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Van de Redactie

Den Rooden Looper

Van de redactie
Als vanouds druppelen een voor een de
redactieleden het redactielokaal binnen
(dit is meestal een van de woonkamers
van een van de redactieleden, in dit geval
was het mijn woonkamer) en wordt uit de
tassen een of meerdere flessen wijn
getoverd (meestal rood, soms ook wit en
bijna nooit rosé). Verrassend snel (meestal
duurt dat eerst een paar wijntjes) komt het
gesprek op welk thema we zullen kiezen
voor dit nummer van ons clubblad.
“Kunnen we het niet over iconen doen?”
opper ik.
“Ja, we doen het over Jilles.”
En dat was het hele gesprek over dit
onderwerp. Wat normaal heel wat tijd,
gediscussieer, gezemel, gesteggel en veel
research op YouTube kost, was nu in een
paar seconden beslecht: “We doen het
over Jilles.”
Laat u daarom tot een nieuwe climax
brengen door nu dit blad tot u te nemen. U
komt namelijk alles over zijn afscheid (als
trainer) te weten, over hoe hij terugkijkt op
zijn laatste 15 jaar, over zijn lievelingseten,
over wat hij allemaal met een racket kan,
over jullie hoogtepunten samen met hem,
kortom, alle ins en outs komt u te weten!
Hoera voor ons herfstnummer Jilles.
Veel leesplezier.
Namens de redactie,
Erna

Welkom!
Jeugd:
Jenny Y. Zhou
Nino Bosma
Ayoub Merabti
Noa Uematsu
Shinji Uematsu
Abel Yedema
Nadine Braat
Myron Cullimore
Jinda Jonker
Filiz Tukenmez
Almar Homan
Lago Viña Rebolledo
Loïc Viña Rebolledo
Volwassen leden:
Marjolein Bransen
Andre Buren
Jeroen Vermeulen
Jelena Milutinovic
Jacco Calis

Van het Bestuur
Beste Zeeburgers
Na de ALV, deze in goede orde is
verlopen, gaan we weer over tot de orde
van de dag.
Een nieuwe penningmeester is aangesteld
zodat de financiën van de vereniging in
goede handen zijn en bewaakt worden.
Dan wordt er aan de bel getrokken ivm de
jeugd die momenteel snel groeit dat als dit
nog even zo door gaat we een probleem /
uitdaging krijgen met een tekort aan banen
op de zaterdag.
En wat er dan gebeurt is een mooi proces;
een trainster trekt aan de bel, de jeugd
coördinator had dit ook al zien aankomen
en begint onmiddellijk te kijken wat de
oplossing zou kunnen zijn. Het bestuur
begint te overleggen wat financieel kan en
hoe het in te passen is binnen de huidige

uren die we hebben.
Dan wordt er geschoven met tijden,
aantallen en euro’s totdat er iets uitkomt
dat acceptabel is en moet de kersverse
penningmeester meekijken of ook hij
ermee in kan stemmen.
Dan moet er overlegd worden met de
trainers, die weer een eigen afweging
maken wat goed is voor de jeugd
En dat punt hebben we nu bereikt, dat
overleg met trainers en gaan er vanuit dat
we er uitkomen en voorlopig weer verder
kunnen. Het is mooi om te zien dat het
werkt; het begint met de bel en stap voor
stap rolt er een plan uit.
Dat maakt een vereniging sterk.
Het bestuur.

Notulen ALV BV Zeeburg
Maandag 3 oktober 2016
Aanwezig:, Jiles van Baaijen, Gert van de
Berg, Hillard Baudoin, Huig Diepenhorst,
Jeroen van Dokkum, Wim Douven, Theo
Droste, Henk Goyarts, Robert van Hooff,
Wim Korver, Bert van der Laar, Zaher
Mahmud, Rutger van der Meer, Walter
Mijnals, Arie van der Neut, Saskia Ohr,
Martien Ploeg, Q.I Rana, Han Riksten,,
Jan-Jaap Spies, Onno Waalewijn.
Bestuur: Tom van der Pot (voorzitter), Han
Hendriks
(penningmeester),
Tracey
Manley (secretaris en notulist)
Opening- Tom opent de vergadering en
heet alle leden van harte welkom
Mededelingen bestuur, ingekomen stukken
Han Hendriks legt zijn functie als
penningmeester neer. Namens het bestuur
en alle leden bedankt Tom hem voor zijn
inzet voor de vereniging. Het bestuur heeft
Walter Mijnals gevraagd om de functie van
penningmeester voor zijn rekening te
nemen. Een stemming volgt, 20 van de 20
aanwezige leden stemmen voor dit besluit,
Tom heet Walter van harte welkom in het
bestuur.

Han was ook verantwoordelijk voor het
technische beheer van de website en de
email, Henk Goyarts heeft deze taak van
Han overgenomen, hij wordt door de
vereniging met een applaus verwelkomd.
Er zijn geen ingekomen stukken.
Concept notulen 2016–2017: worden door
de
aanwezige
leden
goedgekeurd
Jaarverslag 2016–2017: Robert van Hooff
complimenteert het bestuur wederom over
het duidelijke en informatieve jaarverslag;
nog beter dan vorig jaar. Onno Waalewijn
merkt op dat hij verbaasd is over de
toename in het aantal leden, hij ervaart dit
anders. Het bestuur geeft aan dat de
toename in het aantal leden vooral in de
jeugd te zien is. Er zijn geen verdere
vragen of opmerkingen over het verslag.
Financieel
verslag
2016–2017
en
decharge kascontrolecommissie: geen
vragen. Arie van der Neut licht het verslag
van de kascontrole commissie toe en
merkt daarbij op dat de datum van betaling
van de shuttles heeft geleid tot vragen (de
shuttles worden voorafgaand aan het
seizoen besteld en betaald). Dit seizoen is
ervoor gekozen om de betaaldatum in de
boekhouding te verplaatsen naar het
volgende seizoen wat vervolgens leidde
tot een verschil tussen banksaldo en
boekhouding. Voorgesteld wordt om dit
volgende keren anders te benaderen.
Martien Ploeg stelt voor om het boekjaar
aan te passen van 1 augustus tot 31 juli.
De nieuwe penningmeester zal de
mogelijkheden bekijken.

Benoeming nieuwe kascontrolecommissie:
Han Riksten biedt aan om volgend
seizoen, samen met Arie van der Neut, in
de kascontrole commissie plaats te
nemen. Tom bedankt Onno Waalewijn
voor zijn inzet in de afgelopen 2 jaren.
Begroting 2017–2018: geen vragen, de
gedeelde begroting is daarmee door alle
aanwezige leden goedgekeurd
Bijzondere contributieregelingen: Vorig
seizoen heeft het bestuur (in samenspraak
met UVO-Spirit) een speciale regeling
geïntroduceerd op IJburg voor oud-leden
van VSCA. Voor €75 konden deze oud
VSCA leden een heel seizoen op
woensdagavond op IJburg spelen. Na
negatieve reacties op de vorige ALV heeft
het bestuur deze regeling beëindigd. In
overleg met UVO-Spirit is er nu wel de
mogelijkheid om op woensdagavond,
tegen betaling van €5 te komen spelen (de
inkomsten
worden
met
UVO-Spirit
gedeeld). Deze regeling geldt alleen indien
er ruimte is, als de zaal vol is krijgen leden
van BV Zeeburg en UVO-Spirit voorrang.
Jeroen van Dokkum vraagt of €5 een
gangbaar tarief is (bij Diemen kost het €3),
het bestuur geeft aan dat het niet de
intentie is om het heel goedkoop te
maken, de zaal op IJburg is redelijk vol.
Ledenwerving en promotie: Dit blijft een
belangrijkaandachtspunt
voor
de
vereniging; zowel financieel als voor het
speelplezier van alle leden hebben we
nieuwe leden nodig. Het bestuur vraagt de
aanwezige leden om ideeën en hulp om
nieuwe leden naar de vereniging te
krijgen. Een aantal initiatieven zijn in de
vergadering besproken:
• Support voor bestuur ledenmanagement.
Badminton Nederland heeft verenigingen
geadviseerd om iemand aan te stellen
voor ledenmanagement. De kerntaken van
deze functie zijn het ontvangen van
nieuwe leden, de leden leren kennen en
vragen om hun input en het signaleren van
leden die niet regelmatig komen (en
contact met hen opnemen). Ook in het

kader van de huidige AH-actie en de grote
aanloop die deze meebrengt, kan het
bestuur wel support gebruiken. Jan-Jaap
Spies biedt aan om deze taak op zich te
nemen. Het bestuur zal met hem
overleggen over wat & hoe.

hebben hiervoor een workshop gevolgd,
georganiseerd door NOC-NSF. Een aantal
hier geleerde tips zullen we gaan inzetten.
Het Instagram account (bvzeeburg) is
inmiddels live; in overleg met Wim Douven
zullen we een aantal jeugdleden vragen
om content hiervoor.
• Pilot stadspas: Komend seioen doet BV
Zeebrug mee aan de pilot van de
gemeenten om het proces van het sporten
met een stadspas te vereenvoudigen.
Hopelijk leidt dit tot meer jeugdleden.

• Albert Heijn actie: De actie om mensen
5x te laten sporten na het sparen van
zegels bij de AH heeft, tot grote verrassing
van het bestuur en aanwezige leden, tot
heel veel aanloop geleid op de
recreantentraining. Huig Diepenhorst stelt
voor om een evaluatieformulier te maken
dat na de training uitgedeeld kan worden,
op dit formulier kunnen we ook om email
adressen vragen (deze worden via de AH
actie niet aan ons verstrekt). Ook wordt
het idee besproken om deze nieuwe leden
bij elkaar te brengen met een drankje in de
kantine om een saamhorigheidsgevoel te
creëren. Het voorstel om dit op kosten van
de vereniging te doen wordt niet gesteund.
Wel wordt door iedereen onderkend dat
alle leden er een rol in hebben om nieuwe
leden zich welkom te laten voelen op de
vereniging.
• Combinatiefunctionaris jeugd: Met ingang
van dit seizoen, voor de 3 seizoenen lang,
zal Annemiek Bruintjes de vereniging
ondersteunen als combinatiefunctionaris.
Haar
voornaamste
taak
zal
de
Buurtsportvereniging zijn. Ook zal ze
lessen op scholen in de omgeving geven
en wil ze activiteiten organiseren voor de
huidige
jeugdleden
samen
met
geïnteresseerde kinderen van omliggende
scholen.
• Social media: In deze tijd is dit een heel
belangrijk medium om te communiceren
met (aspirant) leden. Saskia en Tracey

Jeugd: Coördinator Wim Douven vertelt
dat we nu een enthousiaste jeugdgroep
van ongeveer 30 kinderen hebben. De
trainingen, onder leiding van Ivan, Pytrik
en Roel, worden goed bezocht en ook het
aantal enthousiaste ouders neemt toe. We
hebben nu 2 jeugdteams in de competitie
en het plan is om ook weer mee te doen
aan de Amsterdamse competitie. Binnen
de vereniging zullenvoor de jeugd enkele
gezelligheids-toernooien
georganiseerd
worden. Hillard Baudoin vraagt of er een
plan is, voor als het aantal jeugdleden blijft

stijgen en de zaalcapaciteit onvoldoende
wordt. Het bestuur geeft aan daarmee
bezig te zijn (in overleg met Wim en
trainers) en de groep wellicht te gaan
splitsen op de zaterdagmiddag. Een
volgende stap is eventueel om ook weer
een doordeweekse training in te voeren.

Competitie Competitieleider Wim Korver
geeft aan dat we momenteel 2 senioren
(Heren) teams actief hebben in de
competitie. Het is jammer dat er geen mix
team gevormd kon worden, maar het
geringe aantal vrouwelijke leden blijft een
uitdaging voor de vereniging. Hij vermeldt
met trots dat we vorig seizoen een
kampioensteam hadden (H2).
Rondvraag:
Hillard Baudoin vraagt naar de situatie
rondom
de
sporthal
op
het
Zeeburgereiland. Het bestuur geeft aan dit
op de radar te hebben, de sporthal gaat
naar alle waarschijnlijkheid in september
2018 open. Er is nu nog niets bekend bij
de gemeente over de mogelijkheden om
de
sporthal
te
huren
(op
woensdagavonden – in plaats van IJburg),
het bestuur zal contact blijven houden met
de gemeente.

Jilles blikt terug op
15 jaar Jilles
Voor deze speciale Jilles-editie namen we
eens goed de tijd om Jiles uitgebreid te
ondervragen over... Jilles
Hoe oud was je toen je begon met
badmintonnen?
13 denk ik
Wat vond je er leuk aan?
Leuke, aardige mensen, vooral. Ik had
ineens heel veel vriendjes en
vriendinnetjes
Waar ben je begonnen?
In Culemborg, in de Betuwe, in Gelderland

Han Hendriks neemt afscheid van de
vereniging in verband met een blessure.
Hij heeft met plezier zijn functie als
penningmeester vervuld. Hij benadrukt dat
Tom en Tracey achter de schermen heel
veel doen voor de vereniging en vraagt de
aanwezige leden hen daarvoor te
bedanken. Tom bedankt Han voor de
prettige samenwerking en overhandigt
hem een cadeau namens bestuur en

Wat is je grootste badmintonsucces?
Moeilijk hoor. Ik denk de finale in de A2 in
Amersfoort en ooit eens een finale
clubkampioenschap Mixed Dubbel.
Daar kwam het meeste emotie bij toen.
Toen was ik 17 denk ik...

leden.
Tom van der Pot dankt alle aanweige
leden voor hun tijd en sluit de vergadering.

En vanaf toen werd het allemaal
minder?
Nee, maar dat was wel emotioneel het
leukste
Wat zou je zeggen dat je allemaal te
danken hebt aan het badminton?

Buiten de vriendschap met ons
natuurlijk
Nou dat je makkelijk geaccepteerd wordt
door mensen op een nieuwe
badmintonclub. Het maakt het heel
makkelijk om ergens binnen te komen
Wanneer was je op je top?
Toen was ik 23, toen moest ik stoppen
omdat ik tijdens een toernooi in Amersfoort
alle spieren en pazen in mijn schouder had
gescheurd.
En wanneer ben je begonnen met
lesgeven?
In Culemborg al, op mijn 16/17e ofzo.
Toen waren we het hulpje van de trainer.
Ben je vanaf toen altijd bleven trainen?
Nee, daar had ik op een gegeven moment
te weinig tijd voor, dus toen liet ik het lopen
Toen vroeg Huillard me om hier training te
komen geven. Na een jaar heb ik toen ook
de trainer/coach cursus gevolgd. En
daarna heb ik het voor 15 jaar gedaan.
Wat vind jij het hoogtepunt binnen BV
Zeeburg?
Met de jeugd, dat zo'n team het heel erg
leuk deed. Mijn dochter zei op een
gegeven moment “je kunt zien dat ze van
jou les gehad hebben”. Dat vond ik heel
leuk. Het is leuk om te zien dat de
kinderen jouw manier van lopen en
bewegen overnemen. Kinderen zijn heel
flexibel. Volwassenen trainen is heel
anders, daar zitten heel andere
uitdagingen in, maar dat kan ook mooie
succesrevaringen opleveren
Wat is jouw aanpak om een kind dat
nog nooit heeft gebadmintond iets te
gaan leren?
Bij de basis, van hoe houd je je racket
vast, hoe ga je klaarstaan.
Heb je een motto bij het training geven?
Nee, maar wel altijd een duidelijk specifiek
doel, het liefst voor iedereen op individueel

niveau iets.
Zijn er ook dingen bij BV Zeeburg waar
je ontzettend veel spijt van hebt?
Na diep nadenken: ik vind het spijtig dat er
altijd zoveel kinderen afvallen als ze 13/14
jaar zijn...daar hadden we meer de ouders
voor kunnen betrekken.
Wat was je leukste badmintonfeest?
Dat hebben jullie een paar weken geleden
meegemaakt: mijn afscheidsfeest. Toen ik
net jeugdtraining gaf, was het vaak zo dat
ik de borrels juist wat ontweek, omdat er
altijd wel iemand naast me kwam zitten die
zich met de training ging bemoeien.
Wat was je hoogste positie bij de
clubkampioenschappen?
Ik heb geloof ik 2 keer gewonnen
Wat voelde je daarbij?
Het was wel leuk ja. Maar je zult toch
geloven dat als je op veel hoger niveau
gespeeld hebt, dat het minder plezier geeft
als dit je niveau wordt...
Spelen, training geven, of de derde
helft?
(...)

Iedereen die Jilles een klein beetje kent,
weet daar natuurlijk zelf wel het antwoord
op...

Tussenstand van Competitie Noord-Holland 2017-2018
H1: Heren 1e klasse - Afdeling 1
Punten Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Wedstrijden Games Punten
1 HUIZEN '96 H1

27

4

4

0

0

27 - 5 57 - 19

1504 - 1225

2 DIEMEN BV H1

21

4

2

2

0

21 - 11 46 - 29

1458 - 1265

3 HEEMSKERK H1

17

4

1

1

2

17 - 15 38 - 33

1279 - 1270

4 DUINWIJCK H1

16

4

1

2

1

16 - 16 38 - 35

1382 - 1329

5 CASTRICUM H1

15

4

2

0

2

15 - 17 33 - 40

1232 - 1342

6 AMSTERDAM H1

15

4

2

0

2

15 - 17 37 - 38

1319 - 1331

7 ZEEBURG H1

14

4

1

1

2

14 - 18 35 - 40

1377 - 1373

8 LOOSDRECHTH1

3

4

0

0

4

3 - 29 10 - 60

1018 - 1434

H2: Heren 3e klasse - Afdeling 2
Punten Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Wedstrijden Games Punten
1 BADHOEVEDORP BC H1 27 4

4

0

0

27 - 5 57 - 14

1422 - 1071

2 DIEMEN BV H2

15

3

2

0

1

15 - 9 33 - 26

1086 - 992

3 ZEEBURG BV H2

12

3

2

0

1

12 - 12 24 - 26

937 - 920

4 TREFFERS DE H1

11

2

1

0

1

11 - 5 22 - 12

657 - 572

5 VENNEWATER H2

9

3

1

0

2

9 - 15 27 - 32

1057 - 1116

6 BAVIO BV H2

8

4

0

0

4

8 - 24 22 - 52

1193 - 1450

7 VEENSHUTTLE H2

6

3

1

0

2

6 - 18 13 - 36

754 - 985

J1: Jeugd U17 gemengd - Afdeling 1
Punten Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Wedstrijden Games Punten
1 RACKMINDO BV J1

23

5

4

1

0

23 - 7 48 - 18

1271 - 893

2 VENNEWATER ‘T J1

21

5

4

1

0

21 - 9 46 - 22

1323 - 1075

3 VEENSHUTTLE J2

18

5

2

2

1

18 - 12 38 - 28

1216 - 1132

4 VEENSHUTTLE J1

17

5

2

1

2

17 - 13 38 - 30

1238 - 1144

5 UPSILON BC J1

10

4

1

1

2

10 - 14 21 - 31

848 - 928

6 AMSTERDAM BV J1

9

4

1

0

3

9 - 15 20 - 31

791 - 891

7 SHUTTLE DE BV J3

6

4

1

0

3

6 - 18 18 - 37

841 - 1039

8 ZEEBURG BV J1

4

4

0

0

4

4 - 20 8 - 40

548 - 974

J2: Jeugd U13 gemengd - Afdeling 1
Punten Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Wedstrijden Games Punten
1 FLINTERS DE J2

21

4

3

1

0

21 - 3 44 - 9

1055 - 708

2 RACKMINDO BV J2

17

4

3

1

0

17 - 7 37 – 19

1051 - 832

3 VELSEN BC J5

13

4

1

3

0

13 - 11 31 - 24

991 - 914

4 ZEEBURG BV J2

10

4

0

2

2

10 - 14 23 - 30

838 - 918

5 SLOTERMEER J4

10

4

1

2

1

10 - 14 22 - 31

821 - 979

6 HOOGKARSPEL J2

9

4

1

1

2

9 - 15 21 - 32

879 - 967

7 HOORNSE BV J4

8

4

1

0

3

8 - 16 20 - 34

873 - 1003

8 VOLANT 90 J3

8

4

1

0

3

8 - 16 19 - 38

914 - 1101

Glijden naar het Louvre
Op misschien wel de mooiste vrijdag de
13de van deze eeuw, trokken 6
Zeeburgers naar Parijs om mij op te
zoeken. Ik woon nu bijna een jaar in Parijs
om met atomen te knikkeren en de
Fransen fietsen en Engels te leren. Han,
Hillard, Merlijn, Tracey, Ronald en Wim
kwamen kijken hoe het mij hier vergaat
met de hoop een rustig en ontspannen
weekend te beleven.
Het programma bestond hoofdzakelijk uit
mijn favoriete terrasjes bezoeken en ik had
daarom een route uitgestippeld die
grofweg langs de meeste hoogtepunten
van Parijs liep en die alle terrasjes
verbond. De zes Zeeburgers stonken hier
volledig in en hebben het hele weekend
gedacht dat we onderweg waren naar
locaties als het Louvre en de Notre-Dame,
terwijl we eigenlijk bleven schipperen
tussen bokbier en Islay whisky.

Niet geremd door enige kennis van de taal
en de gebruiken fiets, werk en badminton
ik in het centrum van Parijs en het zestal
heeft daar drie dagen een mooi inkijkje in
gekregen. Hoogtepunten van de reis
waren de drie heerlijke fietstochtjes van in
totaal 20 km, achtervolgd door bussen en
taxi’s, af en toe onderbroken door
fotomomenten bij de Eiffeltoren en een
rondje Bastille.
De vrijdagavond werd grotendeels in
beslag genomen door de verplichte
whiskyproeverij
in
het
14de
arrondissement omdat ik al mijn gasten
gebruik als excuus om met mijn whisky te

spelen.
De
gasten
speelden
vol
enthousiasme mee en verblijdden mij zelfs
met een nieuwe fles voor in de
verzameling.
Op zaterdag gold de dresscode van witte
korte broek ivm de verbluffende 25
graden. Helaas konden zelfs drie flessen
zonnebrand niet voorkomen dat Hillards
buik
langzaam
rood
kleurde.
Montparnasse, Eiffel, snel langs het
Louvre en door naar Aerosol, Canal St.Martin, de Bastille en uiteindelijk toch ook
maar de Notre-Dame. Dit was het decor
van onze tocht. Het weekend werd
afgesloten met een stukje inhoud om te
checken of alle hersencellen nog werkten.
Op de universiteit waar ik werk heb ik een
kleine rondleiding gegeven tussen mijn
spiegeltjes en atomen. Als u zich ooit heeft
afgevraagd hoe laserkoelen werkt kunt u
dat deze week aan de bar gerust vragen
aan Wim, die het best deed alsof hij het
begreep.

Indien u verlangt naar wat extra verdieping
rest het filmmateriaal van Han. Ik hoop dat
een beetje duidelijk is geworden hoe ik
hier woon en waarom. Het is een tikje
anders dan in Amsterdam maar het valt te
overleven door de gezellige terrasjes en
badminton(ners)! Ik heb een geweldig
weekend gehad en mijn zes gasten geloof
ik ook, ik hoop iedereen snel weer te zien
in Zeeburg als ik een weekendje in
Amsterdam ben.
Arthur La Rooij

't ZEEBURGERTJE – Jeugdpagina

badminton is en ze te helpen beter te
worden!

Zoals jullie wel gezien zullen hebben zijn
er sinds het begin van het seizoen veel
kinderen bijgekomen. Midden oktober
hadden we 31 jeugdleden. Alle nieuwe
jeugd – Abel, Ayoub, Shinji, Nino, Jenny,
Myron, Jinda, Noa, Lago, Loïc, Filiz, Almar
en Kylian – van harte welkom! Christine,
Noa en Vadim doen dit seizoen niet meer
mee en hebben zich afgemeld.

Hoe was jouw eerste jaar competitie
spelen? Heb je tips voor onze
jeugdteams?
Verliezen gebeurt jammer genoeg ook.
Toch is het een goede les, je leert jezelf
erdoor verbeteren. Verliezen gebeurt,
maar geef niet op, leer ervan zodat je de
volgende keer beter kan spelen en

Met het bestuur en de trainers zijn we aan
het kijken hoe we ook de trainingen het
beste kunnen organiseren met zo’n grote
groep.
Kennismaking met Pytrik Riksen onze
nieuwe assistent jeugdtrainer
We zijn heel blij dat Pytrik vanaf dit
seizoen jeugdtrainer bij ons is. Zij wisselt
de zaterdagen af met Roel (omdat beiden
ook competitie spelen). Beiden assisteren
onze trainer Ivan. Maar wie is Pytrik?
Dag Pytrik, wie ben je en wat doe je in het
dagelijks leven?
Ik ben 19 jaar en ik studeer criminologie
aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Je hebt eerder bij onze club gezeten?
Ja klopt, ik ben toen ik 10 was begonnen
met badmintonnen bij BV Zeeburg. Mijn
vader (Han) speelde bij Zeeburg en nam
mijn broer en mij mee.
Je speelt ook competitie? Gaat het goed?

misschien wel kan winnen!
Gezelligheidstoernooi op 11 november!
Op zaterdag 11 November organiseren we
een gezelligheidstoernooi voor onze jeugd.
Dit komt in plats van de gewoonlijke
training, en is op dezelfde tijden. Dit
hebben we vorig jaar ook gedaan en dat
was een heel vrolijke boel. Probeer
allemaal te komen deze dag. En ook nu
weer zoeken we hulp van 3-4 ouders die
willen helpen. Graag even opgeven bij
jeugd coördinator Wim.
Competitie 2017-18
Zoals jullie misschien weten hebben we 2
jeugdteams die bondscompetitie spelen.

Ik speel nu bij US en speel 4e divisie, het
is wennen om weer een klasse hoger te
spelen maar wel heel leuk! Winnen gaat
nog niet altijd, maar dat komt wel. Het zijn
goede leermomenten.
Waarom vind je het leuk om bij ons trainer
te zijn?
Ik vind het leuk om bij Zeeburg weer
training te geven omdat ik dan ook weer
allemaal bekenden zie. Daarnaast vind ik
het leuk om jeugd te laten zien hoe leuk

Het J1 team (onder 17 jaar) met vlnr Curtis
Dodson, Ananta Wibisono, Minh-Anh

Nguyen en Lars Grimm. Teamlid Jonanath
Man staat niet op de foto.

niveau spelen. Jelmer, Jonathan luk en
Jacky zijn er op zaterdag 14 oktober naar
toegeweest, samen met voorzitter Tom,
Roel en jeugd coördinator Wim. We zagen
een paar spannende halve finales, met
veel smashen, dropshots en lange rally’s.
Volgende keer als er weer een leuk
toernooi is om te kijken of – nog beter –
aan mee te doen laten we dat weten via
de email.

Het J2 team (onder 13 jaar) met vlnr Jacky
Douven, Jelmer Agema, Zoë Severijnen
en Milou Severijnen. De reserves Mano
Heins en Jonathan Luk staan niet op de
foto.
De teams doen het heel goed voor de
eerste keer en er zijn veel spannende en
leuke
partijen.
Misschien
vinden
sommigen het jammer dat ze nog niet
zoveel winnen, maar lees hierboven de
ervaringen en tips van onze trainer Pytrik!
We wensen beide teams veel succes en
vooral ook plezier in het vervolg van de
competitie. Aanmoedigen mag altijd!
Als je zelf interesse hebt om mee te doen
met competitie of je hebt vragen, vraag
gerust aan trainers Ivan en Roel of
jeugdcoördinator Wim. Na deze competitie
volgt de Amsterdamse nacompetitie (met
andere clubs binnen Amsterdam) en mn.
ook voor beginnende jeugd (start in
nieuwe jaar).
Dutch Open 2017 in Almere

Oja en dan nog ..
Als je leuk vind om een keer een vriend(je)
of vriendin(netje) mee te laten spelen dan
kan dat voor twee proeflessen. Geef bij
aanvang even door aan Wim of de
trainers.
Ook graag even doorgeven aan Wim als je
niet naar training kan komen. In de
schoolvakanties gaat de badmintontraining
door, behalve wanneer de zaterdag dicht
op een feestdag zit (dat geven we van te
voren door).
In dit clubblad hebben we altijd twee
pagina’s voor de jeugd. Wie wil voor
volgende keer een kort stukje schrijven?
Over training of over competitie of over
ervaring eerste weken op de club etc...
Mag ook tekening zijn of iets anders
creatiefs.
Ook heeft de club een Instagram account,
wie vind het leuk daar af en toe leuke
berichtjes op te zetten?

De Dutch Open is een jaarlijks toernooi
met veel wedstrijden, waar vrouwen en
mannen van de hele wereld op hoog

Jeugdcoördinator Wim Douven
06-1383 4493. wenwh04@hotmail.com

- Column Niemand tegen!
Gisteravond gelachen bij NOS-journaal.
Het Chinese partijcongres stemde zonder
één tegenstem voor opname van de
ideeën van Xi Jinping in de grondwet van
de partij. Je weet dat dit niet kan, 150 man
(m/v) stemt hier al nooit hetzelfde, laat
staan ruim 2.300. We hebben zelfs de
uitdrukking ‘Poolse landdag’, als het
helemaal uit de hand loopt. Waarschijnlijk
is die onvertaalbaar in het Chinees, want
een onbekend verschijnsel.
Dit was een toneelstukje, een zaal vol met
2.300 mannen (en vrouwen?) strak in het
pak, strak in het gelid, strak in het vak. Van
ieder vak in de zaal moest het vakhoofd
melden
of
iemand
tegen
had
gestemd. ”Niemand tegen!” riep hij dan.
Komisch, ik kon er wel om lachen, maar
ook absurd theater. En dodelijk saai voor
de congresgangers. Hoe overleef je zo’n
congres? Misschien denken ze wel aan
hun laatste potje badminton, die lekkere
smash. Die Chinezen badmintonnen toch
allemaal? Dat valt ook weer tegen. Op de
site van de badmintonvereniging in
Grijpskerk - waarom heeft de BV Zeeburg
deze informatie niet op haar site? – lees ik
dat 13% van de Chinezen badmintont. Dat
zijn er hééél véél, 13% van 1,4 miljard, ik
ga dat niet uitrekenen. Maar in die zaal
van ruim 2.300 man zitten dus ruim 299
partijleden die wel eens badmintonnen. En
er zitten vast wel een paar bij die daar, in
die zaal, aan badminton denken, kan niet
anders. Je ziet de shuttles al denkbeeldig
door de zaal vliegen.

te stemmen, het enige waarvoor ze nodig
was. Stemmen zoals de fractieleider
aangaf. Ook dodelijk saai, dus ging ze
netflixen. Series in plaats van shuttles.
Mm, ik begin nu toch twijfelen aan waar
het leuker is.
Jzn

-Vraag van de maandWat is jouw hoogtepunt met
Jilles?
Herman: JIlles liet me zo voelen zoals ik
me nog nooit gevoeld had.
Marije: Het tapas-etentje na afloop van de
enige intervisiedag ooit.
Erna: Sein Glockenspiel aber naturlich
Saskia: ging het ooit over iets anders dan
de chassé-pas? Springen op het bankstel
van Jilles.
Hillard: Samen naar het Holland Heineken
House in London. En oja: toen we een
badmintonweekend in Frankrijk hadden,
nam Jilles 80 haringen en oranje bitter
mee voor de Fransen.

(Ik geef hier even ruimte om het je voor te
stellen.)

Henk: Alles met Jilles is voor mij één groot
hoogtepunt.

In onze Tweede Kamer zal dat niet zo snel
gebeuren. Dat weten we dankzij Ybeltje.
Opeens moet ik aan haar denken, het
onbekendste Nederlandse kamerlid van de
afgelopen 4 jaar. Ze heeft daar een boek
over geschreven. Zij had niets te doen en
zat te netflixen tot ze werd opgeroepen om

Dave: Zijn enthousiasme
Ronald: De chassépas.
Tracey: Zijn
chassépas.

afscheidsfeestje

en

de

Han: Jilles' vaste uitspraak “aan de bak!”
Tom: Tja, het zijn er zoveel…..

- Racketrubriek Jilles en zijn racket*
Al kon Jilles tijdens zijn training zo nu en
dan prima uit de voeten zonder racket, bij
bijvoorbeeld (om maar wat te noemen) de
chassé-pas, toch is dit een onmisbaar
onderdeel in zijn leven. Bij het vieren van
zijn afscheidsfeestje, kwamen wij er
namelijk achter dat het racket nog een
veel grotere rol in zijn bestaan vormt, dan
wij aanvankelijk dachten.

wal!” Vanaf de steiger gaf Wim ons wat
aanwijzingen waar we vrij weinig mee
opschoten (de beste stuurlui….)
Afijn, uiteindelijk stonden we droog en
ongeschonden op de steiger en wierp
Walter zich op als Chef de Barbecue. Het
was nogal een klus om de kooltjes aan te
krijgen zonder aanmaakblokjes, maar
gelukkig bleek Jilles razendsnel met zijn
racket te kunnen wapperen en wakkerde
zo het vuur vakkundig aan.

Op een mooie, zonnige zaterdagmiddag
verzamelden wij ons bij Jilles thuis. De
voordeur stond open en wij liepen door het
huis naar het terras aan het water, alwaar
Jilles met geheven racket hard heen en
weer aan het rennen was. Nou nou,
dachten wij; het moet toch niet gekker
worden! Dames en heren, ik kan u
vertellen: het werd nog veel gekker.
Jilles bleek een wesp achterna te zitten en
na een goed geplaatste mep werd wel
duidelijk dat de wesp het feestje niet mee
zou maken. Na een drankje arriveerde
Tom met zijn boot en gingen de
feestgangers aan boord. Het werd een
mooie tocht door de Amsterdams
grachten. In het zicht van de thuishaven
(de steiger van Jiles) kwamen er grote,
zwarte rookwolken uit het dashboard van
de boot. Tom verzekerde ons dat dit bij zijn
boot de normale gang van zaken was na
een tripje, maar toen Jilles de rook zag,
aarzelde hij geen seconde. Met geheven
racket sprong hij van het achterdek, rende
naar voren en sloeg brullend op de
rookwolken in. Het lukte ons gelukkig om
hem te kalmeren, voordat hij het hele
dashboard aan gort zou slaan.
Toen we bij de steiger aankwamen stond
daar Wim. Jammer genoeg had hij de
barbecue nog niet aangestoken maar dat
mocht voor Jilles de pret niet drukken. Zijn
racket boven zijn hoofd heen en weer
zwaaiend riep hij: “Wim! Wim! Goed dat je
er bent! We staan in de fik! Help ons aan

Het werd een zeer geslaagd feestje waar
Jilles ons vooral ook heeft laten zien hoe
bijzonder
zijn
relatie
met
zijn
badmintonracket is. Hij heeft het onder
andere nog dreigend opgeheven naar zijn
buren, die de muziek te hard vonden
staan. Hij heeft er Tracey en mij mee naar
de keuken gejaagd om af te wassen. Hij
heeft Tom zijn boot ermee afgeduwd toen
deze naar huis ging. Hij heeft Tom er
uiteraard mee uitgezwaaid. Hij heeft
ermee gedanst, op de bank gesprongen,
de stoel mee gerepareerd waar Bert door
was gezakt en hij heeft er (en dat was een
beetje jammer) de laatste feestgangers de
deur mee uit gesmashed….
Saskia

Een nieuw lid serveert
Aan het woord is.... Jeroen Vermeulen

Wat zijn je favoriete bezigheden naast
badminton?

Ik ben GZ-psycholoog en heb een eigen
praktijk in Amsterdam Noord. De praktijk
bestaat sinds oktober een jaar en loopt
goed. www.psy-noord.nl

Ik hou van een goed glas wijn, ik ben lid
van de Kleine Komedie en ga regelmatig
naar cabaret, ga graag de natuur in, reizen
maken en natuurlijk hou ik van eten en
borrelen met vrienden. Met mijn gezin tijd
doorbrengen is natuurlijk ook heel fijn.
Verder kijk ik iets te veel TV.

Wie of wat bracht
badmintonnen?

het

Waar erger je je aan in het dagelijks
leven?

Normaal sportte ik veel in de sportschool.
Ik wilde minder solo-sporten en badminton
leek me leuk.

Kortzichtige
egocentrische
mensen
(Trump/Wilders), vroeg opstaan, de was
opvouwen, file, regelmatig aan mijn
dochter die in de pubertijd beland is (ze is
een schatje hoor), als er 30 mensen op de
training komen door een AH actie (ik hou
van veel aandacht…..) de vaatwasser
uitruimen,
zaterdag
ochtend
boodschappen doen.

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

je

aan

Waar en met wie woon je?
Ik woon in Noord met mijn dochter Noor
(12) en mijn vriendin Petra waar ik 22jr
een relatie mee heb. We zijn dus niet
getrouwd maar delen alles samen
Waarom BV Zeeburg?
Ik zocht naar een club die bij mij past en in
ik had een goed gevoel bij Zeeburg. 10
minuutjes rijden met de auto
Hoe lang ben je hier al lid?
Een week of zes pas.
Wat viel je op toen je hier voor het eerst
kwam?
Veel mensen in een zaal die aan het
badmintonnen waren. Verder ben ik
vriendelijk ontvangen.
Wat is je lievelingsslag
badmintonnen?

bij

het

Nou, ik moet alle slagen nog wat beter
onder de knie krijgen. Een goede smash
zou wel fijn zijn want daarmee kan ik een
winner slaan. Een drop lukt soms wel.
Wat is je grootste badmintonsucces tot
nu toe?
Dat ik mijn rechterarm steeds beter ga
gebruiken voor een clear. De eerste paar
keren draaide ik zo een beetje mijn arm uit
de kom.

Wat eet je het liefst en wat lust je
absoluut niet?
Ik ben op mijn 32e een studie psychologie
gaan doen en daarvoor heb ik 17jr als kok
en chef-kok gewerkt. Ik lust dus veel. Toch
heb ik nog nooit slakken gegeten en toen
we in Thailand waren en van te voren
hadden afgesproken dat we gefrituurde
insecten gingen eten deed ik net alsof ik
het kraampje niet zag toen we er langs
liepen. Ik lust dus bijna alles.
Wat is je lievelingsdrank?
Dat hangt een beetje van mijn stemming
af. Ik hou van speciaal bier, een goed glas
rode wijn. Een Gin-Tonic kan mij ook goed
smaken. Non alcoholisch koffie en colalight.
Hoe lang ben je nog van plan om bij
Zeeburg te blijven?
Dat moet ik nog even aankijken. Ik wil een
jaar kijken hoe het gaat.
Is er nog iets wat wij nog niet van je
weten of iets wat je nog kwijt wilt?
Iedereen veel speelplezier!

- Recept Gemarineerde entrecote met pittige
Jillessaus
Over de barbecue op het afscheidsfeestje
van Jilles gaan grote verhalen. Hoe hij
voor een heel leger aan vlees had
ingeslagen. Hoe zijn attributen buiten klaar
stonden. Hoe bepaalde clubgenoten hun
hand er niet voor omdraaiden om het
vuurtje op te stoken om al dit lekkers te
prepareren. Hoe iedereen met plezier al
het eten verorberde. Hier volgt een recept
voor de eerstvolgende BBQ bij Jilles. Jullie
zijn alvast allemaal uitgenodigd!

Bereiding:
Snijd de rozemarijnnaaldjes fijn en snijd de
knoflook in plakjes. Meng in een kom de
wijn, rozemarijn en de helft van de
knoflook en leg hierin de entrecotes.
Marineer minimaal 1 uur afgedekt in de
koelkast. Keer het vlees af en toe en laat
het
voor
je
gaat
roosteren
op
kamertemperatuur komen.
Rooster het amandelschaafsel in een
koekenpan zonder olie of boter goudbruin.
Laat de paprika's uitlekken, verwijder het
steeltje en de zaadlijsten van de rode
peper en snijd de peterselie fijn. Pureer
met de staafmixer of in de keukenmachine
het amandelschaafsel, de paprika, rode
peper, peterselie, olie en de rest van de
knoflook. Breng de paprikasaus op smaak
met peper en zout en dek af tot gebruik.
Steek de barbecue aan of stop de stekker
van je gril in het stopcontact. Neem de
entrecotes uit de marinade en dep het
vlees droog met keukenpapier. Bestrijk het
vlees dun met olie en leg ze op een
ingevet rooster op de barbecue of op je
(niet ingevette) gril. Laat de entrecotes in
2-3 min. per kant bruin vanbuiten en rosé
vanbinnen worden. Bestrooi het vlees met
peper en zout en serveer met de (koude)
paprikasaus.

Ingrediënten:
- 4 el rozemarijn
- 3 tenen knoflook
- 150 ml rode wijn
- 4 premium entrecotes
- 25 g amandelschaafsel
- 465 g geroosterde paprika's
- ½ rode peper
- 3 takjes peterselie

Herman z'n tuin
winterklaar komt?

Wist-je-dat...





Tracey zo nu en dan best heel rare
filmpjes maakt?





Jilles z'n vrouw zich afvraagt hoe
haar veren zo los komen?





Sommige mensen heel scheel gaan
kijken door de drank?





Saskia met Tom haar badkamer in
wil?





Saskia en Tracey samen scoren met
social media?



Er begin oktober een ongekende
hausse aan nieuwe vrouwen bij Iwan's
training aansloot?





Dit mogelijk iets te maken heeft met
"de Albert Heijn aktie"?


Roos Visser (van vroeger) haar eigen
theatergezelschap heeft, waarmee ze
op De Parade stond?


Haar zussie, Noor Visser, met haar
gezicht tussen de zwart-wit-foto's aan
de Sarphatistraat hangt?


Wij van de redactie niet goed weten
waar
die
zwart-wit-foto-campagne
eigenlijk over gaat?


Dat er ook dit jaar weer een delegatie
van zes mensen is afgereisd naar
Frankrijk?


Het dit jaar echter niet ging om een
bezoek aan Ruud, maar aan Arthur?


Erna ook denkt over een definitief
vertrek naar het Zonnige Zuiden?


Zij wel een fikse strijd heeft geleverd
met
een
vleermuis
in
haar
vakantieverblijf?


Ook Jilles dreigt te gaan profiteren
van de economische voorspoed?


Hij ook zelfs de defensie-screening
heeft doorstaan?


zomaar

vanzelf

Dat Iwan vocaal echt overal bovenuit
komt?
Er een gekloonde Jeroen is gespot
bij de nieuwelingen?
Er toch zeker 6 Iwan Kristianto's op
Facebook bestaan?
Jilles heeft toegegeven dat chassé
eigenlijk alleen voor beginners is?
Na afloop van het Heineken
Kerstfeest er gratis bier wordt
geschonken bij cafe Berkhout?
Han ongevraagd kritiek geeft tijdens
de competitiewedstrijden op zijn
badslippers met sokken aan?
En hij tegen zijn medespeler brult:
“racket omhoog!”, terwijl hij ‘m zelf
laag heeft hangen?


Merlijn het volgend seizoen weer
‘vast’ terugkomt?


Hij ook eindelijk de draad van zijn
studie weer heeft opgepakt?


Hij echter nog geen idee heeft wat hij
wil worden als hij later groot is?


Arthur volgend jaar weer terugkomt
in Nederland?


Pytrik weer bij BV Zeeburg terug is
als parttime-jeugdtrainer ?


Wim (Korver) in de competitie een
ongekende 100 % score heeft?


Thomas na jarenlang invaller te zijn
geweest, voor het eerst vast in de
competitie speelt (Heren2)?


Hij
echter
nog
smartphone heeft?


steeds

geen

Deepak weer lid is bij het vertrouwde
BV
Zeeburg
na
een
aantal
omzwervingen bij andere clubs in
Almere e.o.?




Ook Asif weer lid is geworden?

Iwan sinds Jilles vertrek de nieuwe
trainer voor volwassenen van alle
klassen is?


Jeroen (van Dokkum) en Stasse
direct fanatiek aan het trainen zijn
geslagen?


Ronald, sinds dat hij bij Iwan traint,
nooit meer zijn ‘single’ heeft verloren?


Iwan nog steeds beter kan uitleggen
dan Rana?


Hij in zijn jonge jaren NEDERLANDS
KAMPIOEN in de dubbel is geweest?
(Iwan, niet Rana)


Rana vroeger ook kampioen was,
ergens in een land ver, ver hier
vandaan?


Shine hoopt op een mixteam volgend
jaar?


Hillard ongeveer 11x in Parijs is
geweest?


En dat met het recente bezoek aan
Arthur misschien wel ongeveer 12 x is
geworden?


Het weer ouderwets druk is in de
Zeeburghal?


Tom en Tracey ongelooflijk veel
bestuurswerk achter de schermen
verrichten?


Huig in het gat is gesprongen en de
nieuwe spelers traint en begeleidt?


JanJaap tijdens de ALV als enige zijn
vingertje opstak om als contactpersoon
voor ons cluppie te dienen om nieuwe
leden op te vangen?


Hij daarmee een goede nummer 2 is
voor “Held van deze maand” (na Jilles
natuurlijk)?


Zaher weer terug is van het nieuw op
te richten Koerdistan?




Han Hendriks noodgedwongen is

gestopt met badminton?


Nicole geniet van haar oma-schap?

Wim Douven enorm geniet van zijn
taak als jeugdcoördinator?


Onze jeugdafdeling weer groeit als
kool?




BV Zeeburg er financieel weer gezond
voor staat !?

