Netdropjes
Spelen in Ten Boer is nu voorbij

Competitiestart

Het badminton in Ten Boer - voor spelers op competitieniveau - is 18 augustus afgesloten. In de
zomerperiode waren alle zes banen bezet. Er is
met veel plezier gespeeld. De deelname bestond
zoals vanouds uit veel bekende gezichten en ook
deze keer konden we nieuwe deelnemers begroeten. Van februari t/m augustus speelden 49 mensen mee. In 2018 gaan we weer naar Ten Boer.

De teamindeling in het nieuwe seizoen:
Team 1: Marina, Annejoke, Ronald, Jos, Auke.
Team 2: Annie, Suzan, Johan, Peter P.
Team 3: Ida, Marijke, Bart, Willem D., Bennie.

e

Start 43 seizoen van BCL

Vanaf vrijdag 15 september zijn alle spelers weer
welkom in Sporthal Lewenborg ’s avonds van 8 tot
10. De competitiespelers beginnen eerder. Op
donderdag 7 september is hun eerste training. Ook
in Lewenborg. De spelers die dit seizoen in de
eerste klasse uitkomen, gaan dan met veren shuttles trainen. De spelers van beide andere teams
blijven tegen hun vertrouwde gele shuttle slaan.

De badmintoncompetitie in District Noord start op
zaterdag 16 september. Voor de resultaten van de
wedstrijden moet je kijken op de competitiesite.
Team 1: Eerste klasse poule B 17/18. Zaterdag
16/09 is de eerste uitwedstrijd. Het weekend daarna op zondag (24/09) de eerste thuis in De Brug.
Team 2 en 3: Derde klasse 17/18. Op zondag
17/09 spelen ze de eerste uitwedstrijd. De eerste
thuiswedstrijd is op zondag 24/09. In deze klasse
is maar één poule. Onze beide teams spelen dus
twee wedstrijden tegen elkaar. Dat belooft wat….
Huis-voor-de-sport-Groningen

Het ‘Huis voor de Sport’ is een provinciale organisatie. Zij maakt zich sterk voor een gezonde en actieve leefstijl. Het ondersteunen van sportverenigingen en aanbieden van cursussen is één van
haar taken.

Sportblessures
Amelandweekend

Vrijdagmorgen 8 september start het weekend met
het vertrek van de fietsploeg uit Den Horn. In Nes
wacht het sport-en-spel en de corveedienst. Maar
ook een treffen met Bacchus of Ariadne is mogelijk. De organisatoren zeggen altijd: “Wat op Ameland geschiedt, hoor je buiten Ameland niet.” Op
zondag terug; weer zongebruind en doorgewaaid.
In de vorige nieuwsbrief plaatsten we de oproep
om het – misschien allerlaatste - Amelanduitje niet
te laten lopen. Hier is goed op gereageerd. Het
deelnemersaantal neemt toe. Heb jij ook zin? Zoek
contact: anjahuistra@hotmail.com. Tip: je kunt ook
mee voor een half weekend. Die mogelijkheid bestond altijd al maar is nog weinig bekend gemaakt.
Voor meer informatie hierover moet je bij Anja zijn.
Zaterdag 9 september spelen in Kardinge

Lukt het je niet om Ameland te bezoeken dan kun
je naar Kardinge op zaterdagmiddag 9 september.
Daar start de landelijke Sportweek; een kennismaking met allerlei sporten. BC-Lewenborg en BCBeijum organiseren het badmintonnen in Sporthal
Kardinge. Kom en doe mee. Hoe meer spelers op
het veld des te groter de kans dat enthousiastelingen ons in Lewenborg komen opzoeken.
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In deze cursus wordt aandacht besteed aan de belasting
en belastbaarheid van de sporter. De deelnemers leren
een blessure beoordelen en eerste hulp bij sportongevallen toe te passen. Ook wordt ingegaan op de nazorg
die eventueel verleend moet worden aan de sporter.
Een gekwalificeerd sportfysiotherapeut van Medisch
Centrum Zuid zal in theorie en praktijk uitleg geven over
hoe er gehandeld moet worden bij een ongeval.
Cursusgegevens
Wanneer: donderdag 12 oktober 2017
Tijd: 19:00 - 22:00 uur (inloop vanaf 18.45 uur)
Locatie: Clubhuis Rugbyclub Groningen
Adres: Sportpark Esserberg, Rijksstraatweg 16, Groningen
Kosten: gratis

Aanmelden: meer informatie en aanmelden klik hier.
Competitie alleen voor mannen

De badmintonbond organiseert een aparte mannencompetitie. Er zal worden gespeeld met teams
van 3 mannen. Zij spelen 3 dubbelpartijen en 3
singles. De wedstrijden zijn door de week en in het
weekend. De competitie begint na de herfstvakantie en loopt door tot februari. In de poules zitten
maximaal 5 teams. Heb je hiervoor belangstelling
of wil je meer informatie: neem contact op met ons
secretariaat.
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