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AH-sportactie één week verlengd 

 

 

 
 
 

De belangstelling voor deze sportactie was groot. 
Vanaf september waren onze velden goed bezet. 
Bijna veertig AH-klanten hebben onze club een 
keer bezocht. Velen hadden het na één keer al 
gezien. Maar zestien zijn vaker geweest. Wat 
daarbij opviel: er waren twee keer zoveel vrouwen 
als mannen. 
Deze sportactie van AH wordt volgend jaar her-
haald. Dan zullen we onze club weer open stellen. 
Wel op een andere manier. De opvang en de aan-
dacht voor de nieuwe mensen kan aanmerkelijk 
beter. Hoe weten we nog niet. We hebben nog 
even de tijd om dat te bedenken.  
 
Geef je op voor het Kersttoernooi op 22 december 

Op 22 december, de vrijdag voor Kerstmis, spelen 
we ons Kersttoernooi. Voor 1 euro inleg zijn de 
bekende dikke prijzen te winnen: kransjes, hulst-
blaadjes, glühwein, sfeerlichtjes en kerstballen. Ie-
dereen die bij BCL speelt kan meedoen. Ook de 
beginnende spelers. De poules worden op niveau 
samengesteld. Opgeven bij het secretariaat vóór 
vrijdag de 22

e
 want vrijdagmorgen worden alle 

wedstrijden ingedeeld. Je speelt vijf wedstrijden. 
 
Team 1 dendert door 

Marina staat nog steeds 
aan kop in de eerste klas-
se. En Ronald zit haar op 
de hielen. Zij heeft al 19 
partijen gewonnen en hij 
16. Maar in verhouding 
staat Ronald ietsje hoger. 
Hij verloor er drie en zij vijf. 
Het hele team verkeert nu 
al in jubelstemming. Team-
leider Jos kun je tegen-
woordig jodelend tegen-
komen. Ze staan weer aan kop. Toch zijn ze nog 
maar halverwege. Vier punten verschil met BC-
GO. Die heeft een wedstrijd minder gespeeld…  

Onze teams in de derde klasse 

Het afgelopen weekend haalde onze trainer Jan 
een 100% score bij zijn invalbeurt in BCL-2. Het 
tweede team draait goed mee. Ze strijden samen 
met Leek om de tweede plaats. De eerste plaats is 
uit het zicht verdwenen. Met maar liefst twintig 
punten verschil staat Stadskanaal in die klasse 
bovenaan.  
Het tweede team echter zakt weer terug naar haar 
vertrouwde doelstelling: niet als onderste eindigen. 
Dit vijftal – samen 160 jaar BCL-lid en een gemid-
delde leeftijd van 60 jaar - staat nu twee na onder-
ste. Hopelijk slagen onze ‘oldies’ in hun missie. 
 
Toch weer Ameland! 

Afgelopen zomer dachten velen dat het voor het 
laatst was. De animo voor het weekendje naar 
Ameland bleek langzamerhand haar ondergrens te 
hebben bereikt. Met vijftien deelnemers was het 
wel gezellig maar iets meer zou fijner zijn voor die 
twee keer twee uren badminton. Edwin vd Berg, 
Marina en Ronald willen niet opgeven. Al die leuke 
momenten die ze op Ameland hebben gehad blijkt 
voor hen voldoende motivatie. Zij hebben zich op-
geworpen om opnieuw een weekend te organise-
ren. Noteer maar vast. Van 7-9 september 2018: 
Amelandweekend. 
 
Fitte dertigplussers gevraagd voor onderzoek 

Het UMCG benadert sportverenigin-
gen voor onderzoek. Onderzoekers 
van de RUG zoeken fitte dertigplus-
sers om mee te werken aan een on-
derzoek naar het gebruik en het acti-
veren van beenspieren. BCL heeft nogal wat spe-
lers die klachten hebben over hun onderstel. 
Vooral bij de ouderen is het rozengeur noch ma-
neschijn. Belangstelling hiervoor? Info Lotte Knol: 
l.m.a.knol@student.rug.nl. 

 
Een hele nacht badminton spelen in Oude Pekela 

De nacht van zaterdag op zondag 26/27 mei 2018 
kun je doorhalen in Ol Pekel. In mei 2016 kon dat 
voor het laatst. Het succes van die nacht willen ze 
graag verbeteren. Toen hadden ze veertig deel-
nemers. Ooit hadden ze er tachtig.  
De organisatoren maken nu al bekend wanneer de 
volgende keer is; de sporthal moet weer afgeladen 
vol zijn. Alleen geschikt voor nachtbrakers en lief-
hebbers van een vroeg zondagochtendontbijt. Je 
kunt meedoen met een mix- of een dubbelpartner 
en je mag niet hoger spelen dan tweede klasse. 
Belangstelling? Laat het weten dan krijg je een in-
schrijfformulier. 

De AH-sportactie is 
voorbij. Op 1 decem-
ber was de laatste 
training. Ter afsluiting 
van deze introductie 
voor AH-klanten komt 
nog één extra avond. 
Op 8 december kan 
de AH-sporter de 
laatste keer een paar 
wedstrijden spelen.  
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