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Van de Redactie
Ik denk dat er in het voorjaar opeens gesproken werd van stoppen. Stoppen met de
Zeeslag, of in elk geval met ons redactiewerk. De belangrijkste reden was dat we
met z'n allen steeds minder aan badmintonnen toekwamen, minder op de club
aanwezig waren en dat dus ook veel nieuwtjes aan ons voorbij gingen. En daar
konden we niet om heen.
Ik kan niet anders zeggen dan dat het voor mij best even slikken was. Hoewel bij
het maken van het clubblad ook meer dan genoeg vervelende momenten kwamen
kijken (redactiegenoten die zich verliezen in Jiskefet-filmpjes tijdens de vergadering,
er bij de drukker achter komen dat je 'm wéér niet als PDF hebt opgeslagen, na
twee weken hard werken om de deadline te halen, horen dat hij een week later
moet uitkomen, omdat niemand tijd heeft om het eindproduct bij de drukker op te
halen), ga ik toch vreselijk onze creatieve avonden missen, de wijn, de bitterballen,
de muziek, het graven naar nóg meer wist-je-datjes en onze tevredenheid over alle
geniale ideeën die ons invielen.
Van de zomer besloten we dat we wel nog één dubbeldik Eind(ejaars)nummer
zouden maken. Het stoppen op je hoogtepunt-nummer, het Grande Finale-nummer,
het Going out with a Bang-nummer, De Zeeslag to end all Zeeslagen... En, je zag
het denk ik al; dat is dit exemplaar geworden! Naast alle bekende ingrediënten als
verslagen en interviews, vind je een historische terugblik op de redactie, het BV
Zeeburg-leven van de redactieleden in vogelvlucht, volop puzzel-vermaak voor de
feestdagen en een zeer passend recept.
Natuurlijk hopen we dat De Zeeslag op de een of andere manier een doorstart gaat
krijgen. Maar ook al zou dat er niet van komen, dat verandert niks aan het plezier en
de trots waarmee ik terugkijk op vijftien jaargangen van Ons Clubblad.
Namens de redactie,
Marije
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Van het Bestuur

Badminton bij BV
Zeeburg.

Beste Zeeburgers,

‘Spelen voor de gezelligheid’ en ‘om te
bewegen’ zijn belangrijke
uitgangspunten van
de badmintonvereniging Zeeburg.
Daarnaast vindt BV Zeeburg ‘sporten
voor de gezondheid’ en ‘het leveren
van een ‘sportieve prestatie’ ook van
belang.
De belangrijkste doelstelling van
badmintonvereniging Zeeburg is dat wij
de mogelijkheid geven aan
Amsterdammers van alle leeftijden om
ongedwongen badminton te spelen,
naar voorkeur in competitieverband of
recreatief.
Hierin zit meteen een belangrijk deel
van onze clubidentiteit:
Dé combinatie van competitie en
recreatie!
BV Zeeburg vindt het van belang om
binnen de club de balans tussen
competitiespelers en recreanten te
bewaren, zodat beide soorten spelers
goed tot hun recht kunnen komen.
Hiervoor organiseren we regelmatig
voor alle leden gezamenlijke
activiteiten, bijvoorbeeld in de vorm van
interne toernooien zoals met kerst- en
bitterballentoernooi of het organiseren
van de clubkampioenschappen.

Het is al weer enige tijd geleden dat
Tracey en Tom tijdens de ALV hun
vertrek na dit seizoen hebben
aangekondigd en daaraan gekoppeld
een oproep hebben gedaan wie de
taken van secretaris en voorzitter
zouden willen overnemen voor de
komende jaren.
Op dat moment gingen er geen vingers
omhoog wat niet zo vreemd is; het is
iets om even over na te denken.
Niet alle leden komen naar de ALV,
vandaar dat we het op deze manier het
nog een keer onder de aandacht willen
brengen en hopen dat er iemand is die
er zin in heeft om penningmeester
Ronald te ondersteunen in het
besturen van BV Zeeburg
Ik heb het nu zes jaar gedaan. Ik vond
dat ik er totaal niet geschikt voor was.
En toch heb ik het met veel plezier
gedaan. Het voelt goed je in te zetten
voor een club / sport waar je veel lol
aan beleeft, je fit bij blijft [ niet altijd ] en
voldoening geeft.
Beste Zeeburgers, denk er eens over
na of jij voor een aantal jaren wat tijd
vrij kan maken om onze vereniging
weer verder te helpen, je input te
geven zodat we de komende jaren
weer vooruit kunnen.
Ik zelf ga op de speelavonden zo nu en
dan mensen benaderen om te polsen
of ze een van deze taken op zich willen
nemen. Nog mooier zou het zijn als
leden zelf aanbieden dit te doen.
Met groet,

In de reguliere competitie van Regio
Noord-Holland (georganiseerd door
Badminton Nederland) wordt onze
vereniging vertegenwoordigd door
zowel mixteams, herenteams en
jeugdteams in de regio. Daarnaast
probeert de vereniging elk seizoen in
februari seniorenteams in te schrijven
voor de Open Team
Kampioenschappen (OTK).

Het bestuur
Ronald, Tracey, Tom.
Zeeslag
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De geschiedenis van
het badminton en
van BV Zeeburg
Volgens de encyclopedie is badminton:
Een balspel afkomstig uit India,
gespeeld door twee personen die zijn
uitgerust met een licht racket, waarmee
zij een pluimbal over een net slaan.
Algemeen wordt aangenomen dat India
de bakermat is van het badminton,
omdat vroeg in de 19e eeuw het spel al
in India werd gespeeld onder de naam
Poona. Deze stad Poona in India ligt
ongeveer 50 km van Bombay. De
Chinezen, Japanners, ja zelfs de Inca's
speelden waarschijnlijk al een soort
badminton. Uit oude schilderijen staat
vast dat men het spel toch ook in
Europa al kende en vermoedelijk werd
het onder verschillende namen
beoefend.
Het spel werd al in de 12e eeuw in
Engeland gespeeld. Ook in Frankrijk
kende men het spel 'Jeu de longue
plume' al in de middeleeuwen.

Er bestaat een schilderij uit de 17e
eeuw van Adam Menyoki waaruit blijkt
Zeeslag

dat het spel met een kleine racket en
een soort shuttle werd gespeeld. Die
shuttle stond vroeger bekend als
pluimbal.
Een goed Nederlands woord voor
badminton zou dus 'pluimbal' zijn.

Het jaar 1873 wordt echter beschouwd
als het begin van het huidig badminton.
Engelse officieren introduceerden het
spel in Engeland, waarmee zij in India
kennis hadden gemaakt, en omstreeks
1873 werd het spel intensief beoefend
op het landgoed van de Hertog van
Beaufort in Gloucestershire. De naam
van dat landgoed was BADMINTON en
aangenomen mag worden dat de naam
van het landgoed is overgegaan in het
spel.
Spelregels
In 1877 verschenen er spelregels in
boekvorm van de hand van kolonel
H.O. Selby in Karachi (India). Ondanks
het feit dat er nu spelregels bestonden
werd het spel toch op uiteenlopende
wijzen beoefend. In sommige streken
werd het spel door twee personen
gespeeld, die de shuttle heen en weer
sloegen en verplicht waren op dezelfde
plaats te blijven staan. Elders speelde
men het met drie of vijf man aan elke
kant van het net. Zelfs rond 1910 was
dit nog het geval. Sindsdien zijn de
spelregels herhaaldelijk gewijzigd en
aangepast, vooral nadat het badminton
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zich ontwikkelde tot een specifieke
zaalsport. Het speelveld zoals wij dat
kennen, heeft niet de oorspronkelijke
vorm. In de tijd dat het badminton in
Engeland, opgang begon te maken,
kende men nog geen sporthallen. Wel
had men in de kringen waar het
badminton beoefend werd de
beschikking over grote landhuizen met
zalen van 'kamers-en-suite'. Alleen had
het veld dan, als gevolg van de
suitedeuren en mogelijk kasten aan
weerszijden, de vorm van een
zandloper….
De NBB, de Nederlandse Badminton
Bond is opgericht op 15 november
1931. Deze organisatie is sinds die tijd
uitgegroeid tot een volwaardige bond,
verdeeld over 550 verenigingen en
heet tegenwoordig Badminton
Nederland.
In 1934 werd door negen landen
besloten een internationale organisatie
te stichten, de Internationale
Badminton Federatie (IBF). Deze
landen waren: Canada, Denemarken,
Engeland, Frankrijk, Ierland,
Nederland, Nieuw-Zeeland, Schotland
en Wales. De IBF is thans uitgegroeid
tot een echte wereldorganisatie die het
overkoepelende orgaan vormt van alle
nationale bonden.Zij vertegenwoordigt
thans de belangen van miljoenen
enthousiaste badmintonspelers. De
belangrijkste doelstellingen van de IBF
zijn het handhaven en waar nodig
aanpassen van de bestaande
spelregels. Het stellen van regels voor
internationale ontmoetingen en het
regelen van de Wereld
Kampioenschappen individueel, als
voor landenteams, voor de heren
bekend als THOMAS CUP en voor de
dames als UBER CUP waarbij het
slottoernooi voor gemengde teams
(van de THOMAS & UBER CUP) de
Zeeslag

SUDIRMANCUP heet.

In 1992 was Badminton voor het eerst
een officiële Olympische sport. Een
erkenning van deze inmiddels
volwassen snelste zaalsport!
De badmintonvereniging ‘BV
Zeeburg’
Badmintonvereniging Zeeburg is
opgericht op 8 maart 1985 door
bewoners uit Amsterdam Oost, waarbij
de ‘familie Van Zutphen’ een
belangrijke rol heeft gespeeld bij de
oprichting van de club. De vereniging
ontleent zijn naam aan het stadsdeel
en Sporthal Zeeburg.
Zeeburg was in het begin een sterk
groeiende vereniging en door de
toenemende belangstelling voor het
badminton werd er zelfs een wachtlijst
ingesteld. Het enthousiasme in deze
beginperiode heeft de club een
recreatief karakter gegeven waarbij zij
sportiviteit hoog in het vaandel had
staan.
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BV Zeeburg kenmerkte zich de eerste
15 jaar als een club waar nauwelijks
sociale activiteiten gebeurden. Ja, er
was een feest toen we vijf jaar
bestonden. Maar dit was wel gewoon in
wat nu het sportcafé Zeeburg heet.
Het bijzondere van de eerste 15 jaar
van BV Zeeburg is dat het eigenlijk
helemaal geen vereniging was in de
traditionele zin des woord was, op de
keeper beschouwd was het een hele
moderne, eigentijdse vereniging. Een
traditionele vereniging is het verlengde
van het traditionele huishouden. De
doorsnee-vereniging tracht een
beschermde omgeving te creëren voor
haar (verenigings)leden en daar hoort
bij het organiseren van allerlei
huiselijke activiteiten(een Bingo, een
Sinterklaasavond, feestjes, etc.) en zo
was deze vereniging in den beginne
niet!
Over het algemeen geldt dat in de
eerste 15 jaar van het bestaan van de
club het kenmerk was dat de
vereniging een middel was om vooral
recreatief te badmintonnen. Veel werd
aan de leden zelf overgelaten.

In vergelijking met andere
Amsterdamse clubs was BV Zeeburg in
de vorige eeuw ook aan afwijkende
vereniging. Waar de meeste clubs
veelal veel meer competitieteams
hadden, was de verhouding bij BV
Zeeslag

Zeeburg competitiespelers/recreanten
zeer afwijkend. Bij BV Zeeburg was het
merendeel van de leden recreant.
Misschien is dit de reden waarom de
vereniging is blijven bestaan. In de
jaren negentig zijn heel veel
Amsterdamse badmintonverenigingen
verdwenen. Doordat BV Zeeburg een
omvangrijke basis had aan leden, zijn
wij de eerste 15 jaar in staat geweest
schommelingen in het ledenbestand
redelijk goed op te vangen.
In de loop der jaren kwam de
vereniging met twee teams uit in de
districtscompetitie waarvan één team
tot eind ’90 de 2e klasse heeft gehaald.
Door verloop en onvoldoende toeloop
heeft de vereniging toentertijd dit
niveau niet kunnen vasthouden. Want,
net zoals veel verenigingen, maakte
BV Zeeburg halverwege de jaren
negentig een moeilijke tijd door. Het
verenigingsleven kwam op een laag
pitje te staan en veel leden verlieten de
club. BV Zeeburg stond zelfs bijna op
het punt om zichzelf op te heffen indien
er geen nieuwe leden zouden
bijkomen.
Gelukkig werd het voortbestaan van de
club gegarandeerd door de explosieve
bevolkingsgroei van
nieuwbouwgebieden in en rondom
Zeeburg. Badmintonvereniging
Zeeburg is aan het eind van de jaren
negentig weer een heel nieuwe fase is
ingegaan: door het gereed komen van
de Oostelijke eilanden en IJburg en de
daarmee samenhangende komst van
nieuwe bewoners. Er kwamen weer
veel nieuwe enthousiaste leden,
waaronder veel jeugdleden.
In 1999 werd er namelijk voor het eerst
in geschiedenis van BV Zeeburg
voorzichtig begonnen met het geven
van training aan de jeugd. Na een
december 2018

aarzelend begin in het eerste seizoen
is de jeugdafdeling nu flink gegroeid en
heeft BV Zeeburg in het seizoen van
2003-’04 een start gemaakt met de
districts-jeugdcompetitie met twee
jeugdteams.

Elk seizoen zijn er binnen de
club onderlinge jeugdtoernooien
(Sinterklaas, Kerst,
vriendjes/vriendinnetjestoernooi,
Ouder-Kind), wedstrijden bij andere
verenigingen of leuke uitjes. En elk jaar
wordt in het voorjaar een badmintonjeugdkamp georganiseerd. Voor de
begeleiding kunnen we vertrouwen op
een vaste groep jeugdtrainers en
enthousiaste ouders die regelmatig
bijspringen.
Deze nieuwe toevloed heeft geleid tot
een nieuwe verandering binnen onze
vereniging. Nu is BV Zeeburg meer
traditionele vereniging geworden. Een
vereniging met meerdere
competitieteams en een grote
jeugdafdeling. Op deze wijze vervult
BV Zeeburg (weer) een belangrijke
buurtfunctie.

Zeeslag

De vereniging wordt geleid door het
bestuur en de trainers (Technische
Commissie) waar binnen de vereniging
ook een aantal vrijwilligers actief zijn.
Qua ontwikkeling van de vereniging, is
de club nog steeds groeiende.
Ook bij BV Zeeburg heeft de kwaliteit
van de badmintonsport een belangrijke
plaats ingenomen. Het leveren van een
‘sportieve prestatie’ is bij BV Zeeburg
ingebed door leden de mogelijkheid te
geven om in competitieverband in een
team te spelen. Hierbij wordt binnen
BV Zeeburg het trainen van techniek
en tactiek om beter te badmintonnen
steeds belangrijker om (onder andere)
het competitieniveau van de club
omhoog te brengen.
Belangrijk is dat de vereniging er zorg
voor blijft dragen dat de komende jaren
de jeugdleden bij de club blijven,
doorstromen naar de senioren en zo
een basis vormen voor een stabiele en
toekomstrijke club!
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Competitiestanden
Bondscompetitie 2018/2019
7e divisie - 7e divisie afd. 4 VEER
Punten Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Wedstrijden

Games

Punten

1 SHUTTLE DE 3

58

10

9

1

0

58

-

22

123 -

55

3446 - 2837

2 GOOI T BC 1

48

8

6

1

1

48

-

16

102 -

40

2784 - 2222

3 ALMERE BV 19

41

9

4

3

2

41

-

31

93

69

3012 - 2810

4 ZEEBURG 36
1

9

3

1

5

5 US BC 6

35

9

4

1

4

35

-

37

76

-

83

2775 - 2791

6 MATCHPOINT 3

28

8

2

2

4

28

-

36

60

-

78

2268 - 2475

7 AMSTERDAM

22

9

1

1

7

22

-

50

51

- 104

2433 - 2961

12

8

1

0

7

12

-

52

28

- 108

1858 - 2612

-

36 - 36 85 - 81 3024- 2892

BV 4
8 ABC 14 9

Regio Competitie Noord Holland/Centrum 2018-2019
Mannen 1e Klasse - Afdeling 1
Punten Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Wedstrijden Games
1 Matchpoint

Punten

50

8

8

0

0

50 - 14 106 - 37

2825 - 2240

49

8

7

0

1

49 - 15 104 - 40

2845 - 2289

30

8

3

1

4

30 - 34

2648 - 2613

4 Zeeburg 30
M1

8

4

0

4

5 Meershuttle

30

8

3

2

3

30 - 34

68 - 81

2564 - 2746

6 Duinwijck M1

27

8

3

0

5

27 - 37

66 - 75

2479 - 2635

7 Castricum M1

22

8

2

1

5

22 - 42

51 - 87

2351 - 2641

8 Heemskerk

18

8

0

0

8

18 - 46

45 - 95

2207 - 2687

M1
2 Amsterdam
M1
3 t Vennewater

68 - 78

M1

30 - 34 63- 78 2462- 2530

M1

M1

Zeeslag
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Onder 15 Gemengd - Afdeling 2
Punten Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Wedstrijden

Games

Punten

1 HHW '69 J2

46

8

8

0

0

46

-

2

93

-

5

2030 -

991

2 t Vennewater

40

8

7

0

1

40

-

8

80

-

22

1960 - 1202

3 Zeeburg 26
J1

8

4

1

3

4 Meershuttle

25

8

5

0

3

25

-

23

56

-

49

1784 - 1655

5 de Flinters J2

23

8

4

0

4

23

-

25

48

-

53

1693 - 1731

6 Hoornse BV

19

8

2

1

5

19

-

29

42

-

63

1644 - 1917

7 Slotermeer J3

11

8

1

0

7

11

-

37

28

-

78

1339 - 2042

8 Martinus

2

8

0

0

8

2

-

46

6

-

93

959

J3

26 - 22 59 - 49 1917- 1734

J6

J3

- 2054

Amstelveen
J5

Onder 13 Gemengd Opstap - Afdeling 1
Punten Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Wedstrijden

Games

Punten

1 Volant 90 J4

16

5

2

1

2

16

-

14

36

-

34

1263 - 1229

1 Volant 90 J4

16

5

2

1

2

16

-

14

36

-

34

1263 - 1229

2 Zeeburg 14
J2

4

2

2

0

3 van Zijderveld

13

3

2

1

0

13

-

5

27

-

12

682 - 601

13

3

2

1

0

13

-

5

27

-

12

682 - 601

7

2

1

0

1

7

-

5

15

-

12

494 - 428

7

2

1

0

1

7

-

5

15

-

12

494 - 428

6

3

0

2

1

6

-

12

14

-

26

625 - 754

6

3

0

2

1

6

-

12

14

-

26

625 - 754

6 Zeeburg J2

5

1

1

0

0

5

-

1

11

-

3

275 - 225

6 Zeeburg J2

5

1

1

0

0

5

-

1

11

-

3

275 - 225

7 Amsterdam

3

2

0

0

2

3

-

9

9

-

19

459 - 549

14 - 10 32 - 22 977 - 840

J2
3 van Zijderveld
J2
4 van Zijderveld
J2
4 van Zijderveld
J2
5 Amsterdam
J2
5 Amsterdam
J2

Zeeslag
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Punten Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Wedstrijden

Games

Punten

J2
7 Amsterdam

3

2

0

0

2

3

-

9

9

-

19

459 - 549

8 Volant 90 J4

2

2

0

0

2

2

-

10

6

-

22

402 - 551

8 Volant 90 J4

2

2

0

0

2

2

-

10

6

-

22

402 - 551

J2

Zeeslag
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Column
The End
Ik zou nog even kunnen
doorzeuren over mijn hernia, zie
vorige column, maar inmiddels
vind ik dat ik daarover niet meer
moet zeuren. Voel nog wel wat
tintelingetjes, maar afgelopen,
genoeg, basta, finito.
Net als de hele Zeeslag. Het is
welletjes, ook voor mij als
nieuwste, zij het ook oudste
redactielid.
And now the end is near … Ja, wij
deden het op onze manier, My
way. Is trouwens oorspronkelijk
een Frans nummer, Comme
d’habitude, uit gewoonte. Dat was
het dus níet, het blad maken is
nooit een gewoonte geworden. Met
maar 3 nummers per jaar zat dat
er niet in. We schudden het nooit
uit onze mouw.

Davis. Maar zeg, laten we niet
dramatisch doen, kom kom, ’t is
maar een blaadje. En we blijven
elkaar gewoon zien. Wat dat
betreft, eindigt het niet met een
klap maar met een zachte landing.
An end has a start, ook een
songtitel, van de Editors. Klinkt als
een zelfhulpboek: afscheid geeft
weer ruimte voor iets nieuws, je zit
even in een moeilijke fase, hebt
verdriet, maar je komt eruit, schud
die veren van de Zeeslag van je af,
blabla enz. In ons geval: geen
rouwfase, en ook niets nieuws,
maar het goede voornemen om
weer wat meer te gaan
badmintonnen.
Nee, dit is meer het einde van een
mooie film, waarvan je hebt
genoten, waarop je nog een beetje
nakauwt maar daarna ga je weer
opgewekt naar buiten.
Jzn

(Don’t they know it’s) The end of
the world, mooi lied van Skeeter

Zeeslag
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't ZEEBURGERTJE –
Jeugdpagina
Het is weer bijna einde van het jaar. En
BV Zeeburg en de jeugd hebben een
goed eerste deel van het seizoen
gehad. Er wordt druk getraind onder
leiding van Ivan en Pytrik, de twee
competitieteams doen het heel goed,
en we hebben net een gezellig
wintertoernooi achter de rug. Beneden
vinden jullie wat impressies.
Ook zijn er zijn weer een aantal nieuwe
jeugdleden bijgekomen, en daarmee
komen we op bijna 40 jeugdleden!
Welkom aan de nieuwe leden, en we
hopen dat jullie het leuk vinden bij onze
club!
Dutch Open 2018 in Almere
De Dutch Open is een groot
internationaal toernooi met veel
wedstrijden. Er spelen mannen en
vrouwen van de hele wereld op een
heel hoog niveau. Jonathan Luk,
Jelmer en Jacky gingen samen met
Wim kijken op donderdag 11 oktober
geweest. We zagen heel veel
wedstrijden, met ook de topspelers van
Nederland. We vonden het heel
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spannend, met veel actie. Er werd heel
veel gesmasht, springend! En schuin
over het net gespeeld. In elk potje dook
iemand wel een keer op de grond.
Volgend jaar gaan we weer!
Jeugdcompetitie seizoen 2018-2019
Zoals jullie weten doet de jeugd van BV
Zeeburg dit seizoen mee met 2
jeugdteams met de bondscompetitie.
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) doet het goed, onder leiding
van Wanda van Eck (moeder Jip). Ze
staan nu derde van de acht teams in
hum poule, dus hartstikke goed. Het J2
team O13 (onder de 13 jaar) met
Jelmer Agema, Mano Heins, Shinji
Uematsu, Nino Bosma (reserve) is
helemaal goed bezig, en staan eerste
op dit moment! Ook zij hebben er veel
plezier in, en worden begeleid door
Annemieke Heins (moeder Mano).
Jeugd die het leuk vinden om ook
competitie te spelen, bespreek dit met
jeugdcoördinator Wim of met de
trainers Ivan en Pytrik. We kunnen dan
samen kijken wat de mogelijkheden
zijn.

december 2018

Wintertoernooi op 1 december
Op zaterdag 1 december was het
jaarlijkse wintertoernooi. Het was heel
erg gezellig, met een grote opkomst
van jeugd, 28 kinderen deden mee. Zie
beneden wat impressies. Grote dank
aan trainer Pytrik voor de superleuke
begeleiding en de ouders die hebben
geholpen ook met eten en eten/drinken
regelen.

Agenda
- Het Amsterdamse Toernooi Circuit
vindt plaats op 4 zondagen in de
periode maart en april. Heel leuk voor
beginnende jeugd om aan mee te
doen. Vraag aan Shinzi, Nino, Loïc,
Iago of anderen die vorig jaar
meededen, hoe zij het vonden!
- Voor de competitiespelers (twee
jeugdteams) is er een mogelijkheid om
mee te doen aan de nacompetitie (na
afloop van de huidige reguliere
competitie).
- Vanaf februari zijn er ook altijd veel
leuke toernooitjes in de buurt, ook voor
beginnende jeugd
Zeeslag
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Meer info over competitie
mogelijkheden en toernooitjes volgt
snel, maar als je vragen hebt vraag
even aan Wim of de trainers.
- LET OP : Zaterdag 22 en 29
december is er geen training. Laatste
training dit jaar is 15 december en de
eerste van 2019 is op 5 januari.
Allemaal alvast fijne feestdagen en een
goed en gezond begin van 2019!!.

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 altijd door,
behalve wanneer de zaterdag op een
feestdag valt, of dicht op een feestdag
zit (dit geven we altijd van te voren
door).

O ja en dan nog ..

Ook heeft de club een Instagram
account, wie vindt het leuk daar af en
toe leuke berichtjes op te zetten?

Als je het leuk vindt om een keer een
vriend(je) of vriendin(netje) mee te
laten spelen dan kan dat voor twee

Jeugdcoördinator Wim Douven
06-1383.4493
wenwh04@hotmail.com

Puzzels
Zoek de 10 verschillen
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Een nieuwe
penningmeester
serveert
Penningmeester gevonden!
In het vorige nummer stond nog de kop
´Penningmeester gezocht´. Nu kunnen
we een interview met de nieuwe
penningmeester plaatsen.

dagelijks leven?
Ik ben Ronald Erkamp en werk als
Software Engineer in Utrecht bij
Keylane, een bedrijf dat software
maakt voor
verzekeringsmaatschappijen.
Waar en met wie woon je?
Ik woon al mijn hele leven in Diemen.
Eerst in Diemen-Zuid, nu in DiemenNoord samen met mijn zusje; zij gaat in
januari haar pasgekochte woning
betrekken.
Wie of wat bracht je aan het
badmintonnen?
Een schoolvriendje. Hij speelde
badminton bij CTO'70 in Duivendrecht.
Ik ben een keertje meegeweest en
sindsdien speel ik al badminton; ik was
pas 6 jaar.
Waarom deze club BV Zeeburg?
Mijn mixcompetitieteam bij CTO'70 viel
uit elkaar en we konden daar geen
competitie meer spelen. Arthur zat toen
in mijn team en samen zijn we naar
Zeeburg gekomen om in het
herenteam competitie te spelen.
Hoe lang ben je hier al lid?
Sinds 2009, dus 9 jaar.

Waarom penningmeester?
Ik werd benaderd door Tom en Tracey
en vond het wel tijd om eens iets voor
de club te doen. Daarnaast leek het mij
interessant om een sportvereniging van
een andere kant te zien. Tot nu toe
bevalt het goed, dus ik kan het zeker
aanraden. Hint!
Wie ben je en wat doe je in het
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Wat viel je op toen je hier voor het
eerst kwam?
Dat er veel banen en spelers waren.
CTO'70 was toen al een redelijk kleine
club en we hadden een kleine hal met
vier banen.
Wat is je lievelingsslag bij het
badmintonnen?
De smash 
Wat is je grootste badmintonsucces tot
nu toe?
Binnen Zeeburg het
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clubkampioenschap dubbel met Arthur.
In de reguliere competitie ben ik met
Zeeburg volgens mij nooit kampioen
geworden, maar wel een aantal keer in
de OTK.
Wat zijn je favoriete bezigheden naast
badminton?
Vooral het kijken van films en series,
maar ik speel ook graag het kaartspel
Magic the Gathering. Verder kijk ik
uiteraard voetbal (Ajax!!) en Formule 1.
Wat is je lievelingsdrank?
Bier! Maar van de niet-alcoholische
dranken toch wel cola. Daar drink ik
wekelijks wel een paar liter van.

had moeten staan ‘ Wat vind jij het einde?’
Het antwoord van Ronald op die vraag staat
in de rubriek Vraag van de Maand’. (Zo
krijgen we dit nummer wel vol.) De redactie)

Toen ik klein was voor honden, daar
was ik doodsbang voor. In het
volwassenleven hooguit voor oude
bekenden op straat.
Wat is je levensmotto?
Doe maar normaal en geniet van het
leven!
Wat weten wij nog niet van jou, maar
zouden we wel moeten weten?
Dat ik oud & nieuw in Tsjechië ga
vieren!

Wat eet je het liefst en wat lust je
absoluut niet?
Pizza! Ik houd absoluut niet van
zeedieren.
Waar erger je je aan in het dagelijks
leven?
Aan mensen met veel negativiteit en
treinen die vertraging hebben of
uitvallen. Dat laatste gebeurt helaas
nogal eens op mijn traject Diemen Utrecht Overvecht.
Waar geniet je van in het dagelijks
leven?
Van leuke dingen doen, zoals natuurlijk
badminton, maar ook met vrienden
afspreken en lekker luieren op de bank.
Hoe lang ben je nog van plan om bij
Zeeburg te blijven?
Zolang ik nog competitie kan blijven
spelen op een leuk niveau.
Het thema is “vluchtnummer”. Ben jij
wel eens ergens voor gevlucht? (mag
je uitgebreid antwoorden)
(Dit was dus het thema van het vorige
nummer. Per abuis is deze vraag ook voor
het interview in dit nummer blijven staan. Er
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Vraag van de maand
Wat is voor jou het einde?
Hillard: De hemel, het paradijs of
walhalla ..., alhoewel ...., het schijnt dat
ze in de hel er ook een behoorlijk
feestje van kunnen maken!
Rana: Als ik badminton, dan vergeet ik
al mijn zorgen en alles om mij heen.
Tracey: Daar kom ik nog op terug.
Huig: De dood. Of eigenlijk niets, want
ik wil altijd nog wel ergens naar
uitkijken.
Han: Het jaar 2018 in zijn totaliteit
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(groei).
Zaher: Het clubblaadje.
Henk: Bitterballen en bokbier (en het
clubblaadje natuurlijk)!
Tracey: Daar kom ik nog op terug.
Saskia: Het boottochtje op de boot van
Rien afgelopen zomer.
Onno: Voor mij is dit misschien de
laatste keer dat ik gespeeld heb
(maandag 3 december). Dit kan het
einde zijn, maar dat is nog niet
definitief.
Tracey (in 2e instantie): nu zou ik
zeggen 'vakantie'. dat kan volgend jaar

Recept
Dit is de UITSMIJTER!
Wat? Is dit de laatste editie van het
clubblad? Nee! Dan is dit ook het
laatste recept! Dat doet de deur dicht!
Laten we dan eindigen met een
UITSMIJTER (letterlijk ;-0)!

Wat heb je nodig?
 eetlepel roomboter
 3 plakjes rauwe boerenham
(vleeswaren)
 2 eieren
 50 g belegen boerenkaas
(bedieningsafdeling)
 2 sneetjes boerentijgerbrood
(naar keuze wit of bruin)
Zeeslag

weer anders zijn, hoor.
Ronald: 31 december (ik ga dan ook op
vakantie en het is het einde van het
jaar).
Meike (na 5 jaar niet gebadmintond te
hebben): na 5 jaar weer badmintonnen.
Timothy (vanavond voor het eerst bij
BV Zeeburg gespeeld): 3 uur lang
spelen, lekker gespeeld, soms lange
rallies, én alles gewonnen
Bert: meedoen aan het jaarlijkse Tata
Steel Schaaktoernooi, met mijn broer,
10 dagen lang.

 1 kleine tomaat (in dunne plakjes
gesneden)
 versgemalen zwarte peper
 2 takjes peterselie (fijngesneden)
of bieslook
Bereiding
Verhit de helft van de boter in een
koekenpan met antiaanbaklaag. Ham
daarin 1-2 minuten krokant bakken.
Eieren boven pan breken en in bakvet
laten glijden. Pan beetje ronddraaien
zodat eiwit uitvloeit, met mespunt
dooiers stukprikken. Eieren 3-4 min.
bakken tot eiwit vrijwel gestold is en
onderzijde van ei lichtbruin kleurt. Vuur
laag draaien. Plakjes kaas over ei
verdelen en kaas, met deksel op pan,
laten smelten. Intussen sneetjes brood
in broodrooster lichtbruin roosteren.
Brood laten afkoelen en met rest van
boter besmeren. Sneetjes naast elkaar
op bord leggen en tomaat erover
verdelen. Uitsmijter op tomaat leggen
en bestrooien met peper en peterselie
en presto! Eet smakelijk. Nu lekker
opeten terwijl je boven je bord uithuilt.
Dit was namelijk het laatste recept!
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Racketrubriek
Het racket: helemaal het
einde
Door de jaren heen zijn de
mogelijkheden van het ongelofelijk
veelzijdige, superfijne, uitermate
praktische, multifunctionele en prettig
in de hand liggende attribuut, het
badmintonracket, uit de doeken
gedaan in deze rubriek.
Om uw geheugen op te frissen: het
racket is te gebruiken als
majorettestok, als springpaard, als
roeispaan, als wapen, als Halloween
masker, als sneeuwschoen, als zeef,
als voedsel, als kerstversiering (need I
go on??)
Het racket heeft mensen bij elkaar
gebracht en uit elkaar gedreven, heeft
bankovervallen gepleegd en
voorkomen, heeft gediend als Sint
Maartenlampion voor kleine kindertjes
en heeft gediend om vervelende
kindertjes weg te jagen, heeft gediend
als dienblad in de kroeg en om de tent
kort en klein te slaan.
Kortom in goede en in slechte tijden, in
oorlog en in vrede, in warmte en in kou:
het racket was en is er altijd voor u. Het
is één van de weinige dingen in het
leven waar u echt op kunt bouwen.
Alles begint en eindigt met het racket
dames en heren. Voor u de baan op
loopt, haalt u het racket uit zijn hoes en
als u, moe maar voldaan, de baan
verlaat, bergt u het racket weer op.
Duidelijker kan het begin en einde van
uw badmintonavond niet gemarkeerd
worden.
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Graag wil ik dan ook in deze laatste
racketrubriek een vriendelijk doch
dringend verzoek aan u doen: Koester
uw racket! Bespan het eens opnieuw,
wikkel eens een nieuw tapeje om de
grip en, last but not least, druk er af en
toe een flinke pakkerd op.
Ja, u kunt vast goed smashen maar, ja
duh!, zonder dat racket zou het toch
een stuk beroerder gaan of niet dan?
Ja, u pakt vrijwel alle shuttles vanuit de
uiterste hoekjes maar uw arm zou toch
een stuk korter zijn zonder dat racket,
nietwaar?
Nou dan, wees er lief voor; alles begint
en eindigt er immers mee.
Vaarwel beste medebadmintonners en
ik zou willen afsluiten met de volgende
zin:
Hulde aan het racket: de Alpha en de
Omega van het badminton!!!
Saskia

Nostalgisch
perspectief
De redactie blikt terug op hun BV
Zeeburg.
“Ik speel vooral voor de gezelligheid en
om te bewegen,” vertelt redactielid van
Zeeslag, Hillard Baudoin. Hij is lid sinds
1996 en heeft de jeugdclub vanaf 1999
helpen oprichten samen met Marije van
der Hulst en later Jilles van Baaijen. Hij
is een redactielid van het 1e uur. “Ook
voor mij is het tijd voor iets nieuws na
al die mooie onvergetelijke
clubbladjaren……vooral de beruchte
clubbladvergaderingen zal ik gaan
missen”. “Maar ik speel ook nog
competitie, hoor! Ik ben best fanatiek
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en houd wel van een sportieve
prestatie. Mijn laatste prijs was toen ik
afgelopen jaar 2e werd met de ‘Dubbel’
Clubkampioenschappen samen met
Han Riksten.”
Badmintonvereniging Zeeburg is
opgericht op 8 maart 1985 door
bewoners uit Amsterdam Oost. De
vereniging ontleent zijn naam aan het
stadsdeel en Sporthal Zeeburg. De
eerste 15 jaar van de club kenmerkte
zich vooral door recreatief te
badmintonnen. Veel werd aan de leden
zelf overgelaten. Later kwam de
vereniging met twee teams uit in de
districtscompetitie waarvan één team
tot eind ’90 de 2e klasse heeft gehaald.
Ook Marije van der Hulst heeft
bijgedragen aan de prijzenkast. Zij won
samen met Henny Ruebsaet
Clubkampioenschap Dames Dubbel.
Ook is ze sinds de 2e editie lid van de
redactie. Ze heeft zich veel inzet met
de jeugd bezig gehouden en wist het
clubblad altijd te vullen met leuke
puzzels en quizzen voor de jonge
spelertjes. “Mijn leukste herinnering (ik
heb er natuurlijk vele) is toch wel het
pannenkoeken bakken samen met de
kinderen op jeugdkamp.”
Niet alle spelers zijn zo fanatiek. Erna
Offringa, lid van de clubredactie sinds
2009, gaat vooral voor de gezelligheid.
“En het is goed voor mijn rug en nek. Ik
ben eigenlijk begonnen bij BV Zeeburg
door een nekblessure die ik heb
opgelopen bij een auto-ongeluk. Het
was best eng in het begin, maar ik
merkte eigenlijk meteen dat het mijn
lichaam goed deed. En toen bleek het
ook nog eens een hele leuke club te
zijn. Vooral de ongedwongen sfeer kan
ik waarderen en de toernooien zoals
het ’Bitterballen’-Toernooi met na
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afloop gezellig borrelen in de kantine”
“Het leukste vind ik de verscheidenheid
aan mensen“, vertelt Saskia Ohr, lid
sinds 2009 en zeer bekend om haar
vaste Racket Rubriek in het
clubblaadje. “Je kan zoveel met een
racket doen, dat is echt ongelooflijk. Of
ik het jammer vind dat dit mijn laatste
racketrubriek is? Ja, eigenlijk vind ik
dat best jammer. De mogelijkheden
van het racket zijn schier onuitputtelijk.”
Herman Bouwmeester beaamt dat. “Ik
weet niet meer sinds wanneer ik lid
ben, in ieder geval was er nog geen
jeugdafdeling toen ik begon. Het was
overigens pas ergens rond mijn 50e,
voor iemand denkt dat ik er al heel jong
bij was en enorm geleden heb onder
de afwezigheid van een jeugdafdeling.
Ik ben nu 63 - maar dan moet er al wel
een jeugdafdeling zijn geweest als hij
al in 1996 is opgericht. Maar daar gaat
het dus nu niet over.
Ik ben wat minder op de club geweest
de laatste jaren. Het laatste jaar door
een kl..te hernia, maar ik was en ben
ook druk met allerlei andere activiteiten
in de avonduren, waardoor ik ook wel
eens een avondje geen puf had en
thuis op de bank spijbelde. De redactie
was echter altijd een welkome
ontspanning.”
Ja mensen, dit is het laatste
clubblaadje! Er is een tijd van komen
en een tijd van gaan, en de tijd van
gaan is nu gekomen.
Alle leden van de redactie: Hillard,
Marije, Erna, Saskia en Herman,
wensen BV Zeeburg het beste toe, en
dat de club nog lang mag bestaan!
Wij vonden het in ieder geval helemaal
het einde!
Hello en goodbye!
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Wist-je-dat ....

 Het redactieleven wel echt tot grote
excessen heeft geleid?

 Dit het allerlaatste nummer van de
Zeeslag is?

 We Abba als ons
hoogtepunt beschouwen?

 Je nooit nooit moet zeggen?

 We graag een foto toevoegen om
iedereen hieraan te herinneren?

 Deze redactie er het bijltje bij neer
gooit, de lier aan de wilgen hangt, de
pijp aan maarten geeft?
 De Nederlandse taal zo rijk is aan
beeldspraken
voor
dit
soort
momenten?
 We wel ter ere van deze
gelegenheid besloten hebben dat
alle wist je datjes over de redactie
gaan?
 We altijd onze neus hebben
opgehaald voor fake badminton
nieuws.
 Hillard weer helemaal
trekken komt?

aan

zijn

 Zijn bitterballen dan ook vrolijk door
de lucht zwieren?
 En zijn vissen (en platjes) ook op
zijn, tot diep in de nacht?
 Hij niet onverdienstelijk Somebody to
love ten gehore brengt?
 Erna liever zonder ons, dan met ons
naar de film gaat?
 Wij dat niet hadden zien aankomen,
omdat ze ons meestal best leuk
vindt?
 Wij vinden dat de muziek van de
Editors niet zo geweldig aansluit bij
onze mindset?
 Dat de wij in de vorige zin toch niet
de mening van de héle redactie is
(“An end has a start”)?
 De
laatste
redactievergadering
duidelijk het niveau van vele eerdere
vergaderingen niet haalde?
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absolute

 We meestal veel minder moeite
hebben om wist je datjes te
bedenken over anderen? Zoals Bert
of Jilles?
 Wij iedereen
toewensen?

een

wit

uiteinde

 We het jammer vinden dat de
vrijgezel-van-de-maand-column nooit
vruchten heeft afgeworpen voor Bert
of Tracey?
 We daarentegen zeer tevreden zijn
over de resultaten van Een nieuw lid
serveert?
 Abba echt wel ons
hoogtepunt is geweest?

absolute

 De redactie een hekel heeft aan
herhalingen.
 We Anniefriet en Agneta nog steeds
niet uit elkaar kunnen houden?
 We trouwens ook geen idee hebben
van Bjorn of Benni?
 De manager echter wel zonneklaar
is?
 Marije zich na de Zeeslag gaat
storten op nadere bestudering van
teenafdrukken en bleekmiddelen.
 Hillard echt vreselijke stinkloempia’s
heeft?
 Die wel enorm lekker smaken?
 Herman af en toe wat uitspuugt bij
het kijken naar strakke dansende
dames?
 Hij steeds minder last heeft van
tintelende extremiteiten?
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 Wij van de redactie al die tijd niet
geweten hebben dat Hillard een lijk
in z’n kast koestert?

 We denken dat we het schrijven van
dit clubblaadje best wel heel erg
gaan missen?..

 We dit dan ook al die tijd met heel veel plezier
hebben gedaan!

Zeeslag
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