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Woensdagavond 2 mei badminton!
Vrijdag 27 april was het Koningsdag. De meesten zullen het gemerkt hebben. De media
stonden er vol mee. Oranje en Groningen lijkt een goede combi te zijn. Alom vrolijkheid
en vermaak. Reguliere sportbeoefening staat even geparkeerd. Een dag waarop sporthallen in Groningen gesloten blijven. We komen onze spelers dan tegen op Vrijmarkten
waar ze hun zolderopruiming tentoonstellen. Ook hun bodemschatten uitspreiden,
broodjes worst verkopen, kunstnijverheid – gebreide, nee sorry, gehaakte figuren - proberen te slijten of de knoppen van de achtergrondmuziek bedienen. Maar dit is nu geweest.
Het is nu volop meivakantie en daarin hebben we op vrijdag 4 mei te maken met de
nationale Dodenherdenking. Dan zijn alle sporthallen weer gesloten. In ieder geval in de
avonduren. Ter compensatie van de twee vrijdagen die uitvallen spelen we op woensdagavond 2 mei van 20 tot 22 uur. Op deze woensdag 2 mei hebben we alleen vrij spelen. Geen training. Geen toss. De eerstvolgende reguliere vrijdagse badmintonavond is
op 11 mei. Dan is er ook weer recreantentraining.
Nog één toernooi te gaan
26/27 mei. Mix/dubbel Nacht van O-Pekela. Info/opgave: secretariaat@bvbop.nl
Amelandweekend
We willen het graag nog even in herinnering roepen. Het Amelandweekend staat gepland voor 7, 8 en 9 september. Kampeerboerderij de Boerezwaluw is al gehuurd. We
zijn daar nog niet eerder geweest. Kijk maar eens rond op internet. Het groepsverblijf
staat in Buren. Dat ligt ten oosten bijna tegen Nes aan. Dus voor de vrijdagavondhap
liggen de vele restaurantjes van Nes op korte afstand.

De kosten zijn gelijk gebleven. Net zoals vorig jaar ook nu weer 65 euro. Daarvoor kun
je op zaterdag en zondagmorgen naar de sporthal. Je krijgt een goede slaapplek, twee
keer ontbijt, twee keer lunch en op zaterdagavond een warme maaltijd. Bij de bereiding
daarvan raken de koks van dienst in een kookflow. Aanstekelijk voor de wachtkamer met
watertandende sporters. Die kunnen bijna niet wachten om aan te vallen; hun bord vol
te scheppen, gauw leeg te eten en weer aan te schuiven voor een tweede ronde. Een
paar eenvoudige hapjes en drankjes zitten ook bij de prijs inbegrepen. En natuurlijk …,
de gezelligheid van een weekendje ontspanning. Samen zijn, aan de wandel, fietsen,
sporten, strand, bos en duin. Niets moet, heel veel mag.
Geef je wel tijdig op. Wacht daarmee niet te lang in verband met de voorbereidingen.
Opgeven doe je bij Edwin per email: edwin.van.den.berg19@gmail.com, of via WhatsApp 0643754553.

Jaarlijkse ledenvergadering
De jaarlijkse ledenvergadering van 6 april jongstleden is goed bezocht. Er werd gesproken over het onderhoud van sporthal Lewenborg, Ook het verslag van de reglementencommissie leverde discussie op. De commissie komt de volgende ledenvergadering terug met aanpassingen van de regels. De aftredende bestuurders Johan en Bennie waren
weer kandidaat voor het bestuur en zijn herkozen. Het verslag van de vergadering is
inmiddels naar de spelers bij BCL verzonden. Mocht je dit niet ontvangen hebben, meld
dit dan even bij het secretariaat. Dan krijg je het alsnog toegezonden.
Competitie spelen in nieuw seizoen
Voor de komende badmintoncompetitie hebben zich elf spelers gemeld. Daarmee kunnen we twee teams vormen. Team 1 (zevende divisie voorheen 2e klasse): Annejoke,
Annie, Suzan, Jos, Johan, Samuel. Team 2 (achtste divisie voorheen 3e klasse): Ida,
Marijke, Thom, Bart, Fajar.
Het was niet eenvoudig. Marina, Willem en Bennie hebben het competitiespelen beëindigd, Peter is nog onvoldoende hersteld en Ronald gaat bij Novum verder in de competitie. Gelukkig kregen we ook nieuwe aanmeldingen (Thom, Samuel en Fajar). We streven naar teams van zes spelers maar met vijf kunnen we ook leven. Bijna elke speler
had zo zijn wensen en die strookten niet allemaal met elkaar. Toch hebben we met al
die wensen zo goed als we dat konden rekening gehouden. Dat heeft dus geleid tot
bovenstaand resultaat.
We verwachten dat de badmintonbond in mei of juni haar divisie-indelingen rond heeft
en bekend maakt. Zo gauw we daar meer over weten zullen we hierover informatie verschaffen. In ieder geval gaan we de thuiswedstrijden weer gezamenlijk met Novum in
De Brug spelen.
Twee keer brons op EK
Bij het Europees Kampioenschap vorige week haalde Nederland twee bronzen medailles.
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In de mannendubbel was het brons voor Jelle Maas en Robin Tabeling. Bij de dames ging de
bronzen plak naar Selena Piek en Cheryl Seinen.
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