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Bert van de Laar
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Wim Korver
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Aan dit nummer werkten mee:
Walter Mijnals, Gert en Martien, Annemiek Bruintjes
en Goos van der Sijde

Van de Redactie
Beste clubleden,
Allereerst een heel gelukkig en gezond 2018
toegewenst. Wij van de redactie hopen dat
alles wat je wenst op badminton- en
privégebied dit jaar uit zal komen!
Tijdens de redactievergadering kwam het
idee voor dit grote Winterwondernummer.
Terwijl de temperatuur binnen steeg tijdens
de, altijd knusse vergadering, daalde hij
buiten tot onder nul. Brrr wat was het koud op
de fiets terug naar huis.
Een paar dagen na de vergadering begon het
zowaar te sneeuwen. Eerst nog natte sneeuw
maar op maandag 11 december lag er een
dik pak sneeuw in Amsterdam.
Met mijn jongste zoon heb ik in het
Rietlandpark van de helling bij de Ij-tram
gesleed, we hebben sneeuwballen gegooid
met de buren en natuurlijk een grote
sneeuwpop gemaakt. Wat leuk zo’n dag in de
sneeuw! Het was een winterwonderdag…
Saskia

Den Rooden Looper

Welkom
Jeugd
Killian Dohring
Storm Bosten
Jayden Man
Imogene Cleofa
Max de Wijn
Jip van Eck

Volwassenen
Wim Blaauboer

Van het Bestuur
De nieuwe penningmeester Walter Mijnals aan het woord
Rond eind 2010 was ik naarstig op zoek naar een sportvereniging, liefst indoor, om in de
avonduren te sporten. Zo kwam ik op wat aanwijzingen van anderen op een woensdagavond de
IJburg sporthal binnengelopen en zag mensen badmintonnen. Het viel Tom op dat ik om heen
stond te kijken en hij nodigde mij uit om mee te spelen. En het bleef niet bij die ene keer, want
vanaf toen ben ik aan het badmintonnen en met veel plezier en enthousiasme. Ik vind het een
leuke sport, wat mij innerlijke drive is en ik blijf in beweging. Als de leden dan ook nog leuke
gasten blijken te zijn, dan tref je het helemaal.
Een vereniging blijft voortbestaan bij de gratie van het positieve resultaat van de instroom en
uitstroom van leden, geleid door bestuursleden. Zo kwam er aan het einde van het vorig seizoen
de functie van penningmeester vrij. Ik werd gevraagd om de verantwoordelijkheid te gaan dragen,
waarop ik ja zei. Bij de laatste ALV kreeg ik formeel het volle vertrouwen van de leden en kon ik
meteen aan de slag.
De bestuursleden, de voorzitter (leiderschap en uithangbord), de secretaris (het geheugen en
geweten van de club) en penningmeester (financiële planning): een 3-eenheid! zorgen samen met
de overige vrijwilligers voor het goed functioneren van de vereniging.
Ik zorg voor de financiële planning (het maken van een begroting, beheren van de financiële
administratie en de financiële verantwoording) en wordt gecontroleerd door een kascommissie.
Dat ga ik naar behoren doen, gedurende mijn tijd.

BV Zeeburg organiseert:
Het Amsterdams Badminton recreanten toernooir
Het 17 e double touch toernooi!!
Zondag 11 februari
Inschrijvingen sturen naar:
BADMINTONVERENIGING ZEEBURG
Azartplein 115 1019 PC Amsterdam
Tel. 06-2375 8838
E-mail: badmintonzeeburg@gmail.com
Website: www.bvzeeburg.nl

Competitiestanden
Tussenstand Competitie Noord-Holland 2017-2018
Poulestand van Heren Heren 1e klasse - Afdeling 1

Punten
1
2
3
4
5
6
7
8

HUIZEN '96 BV
H1
DIEMEN BV H1
DUINWIJCK H1
HEEMSKERK
BC H1
AMSTERDAM
BV H1
ZEEBURG BV
H1
CASTRICUM
BC H1
LOOSDRECHT
BC H1

Gespeel
Gewonnen Gelijk Verloren Wedstrijden Games
d

Punten

83

13

11

0

2

83 - 21

176 - 59

4683 - 3751

62
62

13
13

8
7

3
3

2
3

62 - 42
62 - 42

139 - 102 4516 - 4222
140 - 99 4534 - 4101

59

13

7

2

4

59 - 45

127 - 112 4386 - 4258

49

13

4

2

7

49 - 55

117 - 124 4326 - 4344

44

12

4

2

6

44 - 52

107 - 117 4061 - 4123

35

12

4

0

8

35 - 61

87 - 138 3811 - 4193

14

13

0

0

13

14 - 90

43 - 185 3326 - 4651

Poulestand van Heren Heren 3e klasse - Afdeling 2
Punten
1
2
3
4
5
6
7

BADHOEVEDORP
BC H1
TREFFERS DE BV
H1
ZEEBURG BV H2
DIEMEN BV H2
VENNEWATER ‘T
H2
BAVIO BV H2
VEENSHUTTLE BV
H2

Gespeel
Gewonnen Gelijk Verloren Wedstrijden Games
d

Punten

75

11

10

1

0

75 - 13

154 - 40

3919 - 2897

75

11

9

1

1

75 - 13

150 - 39

3807 - 2758

40
37

11
11

5
4

1
0

5
7

40 - 48
37 - 51

89 - 109 3521 - 3715
85 - 116 3503 - 3702

34

11

3

3

5

34 - 54

92 - 119 3665 - 3965

27

12

3

0

9

27 - 69

66 - 144 3379 - 4097

24

11

1

2

8

24 - 64

62 - 131 3136 - 3796

Poulestand van Jeugd U17 gemengd - Afdeling 1
Punten
1
2
3
4
5
6
7
8

VENNEWATER
‘T J1
VEENSHUTTLE
BV J2
VEENSHUTTLE
BV J1
RACKMINDO BV
J1
UPSILON BC J1
SHUTTLE DE BV
J3
AMSTERDAM
BV J1
ZEEBURG BV J1

Gespeel
Gewonnen Gelijk Verloren Wedstrijden Games
d

61

13

11

2

0

61 - 17

128 - 46

3465 - 2576

56

14

8

4

2

56 - 28

111 - 61

3213 - 2735

54

13

9

2

2

54 - 24

113 - 59

3235 - 2666

53

13

8

2

3

53 - 25

110 - 50

3009 - 2281

39

14

5

3

6

39 - 45

83 - 101 3081 - 3251

27

14

3

1

10

27 - 57

66 - 112 2822 - 3268

18

13

1

1

11

18 - 60

47 - 123 2430 - 3264

16

14

1

1

12

16 - 68

36 - 142 2343 - 3557

Poulestand van Jeugd U13 gemengd - Afdeling 1
Gespeel
Punten
Gewonnen Gelijk Verloren Wedstrijden Games
d
1
2
3
4
5
6
7
8

FLINTERS BC
DE J2
RACKMINDO BV
J2
VELSEN BC J5
SLOTERMEER
BV J4
HOORNSE BV J4
ZEEBURG BV J2
HOOGKARSPEL
BV J2
VOLANT 90 J3

Punten

Punten

71

13

12

1

0

71 - 7

142 - 23

3326 - 2097

47

12

9

1

2

47 - 25

101 - 55

2899 - 2262

43

13

6

5

2

43 - 35

98 - 81

3195 - 3092

37

13

4

4

5

37 - 41

82 - 91

2724 - 3011

34
29

13
13

4
2

1
3

8
8

34 - 44
29 - 49

78 - 97 2905 - 3106
67 - 107 2712 - 3117

27

12

3

3

6

27 - 45

63 - 96

18

13

2

0

11

18 - 60

46 - 127 2562 - 3339

2617 - 2916

Verslag kersttoernooi
Het is inmiddels een terugkerend ritueel.
Kersttoernooi Zeeburg, samen met Martien
Ploeg doen we dit zo onderhand al een jaar of
10. We zijn de tel kwijtgeraakt, als iemand het
precies weet houden we ons aanbevolen. De
voorbereiding is inmiddels gesneden koek en
loopt volgens een vast patroon. Graag geef ik
een inkijkje in hoe dat eraan toe gaat. Na het
prikken van de datum en afstemming met het
bestuur begint de pret.
Martien gaat jaarlijks met vrienden begin
december naar een kerstmarkt. Daar wordt
een aantal ludieke prijzen ingekocht. Daarna
samen naar de Maxis in Muiden om de
laatste ontbrekende cadeaus in te slaan. Ook
hier een traditie. De 1e prijs moet geluid
maken en dingen die licht geven is ook
belangrijk. Verder is het veel voor weinig en
hoe gekker hoe beter.
Op het toernooi worden er 8 partijtjes van 12
minuten gepeeld. Het uitganspunt blijft nog
steeds hetzelfde als de 1e keer dat we ermee
zijn gestart. Het moet een ontzettend leuke
speelavond worden voor iedereen die
meedoet. Het is ook echt bedoeld voor alle
leden, ook als je net lid bent geworden. Het
maakt totaal niet uit wat je speelsterkte is. We
proberen iedere partij zo gelijkwaardig
mogelijk in te delen. Fun staat voorop, winnen
is meegenomen.
Het uitreiken van de prijzen is altijd zeer
vermakelijk. Naast de bekende 1e prijs en
laatste plaats kan ieder ander lid de mazzel
hebben om een prijs te winnen als het
ingeleverde uitslaglijstje wordt getrokken uit
de stapel deelnemers . Martien heeft
bovendien voor iedereen een zak met
walnoten uit eigen tuin uit Frankrijk. Alleen
daarom zou je al meedoen. Ook mooi om te
zien is dat vrijwel iedereen blijft voor de
prijsuitreiking. Het is dan lekker druk in de
kantine, veel gezelligheid, bitterballen en een
biertje.
Voor het eerst in de historie moest het
toernooi een week worden verplaatst wegens
enorme sneeuwval. Martien was verhinderd
maar Robert van Hooff wilde mij graag helpen

als vervanger. De avond verliep gesmeerd.
Rob was een waardig vervanger en had al
snel de smaak te pakken. Ook bij de
prijsceremonie was hij goed in zijn element.
Naast het winnen van een prijs is verbinding
leggen met leden die je wel van gezicht kent
maar nog niet mee hebt gespeeld ook heel
mooi. Het maakt het ook daarna makkelijker
om samen te spelen. Wat ons betreft komt er
ook dit jaar weer een kersttoernooi en willen
we die weer voor onze rekening nemen. We
roepen dan ook iedereen op om de volgende
keer mee te doen want meedoen is
belangrijker dan winnen.
Martien Ploeg en Gert van den Berg

Andere gezellige toernooien:
Double Touch toernooi
Zondag 11 februari Sporthal Zeeburg
Zie website voor inschrijving!
Berts Bitterballentoernooi
Maandag 12 maart Sporthal Zeeburg.

Column
Lieve lezers,
Graag had ik jullie vanaf deze plek verslag
gedaan van mijn belevenissen in het Winter
Wonderland van het ijs van de Weissensee in
het tweede weekend van januari. Maar
helaas, a. liet mijn lichaam het afweten en b.
was er weinig te schaatsen op de
Weissensee, vanwege een dooiperiode met
aansluitend forse sneeuwval, zoals overal in
de Alpen. En zoals we van de Eskimo's in hun
iglooooo's weten, onder zo'n dik pak sneeuw
kan het best lekker warm zijn en wil het dus
niet hard vriezen. Ze hadden alleen een 400meter baan kunnen vegen, net zoveel als een
gewone kunstijsbaan hier. Maar ja, je
schaatst wel tussen de sneeuw. En je kunt er
nog gaan skiën, en langlaufen. Ach ja, ik had
me er niet verveeld.
Maar ik zat dus hier, in het grijze, natte
Nederland. We zijn bij punt a. gekomen, het
falende lichaam. Je wordt middenin de nacht
wakker van een tinteling in je linkervoet. De
nachten erna weer, ook pijn in je kuit. Je gaat
eens naar de dokter, die kan er geen pap van
koken.Toch nog het kersttoernooi meegedaan
(met de kennis van nu: was dat wel
verstandig?), Hee, mijn linkeronderbeen kan
ik niet goed achterwaarts tillen. Tenen
aanraken was ik nooit goed in, maar ik kom
nu nauwelijks voorbij mijn linkerknie.
Ondertussen wel een scherpe prik in de
knieholte als ik het probeer. Afspraak bij de
fysio, en ook maar weer naar de dokter, want
de nachten zijn een ramp, lekker doorslapen
is er niet meer bij. Het H-woord valt voor het
eerst, nog met veel vraagtekens. Recept voor
zware dosis Ibuprofen. Het helpt geen zier,
voel soms eerder meer. Tijdens een
winkeluitje begint mijn linker grote teen
pijnlijke signalen mijn been in te zenden. Van
de fysio een oefening voor zenuwflossen
meegekregen, nerv flossing, tot op heden
zonder resultaat.
Op oudjaar ook opeens pijn onder in mijn rug.
Voor mij de druppel, zeg direct de
Weissensee af (annuleren voor 1/1 kan nog
met beperkte kosten, gelukkig was er een
vervanger, kosten 0,0). Op naar de dokter,

praktijk dicht wegens vakantie, vervanger kan
niet in het systeem, 'kan helaas geen
afspraak maken'. Als dit voorbij is, ga ik een
andere huisarts zoeken neem ik me voor. Na
het weekend bij eigen huisarts, verwijzing
voor röntgenfoto's in OLVG, kan snel,
diezelfde middag. En een recept voor
tramadol, 'een morfineachtige pijnstiller, maar
minder sterk'. Uitslag foto's 2 dagen later bij
huisarts, ruggewervels lijken ok, het zou een
tussenwervelschijf kunnen zijn. Ja, het lijkt op
een hernia. Verwijzing voor een scan bij de
neuroloog. Het snelst kan dat bij een
privékliniek, maar toch ook pas over 4 weken.
'Maar u kunt altijd bellen of er eerder plek is'.
Twee dagen later gedaan, kan 3 weken
eerder terecht.
Dat was afgelopen maandag, vol verwachting
naar de neuroloog, nog nooit een scan
gehad. En ook nu nog niet, want de
neuroloog ging het werk van de huisarts en
de fysio overdoen. Weer alles bekloppen,
betasten, benen bewegen, 'zo krachtig
mogelijk uw been optillen, terwijl ik het
tegenhoud'. Identiek onderzoek, identieke
diagnose. 'Het lijkt op hernia, maakt u aan de
balie maar een afspraak voor een scan'. Ik,
simpele sukkel, dacht dat ik die al had, maar
ja, een neuroloog moet ook zijn geld
verdienen. In blijde afwachting van mijn scan,
teken ik,
Jzn

’T Zeeburgertje
JEUGDPAGINA – januari 2018
Het gaat goed met de jeugd van BV Zeeburg! We hebben nu 37 leden, en op de zaterdag middag
wordt er met veel plezier gespeeld en getraind. Welkom aan alle nieuwe jeugd. We hopen dat
jullie het leuk vinden bij onze club.

Wie is Jip?
Mijn naam is Jip, ik ben 13 jaar oud en ik woon met mijn vader, mijn moeder en mijn hond op
Ijburg.
Waarom heb je gekozen voor BV Zeeburg?
Ik was al 5 jaar lid bij een badmintonverenging in Putten, waar ik woonde. Omdat we naar Ijburg
zijn verhuisd ben ik naar deze club gegaan. Die is dicht bij Ijburg.
Welke andere hobby’s heb je nog meer?
Knutselen, voetballen in het park en gamen.

Bondscompetitie Noord Holland 2017-18
Zoals jullie weten hebben we twee jeugdteams die dit seizoen voor de eerste keer meedoen met
de bondscompetitie. Voor de J1 met Curtis Dodson, Ananta Wibisono, Minh-Anh Nguyen, Lars
Grimm en Jonanath Man is de competitie al afgelopen. Het team zat in een lastige poule met
grote verschillen in niveau. Maar ondanks dat hebben ze zich goed geweerd, en ook veel geleerd
voor volgend jaar. Het J2 team (onder 13 jaar) met Jelmer Agema, Zoë Severijnen, Milou
Severijnen, Jacky Douven en reserve spelers Mano Heins en Jonathan Luk speelt nog 1
wedstrijd. Deze poule was wat gelijker in niveau dan de J1. Ook hier zijn veel leuke en spannende
wedstrijden gespeeld. Heel goed gedaan beide teams!

Wintertoernooi op 23 December
Op zaterdag de 23ste was het eindejaars ouder/kind toernooi. Het was heel gezellig, met een
grote opkomst van jeugd, ouders, familie, vriendjes en vriendinnetjes. Dit is zeker voor herhaling
vatbaar. Dank aan de ouders en aan trainer Pytrik die hebben geholpen met de organisatie en het
eten/drinken.

Zeeburgbadmintontoernooi op 17 januari
Op woensdag 17 januari vond het Zeeburgbadmintontoernooi plaats. Een toernooi voor
beginnende jeugd van onze club en daarbuiten georganiseerd door Annemiek Bruintjes van
Sportservice Amsterdam (van de gemeente) in samenwerking met onze club. Het was een heel
leuke middag met een gezellige sfeer en we zagen dat de kinderen met heel veel plezier en
enthousiasme meededen. Het toernooi was een afsluiting van een serie van
buurtsportverenigingmiddagen georganiseerd door de gemeente met als doel om sporten onder
jeugd in de buurt Zeeburg te bevorderen. Beneden twee sfeer foto’s. Op de rechter de poule met
Almar, Loïc and Iago en een jongen die (nog) geen lid is van onze club.

Agenda:
- Jeugdtoernooi BV Castricum op 4 februari (toernooi@bccastricum.nl)
- Jeugdtoernooi BV Huizen op 4 maart (jeugdtoernooi@bvhuizen96.nl)
- Amsterdams Toernooicircuit voor beginnende jeugd. Schema is als volgt:
11 maart
25 maart
8 april
22 april

kick off in Sporthallen Zuid (UVO Spirit i.s.m. Sportservice Amsterdam)
Sporthal de Pijp (BVA)
Sporthal Gaasperdam, 13.00-17.00 (BV Gaasperdam)
Sporthal Zeeburg, 14.30-18.30 (BV Zeeburg)

Een aantal van onze jeugdleden heeft zich al opgegeven voor het Amsterdams Toernooicircuit
nar aanleiding van een email van Jeugdcoordinator Wim. Als je dat nog niet gedaan hebt dan kan
dat alsnog. Meer info volgt zeer binnenkort via Wim.

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?
Jeugdcoördinator Wim Douven
06-1383.4493
wenwh04@hotmail.com

Twee rebussen gemaakt door Mano Heins. Vraag maar aan Mano of je het goede antwoord hebt!

Puzzel

De combinatiefunctionaris vertelt
Beste Zeeburgleden.
Sommige hebben mij weleens gezien tijdens de trainingen op zaterdag of op de woensdagmiddag
tijdens de extra training. Mijn naam is Annemiek Bruintjes, ik ben woonachtig in het mooie Zwolle
en ik ben werkzaam als combinatiefunctionaris badminton bij sportservice Amsterdam.
Wat doe ik precies bij jullie op de vereniging? Ik probeer te helpen bij de groei van het aantal
jeugdleden binnen de club en probeer te helpen bij het tevreden houden van jullie huidige
jeugdleden. Afgelopen woensdag 17 januari 2018 hebben sommige van jullie meegedaan aan het
Zeeburg Badmintontoernooi, dat ik georganiseerd heb. Het was een toernooi voor alle kinderen
van 6 tot 14 jaar vanuit de basisscholen in de buurt en voor de huidige jeugdleden.
Ik kijk terug op een gezellig en leerzaam toernooi met veel nieuwe gezichten.
Ik hoop dat ik na dit seizoen tegen een nog grotere groep jeugdleden aankijk en dat jullie allemaal
nog badminton spelen bij BV Zeeburg. Heb je iets wat je graag zou willen bij de vereniging dan
kan je me altijd aan me mouw trekken op een zaterdag of mij een mailtje sturen.
Groetjes Annemiek

Hoe is het toch met…
Jerry
Jerry herstelt nog steeds van zijn knie-operatie. Hij is druk bezig met revalideren en het gaat elke
keer een beetje beter. Maar het is nog een lange weg en badmintonnen zit er voorlopig nog niet
in.

Vraag van de maand
Waar verwonder jij je over deze winter?
Martin: Ik verwonder me over de vele regenbuien en over het feit dat de winter zo lang duurt.
Goos: Ik vind het erg donker en ik zou graag weer eens willen schaatsen.
Tracey: Ik verwonder me over het k..weer!
Christel: Ook ik verwonder me over het k.tweer.
Hillard: Waarover ik me verwonder? Jezus!

Recept
Siberische IJstaart
Wil je een echt Winter Wonder toetje? Nog even het gevoel van dit feestelijke seizoen
vasthouden? Maak dan een Siberische ijstaart, succes verzekerd want het ziet er altijd
spectaculair uit!
Ingrediënten (voor 8 personen)
1 liter vanille-ijs
1 cake, 6 eiwitten
2 zakjes vanillesuiker
3 eetlepels gewone suiker
Eventueel wat cognac/rum/vieux om te flamberen
Voorbereiding
Snijd de cake in 5 dunne plakken over de lengte van de cake. Als je ervan houdt kun je de cake
besprenkelen met wat rum. Leg 1 plak cake op de bodem van de ovenvaste schaal en bekleed
ook de zijkanten van de schaal met de cake. Zorg dat er nog cake overblijft om de schaal mee af
te dekken. Vul vervolgens de schaal verder op met het ijs en dek vervolgens af met de laatste
plak cake. Zet de schaal met het ijs en de cake in de vriezer.
Bereidingswijze
Zet de oven op 175 graden. Splits een voor een de eieren maar zorg ervoor dat er beslist geen
eigeel tussen het eiwit blijft zitten! Doe de vanillesuiker en de gewone suiker erbij. Klop de eiwitten
heel stijf, er moeten echt punten ontstaan als u de garde omhooghoudt.
Neem nu het ijs uit de vriezer en haal het uit de schaal. Drapeer het eiwit eromheen. Dit gaat het
beste met een spatel en zorg dat er een beetje een leuk model inzit. Strooi vervolgens nog wat
gewone suiker eroverheen en zet het geheel in de oven.
Wanneer het eiwit mooi lichtbruin begint te worden is de Omelet Sibirian klaar en kun je het
voorzichtig, met ovenwanten, uit de oven halen. Eventueel kan je de taart nog met wat cognac of
vieux besprenkelen en aansteken, dan heb je een geflambeerde Siberische IJstaart. De taart
vervolgens in plakken snijden en eten als die nog warm is. Waan je in winterwonderland

Terug van weggeweest…
Goos van der Sijde

Goos, je bent een kleine twee jaar niet op de club geweest. Wat was er aan de hand?
‘Ik heb hielspoor gehad. Dit is een overbelastingsblessure die je bijvoorbeeld op kunt lopen bij
hardlopen of wandelen. Sinds een klein half jaar ben ik hier gelukkig weer van af. ‘
Wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven?
‘Van origine ben ik bioloog. Momenteel werk ik bij Artis. Daar ben ik redacteur van het
Artistijdschrift dat ieder kwartaal uitkomt. Ik schrijf ook veel artikelen in dat blad over de dieren in
Artis.
Hiervoor was ik freelance wetenschapsjournalist. Ook ben ik nog redacteur geweest van een
vogelprogramma van Nico de Haan. (één van de twee ‘Baardmannnetjes’ red. )
Wie of wat bracht je aan het badmintonnen?
‘Ik woon op de Zeeburgerdijk en kijk dus op Sporthal Zeeburg uit. Ik wilde gaan sporten en hier
kon je badmintonnen. Eerst heb ik les genomen om het ‘campingniveau’ te ontstijgen. Ik ben
overigens een echte recreant en heb geen ambities om competitie te spelen.
Waarom BV Zeeburg?
‘Het is dicht bij huis en daarbij is het ook nog eens een gezellig cluppie.’
Hoe lang ben je hier al lid?
‘Vanaf eind jaren tachtig.’
Wat is je lievelingsslag bij het badmintonnen?
‘Cross net over het net. Daar verras je je tegenstander vaak mee.’
Wat is je grootste badmintonsucces tot nu toe?
‘Dat is deze prijs:

De eerste prijs ooit. (Ik had waarschijnlijk hele goede partners).’
Wat zijn je favoriete bezigheden naast badminton?
‘Muziek maken. Ik speel klarinet, basklarinet en sopraansaxofoon. Dat doe ik in drie verschillende
bandjes; een jazzband, een bigband en een impro-band.’
Ook ben ik voorzitter van de vereniging ‘Vrienden van het Flevopark’. Als je het Flevopark ook
een mooi park vindt en dit graag wilt behouden, kun je lid worden van de vereniging voor maar 5
euro per jaar. Zie www.Flevopark.nl.’
Wat is je lievelingsdrank?
‘Een Ijbiertje.’
Wat is je levensmotto?
‘Sla er maar op los! (maar wel een beetje gericht.)’

Het racket als winterwonder

Dames, heren, jongens en meisjes,
De winters in ons kleine kikkerlandje worden steeds zachter. Zo kon je vroeger (toen de lucht nog
schoon was en de seks nog vies) kilometers lange tochten schaatsen en dagenlang
sneeuwballengevechten houden. Afgelopen december hebben we toch een paar winterse dagen
mogen meemaken. Op deze dagen had je trouwens goed gebruik kunnen maken van het racket.
Zoals je op de foto hierboven kunt zien, kun je bij het maken van een sneeuwpop, bij gebrek aan
takjes of een bezemsteel, simpelweg twee rackets als armen gebruiken. Zo kun je een leuk
partijtje badminton spelen met je sneeuwpop en het fijne is: je wint echt altijd! Dat voetenwerk van
die pop is echt knudde en heel soepel heen en weer zwaaien met één van de rackets is er ook
niet bij.
Een bijkomend voordeel is het feit dat de sneeuwpop niet in opstand kan komen tegen een
beslissing. Met andere woorden: jouw shuttles zijn altijd in en die van de sneeuwman altijd uit…
Begin je op een gegeven moment een beetje genoeg te krijgen van zo’ n passieve tegenstander,
dan is er nog geen (sneeuw) man overboord: Na een poosje smelt hij vanzelf.
Saskia

hoofdklasse?
•

Wist-je-dat.

Ze ook nog eens een vriendje heeft
opgeduikeld bij US?
•

•

Nicole grote bad-verplaats-plannen heeft?

•

Herman alweer 25 jaar op zijn stek zit bij
Stadsdeel Centrum?
•

Hij ook geen plannen heeft om te gaan
verkassen?
•

Saskia is getagd door Filippa voor een
gratis AH waardebon?
•

meest

gegooglede

•

Rana tamelijk veel moeite heeft om zijn
nieren op hun plek te houden?
•

De guacamole van Rian in no time op
was?
•

Herman een wormenhotel voor zijn flat
heeft?
•

Wij denken dat de wurmen in het nieuwe
hotel Hermanfrodiet zijn?

Ze de AH eigenlijk een prutwinkel vindt

•

Wij denken dat badminton slanker maakt
dan seks?
•

Bert op brilgebied steeds duidelijker
Jacques d'Ancona ambities krijgt?
•

Hij het opperbest naar z'n zin heeft bij de
bejaarden?
•

Erna nog nooit van de 1 euro
kerstbomenactie van Ikea heeft gehoord?
•

Echtscheiding het
woord is in januari?

En trouwens ook niet van Smalland?

•

De sporthal op sommige maandagen
opeens is omgetoverd in een binnenstrand?
•

De handbalsters van vóór ons hiervoor
waarschijnlijk verantwoordelijk zijn?
•

Zaher ook wel eens het zandige zuiden de
hal in geimporteerd heeft?
•

Zijn vrouw een chihuahua heeft die Chica
heet?
•

•

Natalya ons nog altijd volgt in de bladen?
(“Nazdarovja, Natalya!”)

Je, net als op het strand, een zonnebril
nodig hebt in de sporthal vanwege de nieuwe
hoogtezonlampen?

•

onze enige editie die alleen digitaal is
verschenen, best wat heeft losgemaakt?

•

•

Het eerste nummer van deze editie
speciaal zal worden uitgereikt aan Han?

•

•

Jeroen en Jan-jaap samen onze eigen drie
J's gaan vormen?

•

•

Erna vaak nog weemoedig terugdenkt aan
de Ted de Braak show?

•

•

•

Hillard Ted nog heeft lopen bedienen bij
van der Valk?
•

Iwan stevig blijft doorpakken?

•

Walter voor de zoveelste keer opa is
geworden?
•

Yvonne
recentelijk
gesignaleerd?
•

ook

weer

is

Anneke bij Pytrik is aangehaakt in de

Er tegenwoordig een heel leuke vrouw
achter de bar staat?
Hillard met haar man op school heeft
gezeten?
Herman in dit nieuwe jaar het voornemen
heeft om minstens twee keer te komen?
Dit een groei van 200% is ten opzichte van
2017?
Erna haar hielspoor zich ook al zo positief
aan het ontwikkelen is?

