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Netdropjes 
 

Ledenvergadering laatste vrijdag in maart 

Onze ledenvergadering is de laatste vrijdag van 
maart. Op deze avond spelen we een half uurtje 
korter en zetten ons na het badminton spelen aan 
de stamtafel in de kantine. Johan opent om kwart 
voor tien de vergadering en hamert na anderhalf 
uur af. Agenda en stukken krijgt ieder nog gemaild. 
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e
 Team kampioen 

 

Team 1 is kampioen in de tweede klasse van 
District Noord. Het pleit werd beslist in de 
confrontatie met promotiekandidaat De Wadden uit 
Harlingen. Het zinderde in de hal. Nu eens niet in 
De Brug, wel thuis in Lewenborg tussen alle BCL-
ers. De opening met beide dubbelpartijen begon al 
goed. Twee keer winst. Bij de enkelpartijen leek 
een kink in de kabel te komen. De heren kregen 
de zenuwen niet onder controle. De concentratie 
gleed weg. Het lukte niet om het extra tandje dat 
nodig was bij te schakelen. Tussenstand 2-2. Tijd 
voor de dames. De tactische zet van De Wadden – 
de zwakkere dame inzetten tegen Marina en de 
sterkere tegen Annejoke – had tot gevolg dat onze 
dames scherp begonnen. Marina had geen 
medelijden en walste er over. Bij Annejoke lag de 
meeste druk. Na twee sets bleef deze partij nog in 
evenwicht. Ook de derde set liep gelijk op. Maar 
de vasthoudendheid van Annejoke gaf de door-
slag. Haar tegenstander had op het laatst geen 
antwoord op de snelle vlakke service die steeds 
weer diep in het achterveld belandde. Stand 4-2. 
Beide mixpartijen zouden beslissend zijn. Dit joeg 
de adrenaline omhoog. Het publiek siste bij 
ongelukkige missers maar slaakte in toenemde 
mate kreten als: “Kom op, nu doorgaan”. Dat hielp. 
Beide mixen werden gewonnen. Luid applaus. 
Vreugde alom en extra bitterballen.  
Het team neemt nu afscheid van de plastic shuttle. 
Ze gaan verder met veren shuttles. Een nieuwe 
dimensie voor onze kampioenen. 

Competitie spelen in het nieuwe seizoen 

In het zojuist afgesloten competitieseizoen kwa-
men we met drie teams uit in District Noord. Wie 
weet kunnen dat er vier worden als zich nog wat 
meer spelers opgeven voor de competitie. Het is 
een mooie kans om andere spelers te ontmoeten. 
Je speelt 14 wedstrijden in de weekenden van 
september t/m januari. Belangstelling? Vraag de 
competitiespelers eens naar hun ervaringen. Een 
nieuwe uitdaging. Geef je op als competitiespeler. 
 
Gezellige toernooien 

Ze kenden hem niet in Hooge-
zand: Hue. Ze hadden geen hoge 
verwachtingen. Bij BCL weten we 
wel beter en in Hoogezand nu 
ook. Hij verpletterde alles en ie-
dereen op het veteranentoernooi 
in Hoogezand. Hij ramde, dook en 
buitelde, hapte naar adem en be-
haalde dubbel zoveel punten als 
de andere spelers. Hue Nguyen, 
veteranenkampioen 2017. 

Opgeven kan nog voor de volgende toernooien. 
12/03/17 Mixtoernooi Peize 
info en opgave: www.hoogspelpeize.nl 
18/03/17 Mix/dubbeltoernooi Eelde 
info en opgave: christianvankammen@home.nl 
26/03/17 Dubbeltoernooi Harlingen 
info en opgave: www.hbcdewadden.nl 
22/04/17 Mixtoernooi Haulerwijk 
info en opgave: bvh-toernooi@hetnet.nl 
29+30/04/17 Bonds-toernooi BC-GO Groningen 
info en opgave: bc-go-toernooi-2017-29-30-april 
13/05/17 Mixtoernooi Novum 
info en opgave: mail@bvnovum.nl 

Op zaterdag 25 
februari haalden zij 
de buit binnen, de 
felbegeerde trofee 
van het Steegden 
Dubbeltoernooi in 
Appelscha: de pot 
drop. ‘Het toernooi 
waar iedereen met 
plezier naar uitziet’ 
(Drachtster Cou-

rant) was weer goed bezet met 98 spelers. Marina 
en Annejoke waren ingedeeld in de eerste catego-
rie bij de dames. Het werd een nek-aan-nek race 
met Helga en Chantal (BV-Zuidhorn) die door de 
dames van BCL werd gewonnen. Chapeau.  
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