met recht
‘het gezelligste toernooi van Amsterdam’!
Met als klap op de vuurpijl een superleuke
muzikale afsluiting in de kantine, met onze eigen
Hillard achter de drums!
Ik ben er volgend jaar weer bij…ik hoop jullie ook!
Tracey

Leut op de kaart!
In het kader van “als ge maar leut hedt” trok de
redactie de diepe carnavals jungle in van
Keijendonk (buiten carnavalstijden beter als
Oosterhout). Het begon met een warm onthaal en
heerlijke worstenbroodjes bij de moeder van
Saskia. Daarna hezen de redactieleden zich in
hun kostuums: Power Ranger Herman gooide
hoge ogen, gevolgd door hippe hippie Saskia,
piraat Jack Sparrow alias Hillard, en mariniers
kapitein eerste orde Erna.

Als een roedel trokken zij de binnenlanden in om
onder leiding van Saskia’s moeder, Prins
Carnaval te zien. Er was live muziek met
dansmariekes. Meteen daarna werd in het café,
onder het genot van een biertje, de binnenkomst
van de prins geëvalueerd. Velen cafés, en ook
genoeg biertjes, later (maar er werd soms ook spa
rood gedronken hoor) was de redactie een stuk
wijzer. Na onderzoek bleek dat Joost toch anders
geaard is, de poes van tante Loes niet voor de
kater is en de Polonaise Hollandaise van Arie
Ribbens nog volop in beweging is.
Daarna werd er Grieks gegeten tussen de
sympathieke Keijendonkers. Gyros, musaka en
bifteki werd aangerukt terwijl de redactieleden
zich vergaapten aan de verkleedde andere gasten

in het restaurant. Daarna, toen er weer volop
gehost werd, ontmoeten ze op het
Hastiekideeplein K3, de mijn werkers, mannen
met lampenkappen op hun hoofd en een man met
een matras aan. Dit maakte veel indruk en
inspireerde de redactie om bij de volgende
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eindstand was 7 – 1 voor Slotermeer J3. We

hebben van de 11 wedstrijden, 10 wedstrijden

't ZEEBURGERTJE –

achter elkaar gewonnen en 1 gelijk gespeeld.

Jeugdpagina

J1 kampioen!

We hopen bij de regionale
kampioenschappen zo ver mogelijk te komen,

In Januari is onze J1 kampioen geworden.En ja
hoor!

Lilian & Yente

Gefeliciteerd Suzan, Roosje, Lars, Rik en
Romesh!

Puzzel
Alle Tien Failliet
Vind 10 bedrijven die de afgelopen
jaren op de fles zijn gegaan

Slotermeer Jeugd 3
Kampioen in U15

7-1 ruim voldoende om laatste punten binnen

Verborgen woorden:
Scapino, VenD, Schoenenreus, Free Record Shop, DA Drogist, Mexx,
Perrysport, Aktiesport, Paradigit, Tegeltoko

te halen
Wij zijn Lilian & Yente, 13 en 15 jaar oud. We
spelen U15 en spelen in de J3 met Trisna en
Xander. Zondag 17 januari zijn wij officieel
kampioen geworden. We hadden nog 2 punten
nodig en die hebben wij vandaag gehaald. De
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Zo lang ik nog een shuttle kan slaan en zonder
erge blessure blijf
Wat is je levensmotto?

Een nieuw lid serveert

Doe zo gewoon mogelijk

Aan het woord is Frans van der Meer, een
nieuw lid uit het Nieuwe Westen van
Amsterdam. Al jaren bezig met badminton,
overal en nergens, en hij wil zijn laatste
badmintondagen slijten bij onze club. Een
mooi streven en hij pas goed bij de club van
50+!!!!
Wie ben je en wat doe je in het dagelijks
leven?

Wat weten wij nog niet van jou, maar zouden
we wel moeten weten?
Misschien dat ik toch wel fanatiek kan zijn in mijn
spel

Ik ben timmerman maar ben zit nu in de aow
Wie of wat bracht je aan het badmintonnen?
Ik badminton al ongeveer 30 jaar omdat ik een
geweldige sport vind na 20 jaar
volleybal op
hoog niveau ik vond badminton hierna een goede
invulling
Waar en met wie woon je?
Ik woon in Osdorp met mijn vrouw
Waarom BV Zeeburg?
Omdat ik de locatie goed vind en mensen ken van
wedstrijden en 3x spelen
Hoe lang ben je hier al lid?

Waar is Matt?

Vanaf ongeveer 1 februari 2016

Tot een jaar of vijf geleden was Matt Hewitt een
trouw lid van onze club. Hij volgde de trainingen,
speelde potjes met andere recreanten en deed
ook af en toe mee met een
recreantencompetitieteam. In het dagelijkse leven
was hij meubelmaker (hewittfurniture.nl). Maar
Matt vertrok - ooit uit Engeland naar Nederland
gekomen - met zijn Nederlandse vriendin naar
Frankrijk om een Bed & Breakfast te beginnen.
Een nieuw begin in een ander land, voor Matt de
tweede keer. Voor het thema ‘doorstart’ van dit
nummer waren we nieuwsgierig hoe het nu met
Matt (hardop voorlezen) gaat. We kennen
allemaal de verhalen en beelden van ‘Ik vertrek’,
het tv-programma over Nederlanders die opnieuw
beginnen in een ver buitenland, ze spreken de
taal niet, het net gekochte droomhuis blijkt op
instorten te staan en meer van dat soort ellende,
waar we als thuisblijvers en bankzitters zo heerlijk
van smullen. Hoe zouden Matt en zijn vriendin het

Wat viel je op toen je hier voor het eerst
kwam?
De sporthal beviel me wel en het spel niveau
Wat is je lievelingsslag bij het badmintonnen?
Forehand
Wat is je grootste badmintonsucces tot nu
toe?
Voorheen de overgangsklasse
Wat zijn je favoriete bezigheden naast
badminton?
Fietsen wandelen vinylplaten verzamelen
Wat eet je het liefst en wat lust je absoluut
niet?
Ik heb geen voorkeur ik lust alles wel
Waar erger je je aan in het dagelijks leven?
Ik erg me niet zo gauw (nu eventueel over de
politiek )
Waar geniet je van in het dagelijks leven?
Van mijn vrije tijd
Wat is je lievelingsdrank?
Bier
Hoe lang ben je nog van plan om bij Zeeburg
te blijven?

ZEESLAG
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fietsen van de arts, voor mijn rug, maar dat is er
nog niet van gekomen.

We hebben hem gebeld. Een opgewekte stem
neemt op: ‘Hallo!’.

Matt, mijn beltegoed is op, dankjewel dat je de
Zeeslag even te woord wilde staan, ik wens je
vriendin en jou namens de club het allerbeste in
de Ariège.

Hoi Matt, hoe is het met je en waar zit je nu?
Goed, ik zit nu in de Arriège, in de Midi-Pyrénées,
in het zuiden van Frankrijk, helemaal tegen
Spanje aan, onder Toulouse. Het is hier heel
groen en rustig, totaal anders dan Amsterdam. In
Toulouse is het wat drukker, met vliegtuig- en
ruimtevaartindustrie, maar hier is het ouderwets
rustig. We wonen nu als ‘guardian’ (oppasser) in
het huis van Engelsen die er bijna nooit zijn, doen
wat onderhoudswerk.

Badminton in den
Vreemde
Hoewel ik natuurlijk BV Zeeburger in hart en
nieren ben, moet ik opbiechten dat ik sinds
afgelopen zomer ook andere clubs heb bezocht.
Meerdere clubs zelfs... En het bleef niet alleen bij
bezoeken, ik heb er ook gespeeld...
Als excuus hiervoor voer ik aan dat ik gedwongen
was door omstandigheden: sinds afgelopen juni
wonen/reizen we gedurende ruim tien maanden in
& door Noord Amerika. En om àl die tijd niet te
spelen...
Maar als je op zo veel verschillende plekken een
shuttletje meemept, dan krijg je ook een boel
verschillende badmintongebruiken te zien. Mijn
persoonlijke ervaringen strekken van Toronto tot
Mississippi. In Toronto waren er opties te over: op
ongeveer elke vierkante kilometer is er een gratis
of bijna gratis toegankelijk sportcomplex te
vinden, variërend van een pingpongzaaltje, tot
complexen met binnen- en buitenzwembad en
ijshockeybaan in de winter. En in de meeste zalen
werden badmintoninstuif-momenten
georganiseerd, waardoor ik in mijn directe
woonomgeving op vijf dagen per week kon
spelen. Ook naar het westen, in Vancouver waren
de faciliteiten goed, volgens sommigen zelfs beter
omdat er meer Aziaten woonden (als vuistregel:
meer sushirestaurants = meer badmintonclubs).
Aan de Amerikaanse Westkust, waren de hallen
minder mooi, maar, wederom vanwege de
Aziaten, alsnog voldoende speelkans. Meer naar
het oosten begon echter, wat later genoemd is,
"de badmintonwoestijn van Amerika". Alleen in
New Orleans lukte het nog om -in een overigens
prachtig univeriteits-sportcomplex- een shuttetje
te slaan.
Op grond van deze diverse ervaringen dacht ik, ik
maak voor de Zeeslag een kort overzichtje van
Wat viel op en wat heb je eraan?

Hoe is met jullie B&B-plannen gegaan?
Dat viel tegen, we moesten eerst flink investeren
en dat geld hadden we niet. Door de crisis konden
we ons huis in Amsterdam niet goed verkopen,
het stond onder water. Nu pas is het verkocht,
binnenkort komen we naar Amsterdam om dat af
te handelen. De B&B-plannen zijn daardoor in de
ijskast terechtgekomen.
Komen ze dan nu weer uit de ijskast?
Onze plannen zijn inmiddels veranderd. We willen
nu een ecohuis bouwen, voor onszelf, met een
werkplaats. Ik ben op dit moment vooral actief als
timmerman, ik maak deuren, ramen,
trappenhuizen, terrassen, enz. en dan is zo’n
werkplaats erg handig. Misschien dat we ooit nog
een B&B starten, maar dat plan staat op een
zacht pitje.
Je praat nog goed Nederlands, praat je inmiddels
ook een goed mondje Frans?
Mmm, dat gaat, ik werk hier voornamelijk voor
Engelsen en Nederlanders en thuis praten we een
mengelmoes van Nederlands en Engels. Maar af
en toe krijg ik ook een opdracht van Fransen,
onlangs nog een klusje voor de mairie (stadhuis)
gedaan.
En badminton je nog?
Ja, in het begin bij een club in Foix, daarna zijn
we weer verhuisd en werd het te ver. Ik mis de
club wel, de groep waar ik mee speelde, altijd
gezellig. Ook de training, die was van een goed
niveau, Arthur deed dat goed, hier stelde dat echt
niets voor.
(Dit kwam er echt spontaan uit, ik heb er niet naar
gevist, HB)

* als eerste bleek de kwaliteit van de
speelomgeving geen verband te houden met de
spelersopkomst: of er nou een basket boven het
veld hing, 1/3 van de tl-buizen flikkerde of dat de
airco alle shuttles van de baan afblies, er werd
gebadmintond.

Doe je nog aan andere sport?
We gaan af en toe skiën, de Pyreneën zijn niet
ver, lekker doordeweeks, als het rustig is. We
hebben ook eigen ski’s gekocht. En ik moet gaan
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* vrijwel iedereen bleek auto-didact. Later
begreep ik dat youtube hierin een grote rol
speelde. Youtube bleek voor velen de
belangrijkste bron van technische en tactische
info. In de meeste zalen liep er wel iemand met
kennis van zaken rond, maar die had dan vooral
de rol van consultant. En het niveau was
behoorlijk hoog!
* in alle zaaltjes waar ik geweest ben, hingen er
net zoveel mensen langs de kant als dat er op de
baan stonden. Meestal wachtte men op een baan,
soms waren ze ook alleen gekomen om te
kletsen. Doordat er na elke game werd gewisseld,
hoefde je nooit lang te wachten.
* overal brachten spelers hun eigen shuttle mee.
En als je een shuttle van iemand anders op de
lamp sloeg, was het gepast om te spreken over
een vorm van compensatie.
* als laatste: overal waar ik heb gespeeld was er
een persoon die een soort van rol had als clubnestor: een seniorlid waarvan je voelde dat hij net
even wat meer aanzien had dan de rest. Hij (het
was steeds een hij, maar ik weet niet of dat
vastligt) werd geregeld uitgedaagd door de
jongeren, maar als hij een mooi punt scoorde
werd dat net even wat breder uitgemeten. De
nestor op zijn beurt zag toe op eerlijke
baanwissel, was het aanspreekpunt voor
nieuwkomers en gaf tips over welke shuttles en
rackets je kon kopen.

Vraag van de maand
Waar ben je wel eens opnieuw mee
gestart?
Onno: Maar liefst vier keer ben ik opnieuw
begonnen met badmintonnen na te zijn gestopt.
Eén keer ben ik opnieuw gestart met de hink-stapsprong. De 400 meter en de tienkamp zitten nog
in de planning om weer mee te starten.
Paul: Na 37 jaar ben ik weer met badmintonnen
begonnen. Iedere keer ben ik weer bekaf maar
het is wel weer leuk en gezellig.
Rob: Ik heb geen idee.. Redactie: misschien ben
je aan je tweede jeugd begonnen? Rob: Ik heb
m’n eerste nog geeneens afgerond!
Tom: Met mijn vriendin en met badminton.
Tracey: Met badmintonnen en na mijn uitstapje
naar een andere vereniging ben ik weer opnieuw
bij BV Zeeburg gestart.
Bert: Na jaren secretaris te zijn geweest, begint
nu opnieuw mijn bestaan als relaxte badminton
recreant.

Goed, maar wat heb je aan al dit ge-kijk-envergelijk? Weet ik ook niet zo goed, al zitten er
misschien wel inspirerende observaties tussen. Of
zaken die vanuit kostenbesparend oogpunt
interessant zouden kunnen zijn. Dat is dan voor
het bestuur ter overweging en dat zou dan, op de
lange termijn, tzt, eventueel in stemming gebracht
kunnen worden. Maar, vanzelfsprekend, zou ik
om invoelbare redenen natuurlijk wel direct werk
willen maken van het benoemen van een BV
Zeeburg club-nestor. Ik begrijp nu eigenlijk met
terugwerkende kracht niet zo goed meer hoe we
het al die tijd zonder een dergelijk persoon
hebben gered.
Maar wie zou het moeten worden? Denk je aan
Bert, vanwege zijn natuurlijk overwicht? Moet het
Jilles worden, omdat hij toch de wijste is? Is Jan
de beste kandidaat, omdat hij nou eenmaal de
oudste is? Of moet Hillard het worden, vanwege
bewezen diensten en omdat hij volgend jaar toch
alle tijd heeft? Of zijn er nóg betere kandidaten te
bedenken…?
Suggesties zijn welkom bij de redactie. Ikzelf ben
vanaf eind april weer in het land, en ik hoop van
harte dan een waardig BV Zeeburg nestor de
hand te kunnen schudden.
Marije
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Hillard: (ssstttt met daten)
Saskia: Met werken, badmintonnen, studeren.
Leen: Met het roken van zware shag.
Dave: Met Italiaans leren.
Walter: Ik ben vaak opnieuw begonnen met een
baan. Ik heb bij de Marine gewerkt, bij het
ziekenfonds, bij het GAK, bij de internationale
treinen en bij Waternet. Nu ben ik van alle
markten thuis. Je moet flexibel zijn als je de kost
voor je gezin moet verdienen.

Het verhaal van Rana
Kennen jullie Rana? Als je op maandag- of
woensdagavond iemand ongelooflijk goed
hebt zien badmintonnen, heb je hem
waarschijnlijk gezien. Rana heeft namelijk van
zijn 11e tot zijn 22e jaar professioneel
gebadmintond op internationaal niveau. Hij
voelt zich heel bevoorrecht dat hij dit heeft
meegemaakt en hierdoor een luxe leven heeft
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arm. Een vriend van hem taped zijn arm stiekem
in; dit mag namelijk niet tijdens wedstrijden. Om
zijn arm te verbergen houdt Rana zijn trainingjack
aan. Ook dit keurt de wedstrijdleiding niet goed en
Rana speelt de finale uiteindelijk toch in korte
mouwen en zonder tape. De eerste set verliest hij
met 15-6. “Yes!” zegt de tegenstander. Rana
wordt zo boos om dat “yes!” en achteraf denkt hij
dat hij daarom de tweede set wint met 15-6. De
laatste set wint hij ook met 15-3 en hij wint een
prachtige gouden beker met Junior Champion of
Pakistan erop.
Hierna wordt Rana gesponsord door Pakistan
Railways en door een elektriciteitsbedrijf. Hij reist
de hele wereld over om te badmintonnen en
verdient hier veel geld mee. Het is een fijn leven
maar het is ook zwaar. Zo mag hij van de coach
bijvoorbeeld geen vriendinnetje hebben.
Als Rana begin twintig is, reist hij naar Nederland.
Aanvankelijk om een “weekje te shoppen” maar
hij is nooit meer weggegaan. Sinds twee jaar
speelt hij weer badminton. Twee keer in de week
bij BV Zeeburg en één keer in de week bij BV
Diemen.

kunnen leiden maar aan de andere kant vindt
hij het ook wel jammer dat hij een “gewone
jeugd” heeft gemist en nooit een lekker
straatschoffie heeft kunnen zijn. Dit is zijn
bijzondere verhaal:
Al toen hij 7 jaar oud was, was Rana iedere dag
aan het badmintonnen. Hij badmintonde met zijn
oudere neef op een plat dak. Als je de shuttle
verkeerd sloeg, moest je helemaal naar beneden
om hem te halen.
Toen Rana 11 jaar oud was, kwam er een man bij
hem op school om talent te zoeken. Het was de
nationale kampioen badminton van Pakistan op
jacht naar jong badmintontalent. Hij liet 600
jongens spelen en selecteerde hieruit de zes
beste. Deze jongens riep hij bij zich voor een
training. De training bestond voornamelijk uit het
doen van squats (kniebuigingen); maar liefst 10
setjes van 100. Na afloop zei de trainer dat het
zestal zich de volgende dag om drie uur weer
moest melden.
De volgende dag konden de uitverkoren
badmintontalenten niet meer lopen van de pijn.
Rana smeert zich op advies van zijn vader in met
een soort tijgerbalsem en speelt het klaar om,
samen met nog vier jongens, klokslag drie uur op
de training te verschijnen. De badmintonkampioen
geeft de jongens ieder 2 paracetamols en laat hen
vervolgens 100 squats doen. Daarna geeft hij ze
mosterdolie om hun spieren mee in te smeren en
laat ze lekker warm douchen. De jongens hebben
allemaal wel een week pijn. Achteraf denkt Rana
dat de trainer dat deed om te zien wie de pijn kon
accepteren. Want topsport is immers pijn leiden.
Er wordt afgesproken dat de jongens drie
maanden badmintontraining krijgen van de
badmintonkampioen, nu hun coach. Iedere dag
drie uur. Rana’s dagen zien er als volgt uit: ‘s
morgens vroeg gaat hij hardlopen, daarna naar
school, dan naar de training en aan het eind van
de dag gaat hij ook nog fitnessen. De eerste
trainingsmaand wordt er geoefend zonder racket.
Alleen het voetenwerk wordt getraind (2 stapjes
naar voren, naar achteren, naar links, naar rechts,
springen) totdat dit helemaal perfect is.
Na een jaar kiest de coach twee van zijn pupillen
uit om op het Junior National Championship van
Pakistan te spelen. Rana is één van de
gelukkigen. De coach geeft hem het advies om
zijn gespierde bovenbenen te verstoppen in een
wat langere broek en om verder lelijke
sportkleding te dragen. Er is namelijk een grote
kans dat de tegenstander je dan onderschat en te
nonchalant gaat spelen. Het trucje werkt en de
jongens staan na zo’n dertig wedstrijden gespeeld
te hebben, allebei in de kwartfinale. Rana
overleeft als enige de kwartfinale. Daarna ook de
halve finale en uiteindelijk staat hij in de finale. Hij
heeft na al die wedstrijden ontzettende pijn in zijn

ZEESLAG

Dit is maar een klein deel van wat Rana allemaal
verteld heeft op een maandagavond in de kantine.
Spreek hem maar eens aan in de sporthal; hij zit
boordevol mooie verhalen. Of speel een partijtje
tegen hem… als je durft.
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Recept

Racketrubriek

Doorstarten met Sobanoedelsoep met
paddenstoelen en ei



Een doorstart recept om, na griep of een zwaar
avondje stappen, weer goed op gang te komen. Proef
Azië aan tafel en eet soep met een gepocheerd eitje. In
20 minuten klaar!

Nu allerlei warenhuizen, sportwinkels en
schoenenzaken om ons heen instorten blijft er
tenminste één ding overeind staan: het
doorslaande succes van ons badmintonracket.
Mochten de badmintonverenigingen om ons heen
ooit (wat God verhoede) failliet gaan, dan kun jij
gewoon door blijven slaan met je racket.
Je moet alleen groter denken, out of the box.
Badmintonnen hoef je niet per se in een sporthal
te doen. Het kan ook in parkeergarages, (failliete)
warenhuizen, zwembaden, kathedralen; als het
plafond maar hoog genoeg is. Want dat is
natuurlijk wel even een dingetje. Je moet wel
lekker kunnen ‘clearen’ en ‘lobben’.
Buiten badmintonnen kan ook; maar als het een
beetje winderig is wordt je daar wel hartstikke
chagrijnig van.

Ingrediënten (op basis van 4 personen):
- 360 g Japanse sobanoedels (pak 3x 90 g)
- 2 liter kraanwater
- 4 bospaddenstoelenbouillontabletten
- 400 g paddenstoelenmelange (schaal)
- 100 g snoepgroente radijs
- 4 bosuitjes
- 1 el wittewijnazijn
- 4 eieren
- 400 g spinazie
Bereiden

Mijn advies zou zijn: zoek bijvoorbeeld een
leegstaande kerk. (Dat zou niet moeilijk moeten
zijn met de ontkerkelijking van Nederland) en
organiseer er een leuk buurttoernooitje. Je zult
zien dat dit een doorslaand succes wordt, want:

Kook de noedels volgens de aanwijzingen op de
verpakking. Giet af en spoel onder koud water.
Breng het water met de bouillontabletten aan de
kook. Maak de paddenstoelen schoon en scheur
of snijd ze in stukken. Voeg toe aan de bouillon.
Snijd de radijs in partjes en de bosuitjes in
ringetjes.





Breng een laag van 6 cm water aan de kook in
een lage, brede pan en voeg de azijn toe. Draai
het vuur laag, zodat het water niet meer borrelt.
Breek steeds een ei boven een kopje, maak met
een lepel een draaikolk in het water en laat het ei
voorzichtig in de draaikolk glijden. Pocheer 4-5
min. Neem met een schuimspaan uit de pan en
laat uitlekken op keukenpapier. Pocheer ook de
andere 3 eieren. Voeg de spinazie toe aan de
bouillon en laat slinken.





Verdeel de noedels, radijs en bosui over 4 ruime
kommen of borden. Schenk de bouillon met de
paddenstoelen en spinazie erover. Schep in elke
kom soep een gepocheerd ei. Serveer direct.

Er ontstaat een groepsgevoel in de buurt:
“wij, de kerkbadmintonners” ( of “wij, de
leegstaande loods- badmintonners” kan
ook)
Kinderen bewegen meer. Kinderen
worden namelijk steeds dikker, omdat zij
het belletje trekken en verstoppertje
spelen hebben verruild voor de Playstation
Ouden van dagen doen weer nieuwe
contacten op. Nu het bingoclubje in de
buurt is wegbezuinigd, kunnen zij zich op
het badmintonnen storten. En mocht dit
niet haalbaar zijn, dan kunnen zij, om
maar iets te noemen, de puntentelling
voor hun rekening nemen.
Rangen en standen vervagen. Wie of wat
je ook bent, iedereen kan meedoen aan dit
gezellige buurttoernooitje ongeacht
opleiding, inkomen, geslacht of leeftijd.

Voor je het weet staat burgemeester van de Laan
op je stoep om je namens de Gemeente
Amsterdam te bedanken en je te nomineren voor
“Amsterdammer van het jaar” .
Na AT5 krijgen ook Hart van Nederland en RTL
nieuws lucht van je badmintonproject. Van het

Eet smakelijk!

ZEESLAG

Ons racket: een
doorslaand succes!
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één komt het ander en opeens mag je jezelf een
Bekende Nederlander noemen. Je mag je mening
geven over van alles en nog wat bij Jeroen Pauw
aan tafel, bij De Wereld Draait Door word je een
geliefd tafelheer/dame van Matthijs van
Nieuwkerk en met Koningsdag krijg je in de
Nieuwe Kerk een lintje opgespeld.
Of misschien sla ik nu wel een beetje door……










Saskia



Wist-je-dat






























Hillard nog nooit heeft getinderd?
Maar dat Saskia dat wel wil doen voor
de gein?
Hillard alweer een date heeft op
zaterdag om 11.00 uur…maar hij nu
geen nieuwe doorstart meer wil?
Marije in Louisiana zit en T-shirts
meeneemt?
Hillard omdat hij tien jaar in dienst is,
van zijn baas een kunstwerk bestellen
mag van een Marokaanse schilderes?
Saskia in Nieuwendijk, Almkerk en
Dussen gewoond heeft?
Dussen met carnaval Kleiendam heet?
Herman tijdens carnaval veel indruk
maakte als power Ranger?
Joost anders geaard is?
de poes van tante Loes een kater heeft?
2 badmintonleden een bijna bodycheck
hadden?
het net er niet voor niets hangt?
het net ken?
Han Riksten geblesseerd is?
zijn dochter hem naar het ziekenhuis
kan rijden omdat ze net haar rijbewijs
heeft?
op de Oostelijke Handelskade iemand
geliquideerd is?
de redactie zich bedreigd voelt?
Han er wat van kan?
Wim weer kan spelen, blessurevrij?
ons jeugdteam J1 kampioen is
geworden?
Rana drie winkels heeft en op
topniveau gebadmintond heeft/
Saskia een paarse handdoek cadeau
kreeg die ze meeneemt naar de
sporthal?
Herman zich voorneemt om vaker naar
badminton te komen? Hij wil wel maar
hij weet niet hoe (3x)?

ZEESLAG
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Simon Erna niet wil herkennen in lijn 26
op weg naar huis?
Marije te moeilijke puzzels maakt
waardoor de redactie de oplossing niet
weet?
Tracy lange mails met wistejdatjes
schrijft naar de badmintonleden?
Arthur naar het buitenland gaat?
Bert heel vaak in zijn tuin zit (of is het
een zonnebank)?
Hillard met Valentijnsdag opgetreden
heeft met zijn band in de kantine van
Zeeburg?
Frans, Jeroen, Bart en Tim, nieuwe
leden zijn bij de recreanten?
Joost betrokken was bij een brand, het
was een wonder, hij was ongedeerd,
maar de rest was geëlektrocuteerd?
Stas een taxibedrijf heeft en heel aardig
is?
de redactie altijd wakker wordt met een
biertje in hun hand en de hele nacht
loopt te zingen en te zuipen?
e puzzels van Marije veel te moeilijk
zijn?
Het bestuur op zoek is naar een
recreanten- en een jeugdtrainer?
Jij een lekker lijf hebt? Oh my god!
Abba een hele goede sound heeft die
de redactie inspireert voor het carnaval
van 2016…maar dat Hillard en Herman
ruzie krijgen over wie Agnetha mag
zijn?
Jilles zijn dochter naar Haarlem gaat
verhuizen?
Moeilijk, moeilijk, moeilijk, ik heb een
heel zwaar leven, echt waar?
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