Netdropjes
5 mei geen badmintonavond

Op vrijdagavond 5 mei is de sporthal gesloten. Het
is beleid van de gemeente Groningen om op de
avond van 4 mei en op de 5e de hele dag de
sporthallen te sluiten.
Regelmatig komt de vraag of we wel spelen als er
sprake is van een feestdag, gedenkdag of vakantieperiode. Het antwoord: we spelen gedurende
het seizoen in Sporthal Lewenborg op alle vrijdagavonden ook in de schoolvakanties. Maar niet op
officieel erkende feest- en gedenkdagen. Met als
uitzondering de Goede Vrijdag; een officiële feestdag maar de gemeente Groningen houdt die dag
haar sporthallen open. Bij de vijfde mei trekken
sommigen even hun wenkbrauw op omdat zij zelf
dan moeten werken. Dat werken heeft te maken
met hun cao. Het is niet de overheid die bepaalt of
iemand vrij is. De overheid bepaalt alleen welke
dagen zij beschouwt als nationale feest- en gedenkdagen. Of iemand wel of niet moet werken
staat in de arbeidsovereenkomst die een werknemer aangaat. In dat contract wordt doorgaans
verwezen naar een cao waarin de vrije dagen zijn
vastgelegd. 5 Mei staat in de meeste cao’s vermeld als een feestdag waarop werknemers niet
jaarlijks maar wel eens per vijf jaar vrij zijn.
Als je twijfelt over onze speelavonden kijk je op
onze website. Klik daar de agenda aan en je ziet
wanneer we spelen in Lewenborg en in Ten Boer.
Zaterdag 13 mei van 1 tot 3 kokertoernooi Beijum

Nog even en dan organiseert Badmintonclub
Beijum op zaterdag 13 mei een kokertoernooi in
Sporthal Beijum. Aan dit toernooi kunnen spelers
meedoen die zijn aangesloten bij BC-Beijum, bij
BC-Engelbert en bij BC-Lewenborg. Er zijn geen
kosten aan verbonden. Het toernooi duurt twee
uur: van 1 tot 3 ben je welkom. Opgave vooraf is
gewenst. En op tijd aanwezig zijn is ook wenselijk
anders komt je naam niet in de
koker terecht. Uit die koker worden
steeds wisselende groepjes van
vier spelers getrokken die de
confrontatie met elkaar aangaan.
Vermeld bij je opgave voor dit
kokertoernooi dat je speler bent bij BC-Lewenborg.
Opgeven doe je bij: j.vonck@home.nl

stelde Marina zich tijdens de ledenvergadering
kandidaat voor het bestuur. Velen gingen daar
direct mee akkoord maar dat kon statutair niet.
Dus een extra vergadering. Die begon zowaar met
een eerste gratis rondje. Beter gezegd; die hadden
we al betaald. Met onze contributie dragen we bij
aan een minipotje voor buitenissigheden. Het was
daarna in een mum gepiept. Marina is nu wel
bestuurslid. Hoera, een lekker biertje waard.
Vrijdag bij Hilda in de kantina

Een klein kluppie blijft op de vrijdagavond geruime
tijd hangen in Lewenborg. Na de douchebeurt
schuift zo ongeveer de helft van de spelers aan in
de kantine. Welriekend en dorstig. De andere helft
is dan al verdwenen om elders de avond voort te
zetten. Van de nablijvers neemt een enkeling een
kopje thee of een energiedrankje. De anderen geven de voorkeur aan koolzuurrijk vocht uit de tap.
Dan komen de leuke partijen van die avond nog
even langs. Ook de kracht en verdere potentie van
nieuwe spelers wordt beoordeeld. En de momentjes die er waren, de capriolen die we zagen,
de gladde velden, de stuiterende ballen. De nieuwtjes over gewichtloze rackets, bespanningskilo’s
en shuttlesnelheden. Een scala ditjes en datjes.
Tegen elven is het tijd voor de lekkere trek. Bitterballen, gecoupeerde staven vleespulp en eetbare
substanties in rode of gele korst komen op tafel.
Daartussen kommetjes waarin divers gekleurde
smurrie appelleert aan een no-nonsense smaakbeleving. Voor sommigen is dit gezamenlijke
snackmoment te laat. Zij bestellen al bij binnenkomst in de kantine hun aardappelreepjes met
mayo, hun kadet met kroket of hun dubbele frikadel met ui. Het spelen maakt niet alleen dorstig
maar ook hongerig. Zo rond de klok van half twaalf
is het gezelschap verder uitgedund. Wie nu aanwezig is past rond de stamtafel. Een gezelschap
van derde helft adepten. Is dit de kern van BCL?
Het is een kern binnen onze club. Zij sparen hun
gemeenplaatsen niet voor mekaar. Een ruim vocabulaire spreekwoorden en gezegden ontvouwd
zich. Holle frasen of spitsvondigheden? Zeg het
maar. Beleef het eens mee. Het ontspant. Sommigen houden het om één uur voor gezien.
Sommigen houden het nooit voor gezien…
Laatste lentetoernooien in Stad

Ledenvergadering extra

Vrijdagavond de 21e april zaten we na het spelen
pro forma in vergaderopstelling rond de stamtafel.
Wat was er aan de hand? Een paar weken eerder

BCL-netdropjes nr.080 * 02-05-2017

13/05/17 Kokertoernooi Beijum (twee uren)
info en opgave: j.vonck@home.nl
13/05/17 Mixtoernooi Novum (hele dag)
info en opgave: mail@bvnovum.nl
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