
 

Prettige vakantie en tot ziens in september 

De scholen zijn nog niet klaar maar wij wel. Het seizoen zit er op. Meer tijd voor zo-
merse bezigheden. Een beetje in de relaxmodus, ontspanning buiten of zonnebaden. 
Even geen sporthal.  
Wij beginnen weer in september. Eerst het Amelandweekend (7-9 september) en 
daarna starten we met de eerste reguliere vrijdagavond in Lewenborg op 14 septem-
ber. Als je nog mee wil; geef je op bij: edwin.van.den.berg19@gmail.com, of via 
WhatsApp 0643754553.  
 
Einde-seizoen-toernooi 

Het vrijdagavondseizoen van BCL is afgesloten met een toernooi op 29 juni. Tweeën-
dertig deelnemers speelden vijf dubbelpartijen om de titel clubkampioen 2018 in de 
wacht te slepen. We hadden drie poules. Een gemixte poule van spelers die nog niet 
op een competitieniveau presteren. In deze poule speelden zowel dames als heren. 
Daarnaast hadden we nog twee poules met spelers die al wel op competitieniveau 
presteren: een damespoule en een herenpoule. In iedere poule waren maximaal 20 
punten te behalen. De speler met de meeste punten zou clubkampioen worden. De 
einduitslag leverde een paar verrassende ontknopingen op. 
Tot aller verbazing werd Wilma clubkampioen bij de dames. In haar eerste badminton-
seizoen. Zij is een beginnende speler met nog weinig ervaring. Toch haalde zij in haar 
poule net zoveel wedstrijdpunten als de hoogst geëindigde dames in de competitiepou-
le. En…, met het hoogste positieve saldo. Dus werd Wilma de dameskampioen. De 
tweede en derde plaats bij de vrouwen ging naar Anja en Ida. Spelers op competitieni-
veau. 
 
Het had weinig gescheeld of ook de best geëindigde heer (Jaap Bredenhoff) in de pou-
le van de beginnende spelers was clubkampioen geworden. Maar hij behaalde net iets 
minder punten dan Ronald die in de competitiepoule uitkwam. Ronald won in zijn poule 
alles. Zoals zo vaak als hij een beetje zijn best doet. Hij werd daarmee opnieuw club-
kampioen bij de heren. Jaap eindigde als tweede dit toernooi. Edwin werd weliswaar 
tweede in de competitiepoule maar had een iets minder positief saldo dan Jaap. Daar-
door behaalde hij van alle deelnemende heren de derde plaats. 
De troostprijs was voor Johan. Bij het Kersttoernooi had hij het nog tot Kerstkampioen 
geschopt. En nu eindigde hij helemaal alleen onderaan met 0 punten. Er zijn van die 
avonden dan zit het gewoon een beetje tegen. 
 

  
 
Een goede afsluiting van het seizoen. De eindstand per poule tref je hieronder. 
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  Eindstand poule A   

  Rang Punt Saldo Naam    

  1 16 55 Anja V   

  2 16 51 Ida V   

  3 16 38 Annejoke V   

  4 10 17 Tessa V   

  5 8 -40 Margriet V   

  6 6 -23 Marina V   

  7 6 -38 Cindy V   

  8 2 -60 Jannie V   

              

  Eindstand poule B   

  Rang Punt Saldo Naam    

  1 20 86 Ronald M   

  2 18 61 Edwin vdB. M   

  3 16 43 Jan M   

  4 12 22 Willem Put M   

  5 11 22 Hue M   

  6 10 -10 Jos M   

  7 8 -21 Bart G. M   

  8 7 -23 Thom M   

  9 7 -29 Bennie M   

  10 6 -29 Henkjan M   

  11 5 -37 René M   

  12 0 -85 Johan M   

              

  Eindstand poule C   

  Rang Punt Saldo Naam    

  1 18 63 Jaap Bred. M   

  2 16 68 Wilma V   

  3 16 26 Jaap K.A. M   

  4 12 10 Naomi V   

  5 10 19 Jack M   

  6 10 -4 Kim V   

  7 10 -38 Jean M   

  8 8 -6 Dennis M   

  9 6 -3 Harald M   

  10 6 -32 Sanne V   

  11 4 -45 Aletta V   

  12 4 -58 Mariska V   

              
 

Seizoenafsluiting met barbecue op zaterdagavond 30 juni 

Wat hadden we op deze laatste juniavond stralend weer. Zinderend en blauw, blauw 
boven je hoofd en blauw in alle verten. Elke blik in de richting van de gele knoert deed 
pijn. Even extra knipperen, de ogen nog een keer stevig dichtknijpen en weer gauw de 
andere kant op kijken. De zon brandde ongenadig. Wat een prachtige avond.  
Eerst al het stukje fietsen naar Cindy’s enclave. Bij de afslag aan het Slochterdiep 
dringt de boer langs je neusharen binnen. Vandaag net gegierd. Je hebt echt de stad 
verlaten. De ammoniak wordt snel sterker tot je het handjevol buitenverblijven bereikt. 
Oh heerlijk; de wind komt uit de goede hoek. De scherpe lucht maakt plaats voor de 
geur van gekortwiekt gras en afgetopte hagen, zacht riekende blote lijvenolie en het 
aroma van Hertog Jan op zijn best. In smetteloos wit gestoken verwelkomt de gast-
vrouw je met een prikkelend groene cocktail. Het tuinfeest ontvouwt haar charme en 
hartelijke sfeer. 



 
 
Kinderen zijn nog aan het blikgooien. Een paar gasten spelen een foambalspel. De 
sjoelbak wacht op spelers. Sjoelbak? Een onverwachte inburgeringskans voor onze 
laatste buitenlandse aanwinst. Al snel zit hij op het niveau van de Hollanders die dit 
familiespel met de paplepel kregen ingegoten. De aandacht voor de gezelschapsspe-
len neemt af als de borrelhapjes op tafel komen. Diverse lieden hebben zich uitgeleefd 
bij aanrecht en fornuis. Het smaakt goed. Nog een keer het glas vullen en we komen in 
de vakantieverwachtingen terecht. Daarna volgen de discussies over wereldse zaken 
en andere zorgen die je niet hebt tijdens een tuinfeest. In wisselende samenstelling 
genieten plukjes gasten van lekkernijen en ongedwongen bijeen klonteren. Na een 
paar uren groeit bij een enkeling de behoefte aan het zwaardere werk. De BBQ wordt 
volgestort. Aanmaakblokjes erbij en de fik erin. De boel brandt als een tierelier. Vlam-
men likken bijna tot parasolhoogte. Niet voor lang. Zwarte kolen worden heter en heter 
en versmelten tot een gloeiend rode massa. De eerste kippenworstjes en gehaktplak-
ken sissen op het rooster. Het signaal om de picknicktafels klaar te maken. Tapashap-
jes maken plaats voor schalen met salades. In twee lange rijen schuift ieder aan. Nog 
een keer het glas vullen en de gevarieerde kost smakelijk wegspoelen. Er valt veel weg 
te werken.  
Later op de avond na koffie, afruimen en afwassen, kan het uitbuiken beginnen. Som-
migen grijpen het moment aan om te vertrekken. Voor donker thuis. Het merendeel van 
de meute schuift door naar de vuurplaats in de achtertuin. De padvinders zijn goed be-
zig geweest. Een forse stapel brandhout is ontstoken en zorgt voor warmte. Dat mag 
ook wel nu je in de schemering de kilte van de noordoostenwind begint te voelen. Op-
passen voor wegknetterende vonkenregens. Tijd voor anekdotes en sterke verhalen. 
En het onvermijdelijke slap ouwehoeren. Over de stijfheid van een herenfietsframe 
versus een damesfietsframe. Over waar de nacht vandaan komt als alle sterren conti-
nu door blijven schijnen. En meer van zulks dat ontstaat in de kring rondom een kamp-
vuur. Vraagstukken waar je het antwoord al op vergeet voordat het gevonden wordt. 
Maar we waren erbij en hebben weer een seizoen afgesloten. Op naar het volgende. 
 

 
Verzendlijst  Secretariaat 

De Nieuwsbrief zenden we 
naar de huidige en vroegere 
deelnemers van onze activitei-
ten.  
 
Wil je van de lijst af?  
 
Klik dan op afmelden om ons 
dit te laten weten. 

 BCL 
Badminton Club Lewenborg 
 
WhatsApp / Tel. 
0640614070 
 
Website 
www.bclewenborg.nl 
 
Mail 
secretariaat@bclewenborg.nl 

mailto:bclewenborg@ziggo.nl?subject=Uitschrijven%20Nieuwsbrief%20BCL
http://www.bclewenborg.nl/
mailto:secretariaat@bclewenborg.nl

