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Netdropjes 
 

Ledenvergadering druk bezocht 

Vrijdagavond 31 maart zetten 23 spelers zich in de 
kantine aan de gesprekstafel om het wel en wee 
van onze club door te nemen. Een prima opkomst. 
Op de agenda de gebruikelijke onderwerpen: 
verslagen, plannen, aftreding en verkiezing van 
bestuursleden en vaststellen van begroting en 
contributie. En…, het initiatief om weer een lading 
nieuwe clubshirts te bestellen. De vergadering 
behandelde de situatie binnen de club die goed 
lijkt; prettige sfeer en financieel gezond. Alleen een 
blijvend minpuntje lijkt toch het volgen van 
trainingen; zowel recreanten als competitiespelers 
maken weinig gebruik van de faciliteiten die BCL 
biedt. Hier komt het bestuur nog op terug. Over de 
veranderingen die er aan zitten te komen voor het 
competitiespelen kon het bestuur nog weinig 
meedelen. De bond zal eind april meer 
duidelijkheid hierover verschaffen. Het verslag van 
de ledenvergadering krijgen alle spelers per email 
toegezonden.  

Ook is alweer een nieuwe ledenvergadering in 
voorbereiding. De uitnodiging hiervoor volgt zeer 
binnenkort. Noteer datum en tijdstip: vrijdagavond 
21 april om 22:20 uur. We verwachten een ‘kortje’. 
De eindtijd wordt geschat op: 22:40 u. 
 
... et le choix est tombé sur ‘Elle’ 

Binnenkort in Barts Kinoptikum: Elle. Zoals bekend 
is deze laureaat groot in het allerkleinste. Hij laat 
ons wederom aanschuiven in zijn mini-filmtheater. 
Minder dan vijftig stoelen. Garantie voor een be-
sloten karakter per voorstelling. Een setting 
geschikt voor discutabele beelden. De huiskamer 
bij Van Wees wordt zaterdagavond 8 april open-
gesteld voor de opvoering van ‘Elle’. 

 

Reeds eerder maakten we melding van stof dat 
Verhoeven met deze film deed opwaaien. Gevoe-
lige zielen kunnen diep gekwetst worden door het 
bizarre leven van de stoïcijnse Michelle (Isabelle 
Huppert). Een film met pijn, durf, spot en humor. 
Gekozen uit de shortlist van het driemanschap 
Bart-Alex-Johan. 
Als je nog plaats wilt nemen in een bioscoopzetel 
stuur dan gezwind een mailtje naar Bart. Koop je 

in met vermelding van de lekkernij die je mee-
neemt om het napraten zowel pittig als 
aangenaam te laten verlopen. Want reservering is 
verplicht en de toegang vrij edoch gebonden aan 
de eenvoud van basaal economisch verkeer: een 
zitplaats voor een goede fles wijn, een staanplaats 
voor een zak chips. 
Aanmelding: b.j.van.wees@rug.nl 
 
Victor Dutch International 20/23 april 

In april vindt het 18
e
 Victor 

Dutch International plaats. 
Het is niet naast de deur; de 
VELO-hal staat in Waterin-
gen, een voorstad van Den 
Haag. Kom je één van die 
dagen toevallig in de buurt; 
stap naar binnen en kijk hoe 
topbadminton er uitziet. Vori-
ge maand is VELO lands-
kampioen geworden. 

 
Waarom badminton? 

Omdat ik gezond en fit wil blijven en vanwege de 
sociale contacten. Dat kwam naar voren als de be-
langrijkste reden om badminton te gaan spelen en 
te blijven spelen. Eind vorig jaar is hier onderzoek 
naar gedaan onder badmintonspelers. In het on-
derzoek kwam ook naar voren dat veel spelers 
balen van de softe uitstraling. Het imago mag wel 
eens wat opgekrikt worden. Het moet uit de scha-
duw treden van de populaire sporten door het 
complete karakter te benadrukken: fysiek zwaar, 
een tactisch en mentaal spel en vooral een techni-
sche sport. Meer informatie over dit onderzoek bij 
de badmintonbond: badminton om fit te blijven. 
 
Laatste lentetoernooien in het noorden 

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 
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