Nieuw bij Buitenveldert!
Bestuur
Afgelopen zaterdag 21 mei om 11:29 uur is de
ALTC Buitenveldertfamilie uitgebreid met een
nieuwe telg,

Vooralsnog lijkt ze het meest op haar papa met d'r
zwarte haartjes en ze heeft ook dezelfde hobby's als
hij, drinken en slapen.

Nina Louisa

Ons bestuurslid evenementen Isabelle van Ast en
haar vriend Karim El Bouazzati – eveneens
prominent lid - kregen een wolk van een dochter.
Ze heet Nina Louisa, werd geboren in ziekenhuis
Amstelland en weegt 3242 gram bij een lengte van
50 cm.

Isabelle en Nina

28 mei: Voetbal en de drive-in show
Audio Xperience XL

Karim in zijn nieuwe rol
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Evenementencommissie
Aanstaande zaterdag is het zover, de grootse finale
van de Champions League tussen de twee beste
teams van Europa.
Nergens zul je de wedstrijd zo goed zien als bij ons
op het tennispark. Dankzij Henk van Berkel en zijn
werkgever kunnen we beschikken over een mega
scherm.
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meegemaakt.

Voor de wedstrijd, tijdens de rust en na de wedstrijd
zullen we aangenaam worden bezig gehouden door
Audio Xperience XL.

Hoort er bij ons gewoon bij!

Een drankje aanbieden hoort volgens mij tot de
ongeschreven etiquette bij een overwinning.
Ik kan me niet voorstellen dat bij onze club
dergelijke teams in het rond lopen. Toch?
PS:

e

Een 2 primeur was dat een stelletje
ongeregeld de voor mij bestemde taxi heeft
gekaapt. Dat is ook de laatste keer ja!

Zet dus maar in je agenda dat je zaterdagavond op
ons tennispark doorbrengt.
Voor meer informatie over de drive in show surf je
naar audioxperiencexl.nl

Primeur
Yellow
Beste mensen,
Afgelopen zaterdag beleefde Yellow een primeur. Er
gebeurde iets dat hij in vele jaren competitie nog
nooit heeft meegemaakt en ook nooit meer hoopt
mee te maken.
Werd er gesproeid terwijl hij stond te spelen (zou zo
maar kunnen gebeuren)? Neen, want de
opperspuitgast had een vrije dag.
Werd er gewonnen? Ja, maar dat is geen
uitzondering (en ook geen regel)!
Ook het mooie weer, de prima zangeres en het tot
in de late uurtjes bier slempen zijn niet uniek en er
was ook geen streaker. Wat is er dan wel aan de
hand?
Yellow en zijn collega’s speelden zaterdag tegen
Amstelpark. Ook niet vreemd of zo. Uitslag 4-2 voor
ons. Is eerder gebeurd.
Neen ik kan verklappen dat wij een record aan
drank hebben ontvangen van de tegenstanders. Te
weten niets!!!
Nada, niente, nul, nichts, rien, zero!
Dit terwijl de sukkels toch nog 2 partijtjes
gewonnen hadden. En ik kan jullie met
de hand op het hart verzekeren dat wij
ons niet onsportief gedragen hebben.
Echt te gek voor woorden en nog nooit
ALTC Buitenveldert EZINE

Onherkenbaar
Psych0.2
Herkenning is een fase in de waarneming, waarbij
uit een ongeordende hoeveelheid signalen een
object of verschijnsel als zodanig wordt
geconstrueerd, dat dit overeenstemt met informatie
in een geheugensysteem. Herkenning is een begrip
dat zowel voorkomt in de psychologie, als bij
bepaalde geautomatiseerde machinesystemen.
Bron: Wikipedia
Psych0.2 is er even tussenuit geweest. Wegens
privé redenen is er een kleine vakantie geboekt in
het prachtige all inclusive resort, Paviljoen 3 te
Amsterdam om bij te komen van een achteloos
geplaatste opmerking aan de bar van een
vooraanstaand lid van uw mooie clubje. Nooit
gedacht dat Psych0.2 zo snel weer met een strak
overhemd in de glad gestucte en goed geïsoleerde
torenkamer zou zitten. Iets met doorslaan van uw
Psych0.2 (en onnodig hard ook). Na een paar
heftige sessies met het animatieteam en een zeer
behulpzame Gentil Organisateur (m/v) is Psych0.2
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weer op de goede weg en klaar om het incident te
analyseren.
Tennis staat bol van de automatismen. Je herhaalt
handelingen een paar keer per punt, per game, per
set en over de hele wedstrijd doe je een bepaalde
handeling zo maar 25 keer. Je gooit op, je serveert,
je retourneert, je mist, je mist, je mist, je mist, je
mist. Je mist nog een keer en dan draai je door. Dit
automatisme kan verholpen worden, vooral door
goed de
e stukjes te lezen van Coach 2.0 en
Psych0.2 en dit op je in te laten werken. Of heel
simpel door iets vaker een balletje te gaan slaan,
daar krijg je ook automatismen van (toch maar een
clubavondje op dinsdag meepakken?).

Roep dit niet te hard aan de bar, de megalomanie in
het tennis moet nog beschreven worden en
voorlopig ligt Bram C op de bank om hiervoor
geholpen te worden. Hij erkende aan de bar zich
niet te herkennen….

Cartoon
No LSD
Behalve van reigers heeft ALTC Buitenveldert nu
ook last van ooievaars…..

Mis, mis, mis, mis en mis …..

Verder bestaan er veel hulpmiddelen om chaotische
impulsen om te zetten in nuttige informatie. Dit kan
door bijvoorbeeld een product aan te schaffen dat
lichtbundels convergeert (bril of lenzen), wat heel
verhelderend kan werken. Een notitieboekje en een
pen doen ook wonderen. Laat je medespeler maar
eens een analyse maken van je goede en slechte
ballen. Voor jou lijkt het alleen maar een
ongeordende verzameling van verliespunten, maar
e
wellicht is het je 10 dropshot die mislukt.
Lezen, herhalen, nadenken
en en oefenen is goed voor
het geheugensysteem. Het geheugen is essentieel
voor herkenning. Herkenning maakt uw spel beter
omdat u door herkenning kunt anticiperen op een
situatie en hierdoor de situatie naar uw hand kan
zetten.
Herkent U zich niet in de stukjes van Coach2.0 en
Psych0.2?
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