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Zaterdag 9 september spelen in Kardinge

Voor het Noorden is de vakantie net begonnen en
duurt nog de hele augustusmaand. Lekker, even
iets anders. Wij liggen al een tijdje stil in Sporthal
Lewenborg. Uitslovers spelen door. Met een zomerpasse-partout in de Stadjershal of via een vakantiearrangement in Kardinge of Ten Boer. In
september starten weer de vele activiteiten van het
winterseizoen. Dan zien we je graag weer terug.

Ook BCL is te vinden op de
Energy Sport Xperience in
Kardinge op zaterdagmiddag
9 september. We nodigen je
graag uit deze gelegenheid te
gebruiken om badminton te
spelen. Deze dag start de
landelijke Sportweek, vooral
bedoeld om mensen kennis te laten maken met allerlei sporten. BC-Lewenborg en BC-Beijum organiseren het badmintonnen in Sporthal Kardinge.
Kom vooral meedoen. Hoe meer spelers, hoe groter het enthousiasme, des te meer effect dit heeft
op de potentiële sporter die wil ontdekken wat het
beste past voor het nieuwe seizoen.

Amelandweekend

Jarenlang bivakkeerden we in Hollum naast de
sporthal. Lekker dichtbij. Ruime keuken, een fijne
gastvrouw, picknickbanken bij de ingang, sportveldje voor de deur. Aan de rand van het dorp met
uitzicht op groene velden. Boerenzwaluwen ijverig
bezig met hun jongen onder de kap. Landelijk,
prettig, maar ook een beetje saai na zoveel jaren.
Vorig jaar zaten we op een nieuwe plek. Een verandering die goed is bevallen. Vandaar dat het organiserende duo – Anja&Tanja – de smaak te
pakken kreeg en op zoek ging naar weer een andere locatie. Het oog viel op een duinpannetje bij
Nes. Daarbinnen staat: ‘De Boekanier’. Een accommodatie met het hoogstnodige: bed en bad,
het brood komt van de buurtsuper. En dichtbij Nes
hèt uitgaansgebied, we laten Hollum links liggen.
De kans bestaat dat we dit jaar voor het laatst
Ameland aandoen. Het deelnemersaantal loopt terug. Wellicht is dit je laatste kans om ons weekend
vol van sport en gezelschapsspelen een keertje
mee te maken. Sluit je aan.
Je kunt de sportieve
prestatie extra opvoeren
door mee te fietsen.
Onder aanvoering van
Marina vertrekken op
vrijdagmorgen de fietsers vanaf Den Horn.
Mee? Een mailtje naar:
anjahuistra@hotmail.com
e

Start 43 seizoen van BCL

Op donderdag 7 september is de eerste training
voor de competitiespelers. Vrijdag 8 september is
de eerste dag van het badmintonweekend op
Ameland. Zaterdag 9 september kun je - naast allerlei andere sporten - badminton spelen in Kardinge. En vanaf vrijdag 15 september kan ieder
weer terecht in Sporthal Lewenborg. Op de gebruikelijke tijden: ’s avonds van 8 tot 10.
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Onverantwoord badminton

BOOT. Buitengewoon Ongeorganiseerd Onverantwoord Toernooi. Volgens de studenten van AMOR
de perfecte start van het seizoen. Zondag 27 augustus kun je meespelen. Ook spelers in de categorie 8 (alle spelers die niet hoger spelen dan de
eerste klasse). Opgave t/m 11 augustus - dat is al
snel - via badmintonnederland.toernooi.nl.
BCL-cijfers

We zijn al geruime tijd een vereniging van weinig
omvang. Maar na de dip in het eerste decennium
van deze eeuw zijn we wel gegroeid. Niet meer die
explosieve groei van de jaren zeventig: een groep
van zeven spelers dijde in vijf jaar uit tot meer dan
honderd spelers. In de tachtiger jaren groeide dit
door tot ongeveer honderdvijftig spelers waarvan
een derde deel bestond uit jeugdspelers. Halverwege de jaren negentig kwam de klad erin. Overal
liepen ledenaantallen fors terug. Bij BCL leidde dat
na de eeuwwisseling zelfs tot bezorgdheid over
het voortbestaan van de club. Gelukkig is het nu
langzaam aan het verbeteren. Vanaf 2010 is het
spelersaantal bijna verdubbeld: van 32 naar 63.
Het afgesloten seizoen zijn we met 60 spelers begonnen. Er kwamen 14 bij. Dus 74 hebben in dit
seizoen bij ons gespeeld. Sommigen maar een
paar keer en velen heel vaak. Van deze spelers
zijn 11 afgehaakt. We zijn dus geëindigd met 63.
Het aantal spelers dat lid was van de vereniging
bedroeg 50 op de kop af. De rest, 24, waren spelers met een strippenkaart. Van onze leden speelden 18 mensen mee in de competitie van District
Noord. In het nieuwe seizoen beginnen we met 43
leden en 20 strippenkaartspelers. We hopen natuurlijk dat de groei door zal zetten.
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