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Van de Redactie
Zo, de voorjaarsfeestdagen zijn weer een heel stuk achter de rug en voor je neus
ligt het nieuwe mei-nummer van Zeeslag. Hoewel de scholen nog lang niet aan
zomervakantie denken, is het alweer aftellen geblazen voor het aantal resterende
speelavonden. Gelukkig is er ook dit seizoen weer de mogelijkheid van verlenging,
dus denk er nog even aan om tijdig die 12,50 over te maken voor vijf extra
speelavonden.
Als thema hebben wij van de redactie dit keer gekozen voor de meest
ondergewaardeerde feestdag van het jaar, namelijk Hemelvaart. Niet omdat we het
zo heuglijk vinden dat Jezus naar de wolken opsteeg, of omdat we opeens een vrije
dag hebben waardoor je altijd moet afwachten of je werkgever je verplicht om de
vrijdag erna ook op te nemen, maar eenvoudigweg omdat je het woord zo leuk in
tweeën kunt knippen en dan heb je opeens twee thema's! Hemel en vaart dus! En
daar kun je dus opeens alle kanten mee op...
Dus veel plezier met dit laatste nummer van het jaar. Tenslotte wensen wij van de
redactie iedereen een heel fijne zomer toe en nemen enkele van de redactieleden
zich voor om volgend seizoen weer vaker in de zaal aanwezig te zijn (en niet alleen
bij de minder atletische aangelegen-heden als Indonesische maaltijden, vaartochten
en barbecue). We hopen jullie dan weer terug te zien!
Namens de redactie,
Marije
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natuurlijk
altijd
open
voor
kritische/opbouwende
opmerkingen,
vragen, suggesties, enz. van leden
maar soms zou het ook wel fijn zijn om
eens te horen dat we iets wel goed
doen. Of helemaal niks horen en
gewoon badmintonnen…. dat is voor
ons ook al heel fijn! ☺

Van het Bestuur
Het einde van het seizoen komt helaas
alweer heel erg dichtbij. Kenmerkend
hiervoor is dat er tijdens de
clubkampioenschappen gestreden
wordt om de een jaar lang de
felbegeerde titel van de allerbeste
‘Zeeburger’ van het seizoen te mogen
dragen. Bij de jeugd hebben we een
aantal weken genoten van de leuke
middag en zijn we Wim D, Roel en
Pytrik heel dankbaar voor de
organisatie. Onze felicitaties gaan uit
naar Jacky, Zoë, Lorena, en Max.
Tijdens dit schrijven moet er nog
gestreden worden om de senioren
titels. We kijken uit naar 2 hele
sportieve en mooie avonden onder
leiding van Wim K en Hillard.

Als bestuur zijn we ook op de dagen
dat we niet kunnen spelen wel altijd
bezig met allerlei zaken die belangrijk
zijn voor BV Zeeburg. Overleg met de
badmintonbond, het stadsdeel Oost,
Sportservice Amsterdam, het team van
de sporthallenverhuur en onze collega
verenigingen in Amsterdam; er gebeurt
van alles.
Daarnaast zijn we als sportvereniging
verplicht om ons voor te bereiden om
de nieuwe Europese privacywetgeving,
de AVG, die op 25 mei in werking
treedt. Daarover zeer binnenkort meer!

Gelukkig kan iedereen ook na de
clubkampioenschappen
zijn/haar
badminton skills dit seizoen nog blijven
verbeteren.
Dankzij de financiële
support van velen van jullie, gaan we
het seizoen nog een beetje verlengen!
Waarvoor onze dank!
Dit seizoen hebben wij voor het eerste
ook aan de jongere Zeeburgers onder
ons gevraagd of zij wilden bijdragen
aan een iets kortere badmintonloze
zomer (de camping niet meegeteld).
De vele positieve reacties en bijdrages
hebben ons doen besluiten dat ook de
jeugd dit jaar tot eind juni lekker door
gaat trainen. Als bestuur is het heel fijn
om te zien dat er onder alle leden veel
enthousiasme is om vooral zoveel
mogelijk te kunnen badmintonnen!

Al die dingen vinden we heel leuk om
te doen, maar het zou nog veel leuker
zijn als we daar nog wat extra support
voor zouden krijgen van jullie! Zoals
recentelijk gemaild en elders in deze
Zeeslag aangegeven, komen we op dit
moment wat handen te kort binnen het
bestuur.
Per de aankomende ALV in september
zullen
we
de
vacature
van
penningmeester binnen het bestuur in
moeten vullen, dus we roepen jullie
allemaal op om dit te overwegen. Nog
veel liever vragen we jullie om ons op
korte termijn te helpen om een aantal
achterstanden weg te werken en
samen met ons te bouwen aan de
toekomst van onze mooie vereniging.
Alle hulp is welkom, we horen graag
van jullie!

Ook wijzelf gaan natuurlijk gebruik
maken van de mogelijkheden om de
komende weken nog even wat langer
zelf te gaan badmintonnen! Als bestuur
willen wij namelijk ook weleens gewoon
een avondje lekker sporten. We staan
ZEESLAG

Sportieve groet,
Tom van der Pot & Tracey Manley
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Ook zijn er de laatste maanden een
aantal andere, financiële en
administratieve, zaken blijven liggen.
Dus ook als je maar een paar uurtjes
vrij kunt maken zouden wij al ontzetten
geholpen zijn.

Penningmeester
gezocht!
Helaas heeft Walter in verband met
familieomstandigheden, besloten om
zijn bestuursfunctie als
penningmeester per direct neer te
leggen.

We hopen natuurlijk op een
overweldigend aantal reacties zodat wij
er, met jullie hulp, voor kunnen zorgen
dat de vereniging er weer helemaal
goed voorstaat en klaar is voor de
toekomst (en het volgende seizoen).

Wij (Tom en Tracey) gaan natuurlijk
ons best doen om alle taken van
Walter zo goed mogelijk op te pakken
en over te nemen, maar het zou
ontzettend fijn zijn als we daarbij hulp
van (een aantal van) jullie kunnen
krijgen.
Als vereniging kunnen we natuurlijk
niet zonder een penningmeester, dus
we hopen dat JIJ het leuk vindt om je
een paar uur in de maand in te zetten
voor de vereniging en deze taak op je
wilt nemen. Je krijgt er ontzettend veel
voor terug; je helpt de vereniging en je
hebt de kans om deel uit te maken van
een heel leuk en gezellig bestuur.
De nieuwe penningmeester moet,
volgens de statuten van de vereniging,
op de volgende ALV (in September)
benoemd worden. Maar nog veel fijner
zou het zijn als je ons op korte termijn
als kunt helpen.

Als je vragen hebt kun je ons mailen
(bestuur@bvzeeburg.nl), bellen (Tom:
06-52095471; Tracey 06-53788334) of
even aanspreken in de sporthal.
Onze dank is groot,
Tom en Tracey

Ook als je de stap naar het bestuur nog
iets te groot vindt, maar ons wel zou
willen helpen de komende
weken/maanden, zijn we al heel erg
blij.
Zoals jullie waarschijnlijk allemaal in de
kranten en op het nieuws hebben
gezien moeten we als vereniging voor
25 mei voldoen aan de nieuwe
Europese regelgeving, de AVG. Ook dit
heeft de afgelopen tijd minder
aandacht gekregen dan we zouden
willen.
ZEESLAG
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Competitiestanden
Eindstand Competitie Noord-Holland 2017-2018
Poulestand van Heren – Heren 1e klasse – Afdeling 1
Punten Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Wedstrijden Games
1
2
3
4
5
6
7
8

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

Punten

90

14

12

0

2

90 - 22

190 - 64

5067 - 4063

68

14

8

3

3

68 - 44

152 - 105 4881 - 4410

64

14

8

3

3

64 - 48

144 - 115 4825 - 4585

60

14

7

2

5

60 - 52

132 - 126 4698 - 4642

56

14

5

3

6

56 - 56

132 - 130 4811 - 4735

55

14

5

2

7

55 - 57

130 - 129 4689 - 4653

41

14

4

1

9

41 - 71

104 - 159 4482 - 4917

14

14

0

0

14

14 - 98

45 - 201 3576 - 5024

Poulestand van Heren – Heren 3e klasse – Afdeling 2
Punten Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Wedstrijden Games
1
2
3
4
5
6
7

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

83

12

11

1

0

83 - 13

170 - 41

4278 - 3118

83

12

10

1

1

83 - 13

166 - 40

4164 - 3005

41
40

12
12

4
5

1
1

7
6

41 - 55
40 - 56

96 - 124 3862 - 4010
90 - 125 3742 - 4074

34

12

3

3

6

34 - 62

93 - 135 3912 - 4322

28

12

1

3

8

28 - 68

70 - 142 3444 - 4155

27

12

3

0

9

27 - 69

66 - 144 3379 - 4097
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Poulestand van Jeugd – U17 gemengd – Afdeling 1
Punten Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Wedstrijden Games
1
2
3
4
5
6
7
8

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

64

14

11

3

0

64 - 20

135 - 52

3694 - 2798

60

14

10

2

2

60 - 24

125 - 60

3505 - 2852

56

14

8

4

2

56 - 28

111 - 61

3213 - 2735

56

14

8

3

3

56 - 28

116 - 57

3231 - 2510

39

14

5

3

6

39 - 45

83 - 101 3081 - 3251

27

14

3

1

10

27 - 57

66 - 112 2822 - 3268

18

14

1

1

12

18 - 66

48 - 135 2616 - 3534

16

14

1

1

12

16 - 68

36 - 142 2343 - 3557

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

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

Punten

76

14

13

1

0

76 - 8

152 - 26

3587 - 2281

56

14

11

1

2

56 - 28

120 - 63

3432 - 2670

44

14

6

5

3

44 - 40

103 - 91

3453 - 3394

39

14

4

4

6

39 - 45

87 - 100 2961 - 3266

38

14

5

1

8

38 - 46

87 - 102 3160 - 3343

35

14

4

3

7

35 - 49

78 - 105 3019 - 3260

30
18

14
14

2
2

3
0

9
12

30 - 54
18 - 66

70 - 117 2896 - 3378
46 - 139 2675 - 3591
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Column
HE(ME)LS

Spoiler Alert
Als je zelf ooit een MRI-scan
moet/mag/wil ondergaan: lees dit
niet.
Wat hieraan vooraf ging, oftewel de
cliffhanger:
Uw columnist was in blijde
afwachting van een MRI-scan van
zijn rug i.v.m. een vermoede hernia
en slikt ondertussen een
morfineachtige pijnstiller.
Op een zondagmiddag in februari
fiets ik ontspannen naar de kliniek.
Een receptionist, de operateur van
de scanner en ik zijn de enige
aanwezigen in het gebouw. Ik mag
me uitkleden op mijn onderbroek na
en krijg een korte uitleg over de
scan. Eerst een test van 20
seconden, daarna 3 rondes van elk
zo’n 4 à 6 minuten. En o ja, het
apparaat maakt wat lawaai, daarom
krijgt u een koptelefoon met
muziek, als u dat wilt. Doe maar,
altijd beter dan herrie van een
machine. Het is een lichte
koptelefoon met dito muziek, de
operateur meldt via een microfoon
dat de scan begint en ik schuif op
mijn rug de scanner in, voeten
vooruit, ogen dicht, lichte muziek in
de oren, let the games begin.
Om mij heen begint een enorm
gehamer, alsof ik in een
heimachine lig die in hoog tempo
een paal de grond in slaat. Ik denk
dat ik gek wordt, tenminste ik denk
dat als ik nu mijn ogen open doe en
zie dat ik in een buis lig, met dat
gehamer eromheen, ik ga flippen.
De muziek - eh welke muziek? –is
ZEESLAG

onhoorbaar, het gehamer is
allesoverheersend. Ik houd mijn
ogen stijf dicht en probeer mijn
gedachten af te leiden. Aan iets
kalmerends denken – met de wind
mee over een bevroren Gouwzee
schaatsen, ik noem maar wat - is
onmogelijk. Het enige wat ik kan
bedenken, is keihard de tijd
aftellen, in mijn hoofd dan.
Concentreer me op die getallen,
visualiseer ze, en hou mijn ogen
dicht. Twintig seconden zijn snel
voorbij, maar dan, vier minuten, zes
minuten, nog een keer zes minuten.
Af en toe ga ik langs het randje,
maar het helpt.
Eindelijk, na 20 minuten, is het
voorbij. De operateur die
waarschijnlijk wel ziet dat ik er niet
helemaal ontspannen uitzie, meldt
dat ik een korte scan had, het kan
ook 90 minuten duren. “En u zat er
nog niet eens met uw hoofd in.” O
ja? Zo voelde (en hoorde ik) het
niet. “Er zijn ook sessies dat de
cliënt er met zijn hoofd vooruit erin
gaat”. Hij laat me een soort klem
zien waarin je dan je hoofd moet
leggen, met een spiegeltje erop
zodat je naar buiten kan kijken. Ik
krijg het nu al benauwd, moet er
niet aan denken.
De uitslag: inderdaad een hernia,
een relatief kleine uitstulping tussen
de bij hernialijders beruchte wervels
L4 en L5. Absoluut niet opereren,
moet vanzelf overgaan, blijf
bewegen, met oefeningen van de
fysiotherapeut.
Het vervolg: het gaat vooruit maar
de hernia is nog niet over, wordt
dus vervolgd.
Jzn
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Berts
Bitterballentoernooi

bezweet en moegestreden naar de
kantine voor de prijsuitreiking, een
koel drankje en, niet te vergeten,
een portie heerlijke Amsterdamse
Bitterballen.
De poedelprijzen waren voor
Latisha en Onno. Latisha omdat
ze,
vrijwel
zonder
enige
badmintonervaring,
zeer
enthousiast had meegedaan en
Onno, omdat hij, ondanks het feit
dat hij niet kon meedoen met het
toernooi, wel kwam aanmoedigen.
Huig werd derde, Saskia tweede
en de ultieme Bitterbal van de
avond en voor een jaar trotse
eigenaar van de wisselbeker werd
ons aller Dave.

Op 12 maart was het weer zover.
Het was de avond van Berts
ongeëvenaard
gezellige
Bitterballentoernooi.
Het toernooi werd gespeeld op zes
banen, telkens met een andere
medespeler. De partijen duurden
12 minuten waarna je je score
invulde op je eigen formuliertje.

Bert had gezorgd voor zeer
bijzondere en aparte prijzen, waar
kinderen van ondergetekende nog
dagelijks mee aan het spelen zijn.
(De prijs valt nog het best te
beschrijven
als
een
‘oversla/trampoline/pingpongdinges’ )
Het was een ontzettend leuke
avond en volgend jaar doe ik zeker
weer mee Bert!

Na
acht
fanatieke
partijtjes
badminton, togen de deelnemers
Saskia

ZEESLAG
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't ZEEBURGERTJE –
Jeugdpagina
Het is weer heerlijk lente weer, en
hopelijk is iedereen lekker aan het
genieten. Maar er wordt ook nog
met veel plezier gebadmintond en
getraind op de zaterdagen!
Gelukkig heeft het bestuur ook
weer besloten om het seizoen te
verlengen. Dus we spelen door tot
23 juni!
Er zijn weer een aantal nieuwe
jeugdleden bijgekomen; welkom!
We hopen dat jullie het leuk vinden
bij onze club.
ASD Toernooi Circuit (maart en
april 2018)
BV Zeeburg heeft ook dit seizoen
weer mee gedaan aan het
Amsterdams Badminton
Toernooicircuit. Het doel is om de
jonge en beginnende jeugd onder
de 15 jaar van de Amsterdamse
badmintonclubs de gelegenheid te
bieden om op een laagdrempelige
manier wedstrijdjes te laten spelen
tegen elkaar. De toernooidagen
waren: 11 maart, 25 maart, 8 april,
en 22 april. En eke dag werd bij en
andere Amsterdamse club
gespeeld. Bij BV Zeeburg deden
mee: Iago, Jayden, Jacky, Jelmer,
Jip, Jonathan Luk, Loïc, Mano,
Milou, Nino en Zoë.

Wat vonden Loïc en Iago ervan?
Loïc verteld: ‘ik vond het een leuk
toernooi en ik kon goed tegen mijn
verlies. Ik heb toch een medaille
gewonnen, daar ben ik blij mee. En
ik ben ook blij voor de andere club,
omdat ze een grote beker hebben
gewonnen. De tegenstanders
hebben goed gespeeld. Het
singelen vond ik het leukst.’
Iago voegt toe ‘Ik vond het een erg
leuk toernooi. Jammer dat we niet
hebben gewonnen. Sommige
tegenstanders waren moeilijk te
verslaan, maar van sommigen heb
ik wel gewonnen. Ik vond het leuk
om veel punten te scoren.’
Clubkampioenschappen op 14
April
Op zaterdag 14 April werden de
jeugdclubkampioenschappen

ZEESLAG
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gehouden. In totaal deden 32
jeugdspelers mee; 10 meisjes en
22 jongens. Er werd gespeeld in
vier poules: van beginners naar
meer gevorderd. Na een aantal
spannende rondes werden de
halve finales en finale gespeeld.
Zie beneden wat foto’s van een
heel geslaagde middag.
Wat waren de uitslagen?
- Poule A: Jacky Douven 1ste
(clubkampioen jongens), Jonathan
Luk 2de (foto rechtsonder)
- Poule B: Zoë Severijnen 1ste
(clubkampioen meisjes), Milou
Severijnen 2de (foto rechtsboven)
- Poule C: Lorena Buren 1ste,
Imogene Cleofa 2de (foto
linksboven)
- Poule D: Max 1ste, Loïc 2de (foto
linksonder)
Op het einde werden de prijzen
uitgedeeld (mooie bekers!), en
kreeg iedereen een medaille. Dank
aan Roel en Pytrik voor de goede
organisatie.

ZEESLAG
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Trainer Roel gaat ons verlaten !
Waarom ga je weg bij BV
Zeeburg?
Sinds ik vorig schooljaar mijn
studie heb afgerond heb ik het veel
drukker gekregen met werk.
Verder badminton ik zelf ook nog
steeds fanatiek en heb dus vaak
competitie en toernooien in de
weekenden. Kortom, het lukt me
helaas niet meer om regelmatig bij
de trainingen te zijn.

bedoeling om nooit meer terug te
komen!
Tot slot wil ik mijn medetrainers,
het bestuur en natuurlijk de
trainingsgroep ontzettend
bedanken. Ga lekker zo door en
hopelijk tot snel
weer!

Vond je het leuk bij Zeeburg en
waarom?
Ik vond/vind het geweldig bij
Zeeburg. De sfeer is perfect: hard
trainen maar met ruimte voor
plezier. Leuke activiteiten: uitjes
naar evenementen, gezellige
toernooitjes, competitie etc. Het is
een super leuke groep en ik ben
nog nooit met tegenzin naar de
training gegaan.
Tips?
Lekker doorgaan zoals nu. De
jeugd is in de 2 jaar dat ik er was
bijna verdrievoudigt (als het niet
meer is). Dat geld niet alleen voor
het aantal, maar ook het niveau!
Niet zo zeer een tip; ik denk dat
het bestuur ook erg goed bezig is.
Er wordt voor de jeugd erg veel
gedaan, zowel financieel als qua
inzet. Maar wanneer je alle blije
gezichten ziet lijkt mij dat het
allemaal waard.
Ga je BV Zeeburg missen?
Dat denk ik wel. Echter ben ik van
plan om af en toe langs te blijven
komen en wellicht eens in te vallen
als trainer. Het is dus niet mijn
ZEESLAG

Jeugdcompetitie seizoen 20182019
BV Zeeburg gaat volgend seizoen
van de bondscompetitie meedoen
met 2 jeugdteams.
Het J1 team O15 (betekent onder
de 15 jaar) met Ananta Wibisono,
Jip van Eck, Jonanath Man, Zoë
Severijnen, Jacky Douven en
Jonathan Luk (reserve).
Coördinator is Wanda van Eck
(moeder Jip).
Het J2 team O13 (onder de 13
jaar) met Jelmer Agema, Mano
Heins, Shinji Uematsu, Nino
Bosma (reserve). Coördinator is
Annemieke Heins (moeder Mano).
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Voor het J2 team zoeken we nog
een reserve speler. Dus als
iemand die nog 13 jaar het leuk
vind om een keer mee te spelen
dan laat Wim of de trainers weten.
Ook als je vragen hebt over wat de
competitie inhoud etc.
Agenda
- Vriendjes/vriendinnen toernooi op
zaterdag 2 juni ism Annemieke
Bruintjes van Sportservice
Amsterdam (informatie volgt)
- Zaterdag 23 juni de laatste
speeldag van seizoen
- Jeugdtoernooi BV Gaasperdam
op 26 mei is een leuk toernooi in
Amsterdam. Er wordt gespeeld op
verschillende niveaus. Jip en jacky
doen mee, wie nog meer?
(inschrijven:
http://bvgaasperdam.nl/jeugdtoern
ooi-2018/)

altijd door, behalve wanneer de
zaterdag op een feestdag valt, of
dicht op een feestdag zit (dit geven
we altijd 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

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. Trainingen gaan in principe

ZEESLAG
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Puzzel
Hemelse crypto's

Hemelse beroemdheid (4 letters)
Die geur is hemels (5 letters)
Van zulk hemels lawaai heeft men niet
terug (6 letters)
De getallen geven aan hoeveel
aaneengesloten vakjes je in die regel
of kolom moet inkleuren. Als er bij een
regel 2 2 staat, moet je daar 2 x 2
aaneengesloten vakjes inkleuren.
Hint: het eindresultaat heeft iets te
maken met het thema Vaart

Oplossingen:
Crypto's: ster, lucht ,onweer

ZEESLAG
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Wat is je lievelingsslag bij het
badmintonnen?

Een nieuw lid serveert

De onderhandse slag.
Wat is je grootste badmintonsucces
tot nu toe?
De training helemaal tot tien uur
volhouden!
Wat zijn je favoriete bezigheden
naast badminton?
Vuurtje stoken met mijn zoon en mijn
man, lezen, eten met vrienden en naar
het theater gaan.
Wat eet je het liefst en wat lust je
absoluut niet?

Wie ben je en
wat doe je in het
dagelijks leven?
Ik ben Isabel Schröder en ik ben
regisseur en theaterdocent.

Ik houd ontzettend veel van chocola. Er
is weinig wat ik niet lust. Nou misschien
pens of van die drellerige dingen in
gelei.

Wie of wat bracht je aan het
badmintonnen?

Waar erger je je aan in het dagelijks
leven?

Toen ik een jaar of tien was, heb ik
ongeveer twee jaar gebadmintond.
Daarna heb ik van alles en nog wat
gedaan en sinds kort ben ik weer aan
het badmintonnen. Ik vind het ook leuk
om lid te zijn van een vereniging.
Samen met nog twee vriendinnen ben
ik hier onlangs lid geworden.

Fietsers die aan de verkeerde kant van
de weg fietsen en aan afspraken die op
heel korte termijn worden afgezegd.
Waar geniet je van in het dagelijks
leven?
Van lekker sporten; even je hoofd
leegmaken. Het liefst met meerdere
mensen.

Waarom BV Zeeburg?
Ik woon in de buurt van Sporthal
Zeeburg.

Wat is je levensmotto?

Hoe lang ben je hier al lid?

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

Niet geschoten is altijd mis.

Nog maar een paar weken.

Ik kan best fanatiek zijn!

Wat viel je op toen je hier voor het
eerst kwam?
De ontspannen sfeer en je komt hier
mensen tegen van diverse pluimage.
Het is een leuke mix van beginners en
gevorderden.

Waar is …
Wim Korver.

Wat me verder opviel is dat badminton
toch wel ‘heel snel’ gaat.
ZEESLAG

Wim is een onlangs weer in Sporthal
Zeeburg gesignaleerd na een tijdje
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afwezig te zijn geweest.
De blessures hebben elkaar de laatste
tijd nogal afgewisseld.

Recept

Eerst had hij last van zijn achillespees,
daarna
van
zijn
schouder
en
momenteel speelt zijn knie op.
Wim vreest dat deze blessures
leeftijdgebonden zijn. (Wij van de
redactie kunnen dat maar moeilijk
geloven als we deze jonge god in actie
zien ☺).

Hemelse Modder
Met deze heerlijke chocolade mousse
waan je je echt in de hemel!

Dus de komende tijd is rustig aan zijn
moto. Hij houdt vol, want badminton is
veel te leuk om mee te stoppen.

Ingrediënten
4 eieren
4 eetl suiker
150 gr chocolade (puur of melk)
250 ml slagroom

Vraag van de maand
Wat is voor jou de hemel op aarde?

Bereiding
Smelt de chcolade au bain marie.
(Rasp eventueel nog wat chocolade
voor de garnering). Splits de eieren en
klop het eiwit samen met 3 eetlepels
suiker met de mixer stijf. Klop het
eigeel samen met 1 eetlepel suiker
luchtig. Roer de gesmolten chocolade
door het opgeklopte eigeel. Mix nu ook
de slagroom en spatel onder de
chocolade-eigeel mengsel. Spatel als
laatste het eiwit erdoor en schenk in 4
glaasjes of in 1 grote kom. Bestrooi
met wat geraspte chocolade. Zet ca 3
uur in de koelkast en laat opstijven. Zet
eventueel nog een half uurtje in de
vriezer als hij niet goed stijf wordt.

Hillard: Seks, drugs en Rock&Roll.
Jilles: Bruine bonen.
Stas: Dat alles lukt.
Isabelle: Geen oorlog.
Saskia: Zon en een koud biertje.
Huub: Snorkelen
Han: Ferwerd,
Friesland.
Assif: Badminton
blessure)

een

plaatsje

(ondanks

in
mijn

Gert: Maandagavond met mijn maten.
(en
onverwachte
seks
in
het
kopieerhok).
Martien:
Sint
(Pétoncles)

Jacobsschelpen.

Robert: Palmbomen op een mooi
strand.
Tom: zeilen
Wim: Kamperen met mijn tentje op
4500 meter hoogte. (Heeft hij gedaan
in de Himalaya dames en heren red.).
ZEESLAG
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het op het woord ‘vaart’.

Racketrubriek

Houdt de vaart erin allemaal! Ook na
de zomerstop: Rammen met dat
racket!
Saskia

Double Touch
Toernooi 2018 was
weer hemels!

Houd de vaart erin met
je racket!

Van uw reporter ter plaatse, Erna
Offringa

Hemelvaartsdag is een christelijke
feestdag. Volgens de Christenen voer
Jezus die dag op een wolk ten hemel.
Graag zou ik in deze racketrubriek nu
willen zeggen: Ook u kunt ten hemel
varen. Niet op een wolk maar op uw
badmintonracket.
Bouw
er
een
straalmotortje onder en u bent ready
for take off! Maar dames en heren
badmintonners: ik doe het niet.
Nee, dit gaat mij toch wat ver. Ik zou
niet op mijn geweten willen hebben dat
u neerstort, uw voeten verbrandt aan
het hete motortje of achter een
hoogspanningsmast blijft hangen.

Het Double Touch toernooi begon op
een koude februari ochtend, wachtend
voor de deur van sporthal Zeeburg met
Tom, Wim en Bert. De persoon met de
sleutels van de hal, had waarschijnlijk
te veel gefeest
de avond
ervoor, want het
duurde een
tijdje voor er
iemand kwam.
Terwijl ik de
slaap uit mijn
ogen wreef,
keek verbaasd
naar een Hillard
die met een
auto vol
ballonnen,

Zelfs als u het zou redden, dan is het
nog maar de vraag of u weer
terugkomt. Of heeft BV Zeeburg dan
een lid minder?
Nee, beste badmintonners, dit moeten
we niet willen. Er moet toch wat anders
verzonnen worden voor deze rubriek.
Misschien kunt u op Hemelvaartsdag
buiten heel hard een shuttle de lucht in
slaan, zodat deze ‘ten hemel vaart’ .
(Of u bevestigt een heel pieterpeuterig
straalmotortje onder uw shuttle).
Of weet u wat? We laten dat woord
hemel gewoon lekker zitten en houden
ZEESLAG
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prijzen voor de tombola en ander
ongein aan kwam rijden. Toen we
eindelijk naar binnen konden, moesten
we extra snel alles opzetten. Een tafel
met twee stoelen plempten we in de
hal bij de voordeur want er waren al
inschrijvers die ongeduldig stonden te
wachten. De kassa werd tevoorschijn
getoverd en de lootjes voor de
tombola. Die gingen grif over de
toonbank. Onderwijl zetten Bert, Tom
en Hillard de netten op en maakten ze
de hal speelklaar. Schema’s werden
uitgeprint en opgehangen, snoep op
een dienblad uitgestrooid, er werd om
tellers gevraagd en langzaamaan
begon het Double Touch Toernooi
2018 vorm te krijgen. Onze wiskundige
meester Wim wist na iedere ronde
opnieuw alle uitslagen tegen elkaar af
te wegen en nieuwe schema’s te
produceren. De sfeer zat er goed in, er
werd fanatiek gestreden om de
prachtige blinkende bekers die Hillard
had ingekocht, en er waren waardige
winnaars. Wil je zien wie er gewonnen
heeft? Ga dan naar de website en kijk
op http://www.bvzeeburg.nl/uitslagendouble-touch-toernooi-2/ Na afloop
werden er prachtige prijzen verloot
door het magische duo Bert en Ernie
(hoofdprijs een grillpan set, echt waar!),
werd er lekker Indonesisch gegeten en
werden er veel biertjes gedronken.
What a wonderful lifestyle is het Double
Touch Toernooi toch!
ZEESLAG

Uitslag
Clubkampioenschappen
dubbel
2018
1. Theo Droste/Dave Cordus
2. Jan Jaap Spies/Henk Goyarts
3. Jeroen Vermeulen/Saskia Ohr
4. Isabel en Marjolein
5. Huub/Rob van Hoof (opgave agv
blessure)

2018
1. Asif Mirza/Deepak
2. Han Riksen/Hillard Baudoin
3. Ronald Erkamp/Paul de Rooij
4. Q.I. Rana/Stas
5. Tom v.d. Pot/Huig Diepenhorst
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• Arthur inmiddels ook z'n plekje
gevonden lijkt te hebben in
Parijs?

Wist-je-dat....?
• Herman te oud is voor popcorn?

• De zaal op de maandag in het
nieuwe jaar een stuk leger oogt?

• Bert en Ernie echt een gouden
combinatie is gebleken tijdens de
tombola?

• Er gesproken wordt over een
nieuw clubfeest, editie 2018?

• Tom ook aanwezig was bij de
tombola?

• Hillard zichzelf benoemd heeft als
voorzitter van de eenkoppige
feestcommissie?

• Walter zelfs iets gewonnen heeft
bij de tobola?

• Wij van de redachtie niet goed
snappen waarom badminton
geen onderdeel uitmaakt van de
Winter-spelen?

• Hij zijn prijs echter heeft
teruggegeven aan de club?
• De winnares van de hoofdpijs wel
heel erg blij was met haar
teppanyaki grillpan?
• Erna haar
gestart?

eigen

bedrijf

• Wij daarom des te meer trots zijn
op Akwasi?

is

• Wims inzet voor de Duble Touch
ongekend was?

• Hillard z'n busje geen geldgleuf
lijkt te hebben?

• De kantine wat ons betreft wel
onder handen genomen mag
worden door “Paleis voor een
prikkie”?

• Rana een goed oog heeft voor
haarlengte?

• De uitbater wel bijzonder lekker
schijnt te kunnen koken?

• Er na al die weken nog steeds
niemand gewend is aan die
achterlijke hoogtezon lampen?

• Marije het niet waardeert als
mensen haar Healing Home
bevuilen met negatief geroddel?

• Henk wel een heel slinkse
service heeft bedacht om ermee
om te gaan?

• …. Rana als een meteoriet ter
aarde is gestort?

• We na de AH-actie veel
afhakende
vrouwen
hebben
moeten betreuren?

•

• We vooral “Christel” erg missen?

• ...Pytrik binnenkort op kamers
gaat?

• BV Zeeburg naarstig op zoek is
naar een penningmeester
• Merlijn tegenwoordig
bezig is met z'n dieren?
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… Wij altijd al vermoedden dat
hij niet van deze wereld is?

• ...Bert best tevreden is met zijn
welverdiende Zeeburg-rust?

serieus
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