Netdropjes
Competitie

Haalt team 1 het? Jos, Marina, Auke, Annejoke en
Akash blijven kans houden op het kampioenschap.
De wedstrijd tegen de kampioensconcurrent is a.s.
vrijdagavond in Sporthal Lewenborg. Spannend,
een beslissende wedstrijd. Een week later is de
laatste wedstrijd. Dan tegen de hekkesluiter.
Beide andere teams zijn uitgespeeld. Het tweede
team had het erg zwaar. Zij zijn onderin hun poule
geeindigd. Het derde team is in de middenmoot
gebleven. Zie ook: 2e klasse (A/B) en 3e klasse
Badminton Nederland in 2017

De landelijke badmintonbond heeft voor 2017 twee
hoofddoelen.
1: meer tevredenheid bij de clubs over de bond, en
2: meer leden bij de verenigingen.
Om het eerste doel te halen gaat de bond meer
ondersteuning bieden aan verenigingen. Voor het
tweede doel wil de bond de badmintonsport meer
promoten, de bekwaamheid van badmintontrainers
vergroten en een boost geven aan het wedstrijdelement bij het badminton spelen. Met name dat
laatste zal in het nieuwe seizoen leiden tot een
nieuwe opzet van de competitie. Wat dit voor ons
gaat betekenen? De komende maanden moet dit
duidelijk gaan worden.

lijke pers schrijft weinig
over badminton. Zo toonde
NRC bij de jaarwisseling
een 2017-kalender met 135
sportevenementen zonder
één badmintonevenement
op te nemen. Terwijl badminton op wereldwijde
populariteitslijstjes op het internet in de top-20
staat.
Misschien moeten wijzelf meer uitdragen hoeveel
lol wij eraan beleven (NOC/NSF: qua sportplezier
en tevredenheid scoort badminton hoog). Of vertellen hoe gezond badminton is (Daily Mail: badmintonspelers hebben de helft minder overlijdensrisico dan niet sporters). Als we van onderop bijdragen aan het populariseren van onze sport helpt
dat misschien wel om mensen te motiveren een
kijkje te nemen bij onze vereniging.
Cursus sportmassage

Het Groningse Huis-voor-de-sport promoot sportdeelname in het noorden. Zij ondersteunt verenigingen en organiseert sportprojecten en cursussen. Nu heeft zij een cursus sportmassage in de
aanbieding. Tien avonden voor 140 euro in het Alfa-college (Kardinge) vanaf 27 februari. Meer informatie: Introductie Sportmassage
Gezellige toernooien

Badmintonners zijn tevreden sporters

Al jarenlang zijn wij een club met een bescheiden
ledenaantal. Elke jaar komt er wat bij en er gaat
wat af maar per saldo is de winst hooguit één of
twee leden per jaar. En toch; sport is populair. De
cijfers van het NOC/NSF geven aan dat het aantal
Nederlanders dat wekelijks sport nog nooit zo
hoog is geweest als in
2016. Ruim 60% van alle
5 tot 80-jarigen. De
meesten daarvan sporten
niet in verenigingsverband. Zij joggen zelfstandig,
doen thuis hun yogaoefening of bezoeken de
sportschool (sterkste groeier in 2016). De cijfers bij
badminton tonen een andere ontwikkeling. Voor
het spelen in verenigingsverband lijkt de animo terug te lopen. Het ledental bij de badmintonbond
daalt al jarenlang al is dat wel een minder goed criterium. Je kunt badminton spelen zonder lid te zijn
van de bond. Zoals in de Stadjershal.
Maar toch. Badminton is in Nederland niet sexy
genoeg. Onze landelijke top staat op wereldniveau
in de marge. Eenmaal per jaar toont Studio Sport
een paar rally’s van het NK-badminton. De landeBCL-netdropjes nr.077 * 02-02-2017

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
12/03/17 Mixtoernooi Peize
info en opgave: www.hoogspelpeize.nl
18/03/17 Mix/dubbeltoernooi Eelde
info en opgave: christianvankammen@home.nl
22/04/17 Mixtoernooi Haulerwijk
info en opgave: bvh-toernooi@hetnet.nl
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