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Netdropjes 

AH-sportactie trekt veel deelnemers 

 
 
De eerste serie van vijf lessen is nu voorbij. Het 
aantal deelnemers en hun enthousiasme heeft ons 
verrast. In totaal 23 mensen hebben één of meer-
dere keren een les gevolgd. Vijf mensen kozen al 
voor een vervolg. Ze gaan op proef meetrainen en 
meespelen. Bedoeld om uit te vinden of ze vorde-
ringen maken en of ze het leuk blijven vinden. 
Bij de afronding van de eerste cursus kregen we 
van de cursisten een goede waardering. Dat stemt 
tot tevredenheid. We zijn ook blij met de kritiek die 
we kregen. Daar zullen we bij de cursus in novem-
ber extra aandacht aan schenken.  
De animo voor de AH-sportactie is groot. De vel-
den met cursisten zijn elke vrijdag volop bezet. De 
teller van de aanmeldingen staat op 44. Voor velen 
een eerste kennismaking met badminton. En wát 
voor één. Zo zijn er die zich verbazen over de volle 
speelhal. Zie hun verwondering over de snelheid 
waarmee gevorderden spelen. Of een gefronste 
wenkbrauw vanwege de moeite om de shuttle 
goed te raken. Er komen ook sporters die al eerder 
iets met badminton hadden. Is het niet bij een ver-
eniging dan wel op straat of op een campingveld.  
Dit initiatief van AH en NOC*NSF pakt goed uit. 
Wij hopen de deelnemers een goed beeld te ge-
ven van het spelplezier. En we hopen natuurlijk dat 
een aantal van deze belangstellenden ervoor kiest 
om (weer) te gaan badmintonnen. 
 

Ze worden gemist… 

’t Is alweer een tijdje geleden dat Ilona en Cees 
meespeelden. Ilona heeft een tijdje in het zieken-
huis gelegen en net een operatie achter de rug. 
Het kan maar zo nog een half jaar duren voordat 
ze weer met ons meespeelt. Cees zit al een tijdje 
te sukkelen. Zijn lijf protesteert en daar is nu ook 
nog reuma bij gekomen. Naar het zich laat aanzien 
komt hij dit seizoen niet meer in actie. We wensen 
beiden beterschap en hopen ze in betere gezond-
heid weer terug te zien in de sporthal. Of binnen-
kort al een keertje in de kantine. 
 
Het gaat voortvarend met team 1 

Team 1 blijft verbazen. Pas gepromoveerd en met 
BC-GO strijdend om de koppositie. Ze hebben al-
les nog gewonnen. Hoe doen ze dat? Zou dat nou 
komen omdat Jan de competitiespelers nu traint? 
Hij zet soms vaart in de training. Dan is het een 
ietsjepietsje pittiger dan de recreantentraining. 
Maar om nu te zeggen: “Hij pakt ze goed bij de 
kladden”…? Nee, daarvoor moet meer gebeuren. 
Niemand strompelt total loss van het trainingsveld. 
Ze ogen na afloop heel relaxed. Het komt vast van 
de technische details die Jan in zijn training bena-
drukt. Het kan ook van het talent komen van onze 
eersteklassers. Of beide.  
 
Zaterdag 21 oktober was het Make-A-Wish-Toernooi 

In Zuidlaren werd het Make-A-Wish-Toernooi ge-
houden. Veel sponsoren en vrijwilligers staan ga-
rant voor een goede opbrengst; ditmaal €2400. 
Daarmee gaat de allerliefste wens in vervulling van 
een kind met een levensbedreigende ziekte.  
Acht spelers van BCL deden mee. Sommigen 
wonnen een prijs: Henkjan, Edwin, Ronald. Som-
migen zakten door het ijs: Jan en Bennie.  
Hieronder een blik op de herendubbels. Henkjan, 
Frans (BCL) en Albert (BV Haulerwijk) waren de 
organisatoren. Hulde voor deze initiatiefnemers. 
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