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Varia

Anita van den Brink schrijft 
over Zeewolde en haar dagelijk-
se belevenissen in de breedste 
zin des woords. Ze observeert, 
neemt geen blad voor de mond 
en gebruikt graag dichterlijke 
vrijheid bij haar schrijfsels. Ze 
is moeder van twee dochters en 
werkt als stagecoördinator bij 
MBO Amersfoort. 

column

COLUMN

Eén jaar verder
Het leven zoals het ooit was, is al een tijd niet meer. Op 12 
maart vorig jaar was ik op de HISWA in de RAI. De sfeer was 
goed. Midden op de dag kwam er een aankondiging door de 
luidsprekers dat deze prachtige watersport- en recreatie 
beurs per direct werd gesloten. ‘Lockdown’! Alle bezoekers 
kregen 30 minuten de tijd om hun spullen te pakken en het 
pand te verlaten. De ondernemers kregen een uur de tijd om 
hun stands te sluiten en ook het gebouw te verlaten. Niemand 
had zich kunnen voorstellen dat we een jaar later nog steeds 
in deze bizarre situatie zouden zitten. Een heel jaar! Is het 
lang? Is het kort? Alles hangt af binnen welk perspectief je 
het plaatst zoals onder andere je eigen leeftijd en levenserva-
ring.  

De maatregelen eisen hun tol. Om mij heen zie en hoor 
ik steeds meer verhalen van jongeren en ook ouderen die 
gebukt gaan onder de maatregelen en de gevolgen hiervan. 
In de media wordt vooral stil gestaan bij alles wat niet meer 
mag of kan en zaken die worden afgeraden. Misschien heb 
ik niet opgelet, maar in al deze tijd – een jaar lang - heb ik 
van meneer De Jonge, notabene Minister van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport niet één keer gehoord wat je nu kunt 
doen om fit te worden of blijven en niet ziek te worden. Geen 
enkel bericht of initiatief is gericht op positieve dingen, sport, 
welzijn of mogelijkheden in deze bizarre tijd. MP Mark Rutte 
heeft wel gezegd ‘ga wandelen’, maar naar mijn idee is dat 
nou niet dé ultieme tip. Iemand die fit en gezond is, is immers 
minder vatbaar voor virussen. Waarom wordt hier geen aan-
dacht aan besteed? 

Ik houd me zo goed als mogelijk aan de regels (anderhalve 
meter afstand houden is soms een uitdaging) en probeer zo 
veel mogelijk de adviezen op te volgen. Maar ik doe ook din-
gen waar ik blij van word om te genieten van het leven. Deze 
dingen passen niet altijd binnen de adviezen van de regering. 
Maar ze zorgen er wel voor dat ik niet knettergek word van 
alle andere opgelegde beperkingen. Daarbij zijn het adviezen, 
geen wetten.  

In de voorjaarsvakantie ben ik dan ook naar Bonaire vertrok-
ken om mijn zeilende en reizende vriend op te zoeken. Dat 
doe ik bijna elke vakantie, al jarenlang en elke keer is er een 
andere bestemming waar we elkaar treffen, afhankelijk van 
waar hij zich bevindt. Het nadeel van een reizende vriend is 
dat je elkaar weinig ziet, het voordeel is dat je elkaar elke 
keer in een andere omgeving of land treft. Voorafgaand aan 
vertrek moest ik uiteraard ook covid-testen ondergaan, die 
negatief moesten zijn. Een PCR test, 72 uur gedaan vóór aan-
komst en een sneltest uiterlijk binnen vier uur voor vertrek. 
Iedereen die het eiland wil betreden moet aan deze eisen vol-
doen, anders kom je niet binnen. Zo houden ze daar het virus 
buiten de deur.  

Wat was het een verademing. Het warme klimaat, de zon en 
de helderblauwe zee zijn al een feest op zich. Maar het feit 
dat alles gewoon open was, was een genot. Winkels en bedrij-
ven zijn open. In de supermarkt en openbare gebouwen van de 
overheid draag je een mondkapje. Restaurants en bars waren 
open tot middernacht – dan moest alles dicht zijn. Staan of 
dansen mag niet, maar zitten op een stoel aan een tafel is 
prima. Er is vorig jaar wel een lockdown geweest, maar die 
werd na een paar weken weer grotendeels opgeheven. 
Deze dagen in een ‘ouderwetse’ omgeving waarbij je onder 
de mensen bent, hebben mij enorm veel goed gedaan en veel 
energie gegeven. Gewoon een kletspraatje en mensen ont-
moeten; het was fan-tas-tisch! Ik realiseer me steeds vaker 
dat je maar één leven hebt en dat je daar het meest haalbare 
uit moet halen wanneer het kan en dat is nu.   

Anita van den BrinkAnita van den Brink
Blik op Zeewolde - 17 maart 2021

Tijdens een culturele dag 
in zijn woonplaats maakte 
Sean kennis met baseball. 
Hij mocht in een mobiele 
slagkooi zijn eerste bal 
slaan. Sean is inmiddels 
15 jaar en speelt al 5 jaar 
baseball. Hij is de catcher 
bij de Diamonds Amster-
dam.

Hij traint 3 à 4 keer per 
week bij de Diamonds Baseball 
Academy in Amsterdam. De Base-
ball Academy voert het KNBSB 
topsportbeleid uit om door middel 
van een honkbalschool de beste 
jonge honkballers te selecteren 
en op te leiden. Vlak voor de uit-
braak van het coronavirus is het 
team van Sean tweede geworden 
bij een internationaal toernooi in 
Barcelona. Daarna konden trai-
ningen en wedstrijden niet meer 
doorgaan zoals gepland. ‘Tijdens 
de eerste lockdown kon ik de eer-
ste twee maanden van het seizoen 
niet trainen en geen wedstrijden 
spelen. We hebben maar een kort 
seizoen wedstrijden gespeeld, van 
half augustus tot oktober. Ik hoop 

Sean' s droom: prof in Amerika

dat het mogelijk is om komend sei-
zoen internationale toernooien te 
spelen, maar ik denk dat corona 
daar toch wel invloed op zal heb-
ben’, aldus Sean. 

Het baseballtalent vindt dat hij 
best wel veel moet doen en laten 
voor zijn sport. Hij kan bijvoorbeeld 
niet zomaar naar feestjes, omdat 
hij vaak vroeg wedstrijden heeft. 
Daarnaast moet hij zijn sport met 
school combineren. Sean doet de 
richting sport en dienstverlening 
op het Morgencollege in Harder-
wijk. Er blijft daardoor weinig tijd 
over voor ander dingen. Zijn vrien-
den zijn wel trots op hem en steu-
nen hem bij het halen van zijn doe-

len. ‘Ze vinden het wel lastig dat ik 
weinig tijd voor ze heb. Dat vind ik 
ook.’

Het mooiste wat Sean tot nu toe 
heeft meegemaakt zijn de inter-
nationale toernooien. Zijn droom 
is om professioneel te gaan honk-
ballen bij een profclub. Over wat er 
gebeurt als hij zijn gewenste sport-
niveau/prestatie niet haalt, heeft 
Sean nog niet nagedacht. ‘Tot nu 
toe is hetgeen ik wilde bereiken 
steeds gelukt. Mijn doel is om in 
Amerika te gaan spelen. Doordat ik 
nu bij een baseball academie speel, 
is die droom een stuk dichterbij 
gekomen.’

Topsport Flevoland 
stelt sporttoppers 
uit Zeewolde voor. 

Deze maand: base-
ballspeler Sean 

Baauw.

Fotograaf: W. van Atten van Linedrivecaptures

€1.292,-*

Intergas Xtreme 36
(cw 5)

1.292,-1.292,-

€1.300,-*

Atag i36CZ
(cw 5)

1.300,-

€1.345,-*

Nefi t Trendline HRC 30
(cw 5)

€955,-*

Nefi t Proline NxT V2
(cw 4)

€871,-*

Remeha Avanta 28c 
(cw 4)

€855,-*

Remeha Tzerra 28c 
(cw 4)

€895,-*

Atag A244CL
(cw 4)

€1.048,-*

Atag A285C
(cw 5)

855,-

88Top

€1.048,-
88Top

88Top 88Top

895,-

88Top

€1.300,-

88Top

88Top 88Top

Brian Franken Technieken
Galvaniweg 8 8071 SC Nunspeet tel. 0341  25 80 00

www.bft.nl
voor een compleet overzicht

zie

* exclusief montage

… alle topmerken op voorraad
…  installatie door eigen 

montage-team
… 24-uurs servicedienst
…  informeer naar onze 

onderhoudscontracten

Binnen  24 uur  

een nieuwe cv ketel geïnstalleerd!

CV-ketel defect?

een nieuwe cv ketel geïnstalleerd!


