Netdropjes
Veel sportieve inspiratie en prettig pluimvermaak in 2017

Wij wensen je veel sportieve inspiratie toe en prettig pluimvermaak. Moge 2017 in alle opzichten een
goed jaar voor je worden.
Zal dit jaar de aanwas van nieuwe spelers in hetzelfde tempo doorzetten of is de groei in 2016 een
oprisping geweest? Blijven we met drie teams
meespelen in de competitie of haken de vijftigplussers af? Ontstaat er behoefte aan vernieuwing in
onze sport of willen we meer aandacht voor de
randverschijnselen binnen onze club? We hopen
in ieder geval dat je plezier beleeft aan het lidmaatschap van BCL. Dat het een beetje gaat jeuken tegen het einde van de week; was het maar
vast vrijdagavond. Beetje pluimen, rode kop, zweten, balen van die misser maar gelukkig ook mooie
reddingen en ‘Tsjakka’, de geslaagde smash. Met
later op de avond het kopje thee of iets sterkers.
Competitie

De laatste wedstrijden worden gespeeld in januari.
Het eerste team is goed op weg al heeft het in
december tegen Heerenveen punten laten liggen.
Maar de kans op een kampioenschap blijft aanwezig. Want ook de koploper uit Harlingen liet in
hetzelfde weekend punten liggen tegen Meppel.
Bij het tweede en derde team bestond vooraf al
weinig hoop op een hoge klassering. Dat lijkt nu
ook uit te komen. Voor de stand in de competitie
van onze teams zie: 2e klasse (A/B) en 3e klasse

Pas aan het eind van de avond was zij total
loss. Na afloop in de kantine ontsteeg hete damp
aan de rood-aangelopen konen. Missie volbracht.
Marlies scoorde maar liefst 19 punten. Een topprestatie, goede partners, een mazzelavond, angstige tegenstanders? Het was de wil om te winnen.
Ze ging er terecht met de hoofdprijs vandoor.
Bij de heren liep er één rond die wat goed te maken had. Een week eerder had hij een teammaatje
uitgedaagd tot een single duel. Toen was hem in
de laatste minuten van de derde set de zege nipt
ontgaan. Nu was hij gebrand op herstel van zijn
aanzien. Met de focus puur op het willen winnen,
werd de confrontatie opgezocht. Bij het begin van
de tiende en laatste set lag hij één punt achter.
Ditmaal op zijn andere teammaatje die na negen
sets in het toernooi nog bovenaan stond. De heren
liepen in de laatste set het vuur uit hun sloffen. Ze
wilden niet voor elkaar onderdoen. Tot het noodlot
toesloeg. De bijna zekere winnaar moest opgeven:
kramp. De kansen waren gekeerd. Het werd toch
Jos die met de buit aan de haal ging. Geluk dwing
je af. Het aanzien binnen de club en in het eerste
team was weer hersteld.

Kersttoernooi van 23 december vanouds gezellig

Vrijdagavond 23 december hadden we ons kersttoernooi. Opnieuw goed bezocht. Ditmaal zonder
fratsen van jokers of beren schieten. Alleen de
winstpunten over vijf wedstrijden van 15 minuten
telden mee voor de eindzege. De tijdbegrenzing
leverde soms een gelijke eindstand op bij de
tweede set. Maximaal kon je 20 punten winnen.
Bij de dames werd dat bijna gehaald. De winnares
speelde met passie en trok volijverig ten strijde.
Met opperste concentratie en tomeloze inzet sloeg
zij zich door haar partijen. Zij smeet niet met haar
krachten; alles was gedoseerd.

Voor setstanden en einduitslag ga naar onze site.
Setstanden Kersttoernooi 2016 Eindstand Kersttoernooi 2016
De eerste toernooien

12/02/17 Veteranen Hoogezand 30+  35+
info en opgave: hendrikhendriks@home.nl
25/02/17 Dubbeltoernooi Appelscha
info en opgave: www.afcappelscha.nl/badminton
18/03/17 Mixtoernooi Eelde
info en opgave: christianvankammen@home.nl
Fitte vijftigers gevraagd voor onderzoek

Het UMCG heeft de sportverenigingen benaderd.
Onderzoekers van het Centrum voor Bewegingswetenschappen zoeken fitte vijftigers (50 tot 60)
om mee te werken aan een onderzoek
naar het gebruik van beenspieren.
Waarom vallen ouderen eerder dan
jongeren? Info: l.wolthuizen@student.rug.nl
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