
 

Wordt Ameland net zo heet als de zomer 

Wat een zomer. Een ongekend aantal tropische dagen en twintigplus-nachten. Hopelijk 
is de klimatologische eruptie een uitzondering. Al hoor je beweren dat deze hitte en 
droogte minder uitzonderlijk gaan worden. Wat kun je dan nog? In Ten Boer klapten 
een paar fanaten zich wekelijks kapot. Waterflessen naast het veld. Halverwege de 
avond een paar tandjes terugschakelend. Eindigend met een parelnat glimmend lijf 
waarop kledij zat vastgekleefd. Uitblazen en douchen met geopende deuren. Is dat vol 
te houden? Krijgen we straks overal airco’s, groene daken met sproei-installaties en 
volgeplempt met zonnepanelen? Moderniteiten die afhankelijk zijn van een minimaal 
onderhoudsbudget? Of leidt dit tot forse huurverhoging en dus meer contributie? Wordt 
goedkoop pluimpje mep elitair? Laten we er op vertrouwen dat het binnenklimaat in 
sportaccommodaties afgestemd blijft op de overige seizoenen. Dat is hooguit een beet-
je ongemak van kleedkamers met enige schimmel en een sportzaal met wat vuil en 
een gladde vloer. Daar zijn we tenminste aan gewend. 
Over een paar weken beginnen wij aan het volgende badmintonseizoen. Dan zullen we 
met minder klamme handen ons racket laten zwaaien. Te beginnen op Ameland. Vanaf 
het begin van de 21e eeuw ligt hier de start van ons seizoen. Voor dit uitstapje hopen 
we stiekem op een terugkeer van de droge wind en vele uren zonneschijn. Heet hoeft 
niet. Maar warm, pittig en een tikkeltje salsa..... We houden wel van een beetje uitdam-
pen op het wad. Bovenal houden we van dit weekend vanwege het eilandgevoel. En 
om te zien hoe ieder er conditioneel aan toe is.  
Je kunt je nog aansluiten bij de Amelandvaarders: edwin.van.den.berg19@gmail.com, 
of via WhatsApp 0643754553. Na dit sportieve weekend (7-9 september) is de eerste 
vrijdagavondsessie op 14 september. Tot ziens in Sporthal Lewenborg. 
 
De septembermaand is wervingsmaand voor nieuwe leden 

 
In september is de Nationale Sportweek. Vrijdag de 21e kan ieder komen kennismaken 
met badminton bij BCL. Gratis. Vertel het rond in je kennissenkring. 
En in september kunnen de klanten van AH weer zegeltjes sparen. Voor een volle 
spaarkaart gratis sporten bij een club. Ook bij BCL. We bieden een introductiecursus 
van drie avonden voor maximaal 8 personen. Een keer in oktober en een keer in no-
vember. Dat is hooguit twee velden met beginners. Zij gaan groepsgewijs kennismaken 
met de badmintonsport. Bestuursleden geven deze cursus.  
Daarnaast zal Jan zijn recreantentraining geven op twee velden. Dus de combi van 
AH-kennismaking samen met de recreantentraining - zoals we dat vorig jaar hadden - 
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krijgt geen vervolg. Dat was teveel chaos waardoor beide groepen te weinig aandacht 
kregen.  
In het uiterste geval betekent dit dat in het eerste uur 4 van de 9 velden bezet zijn door 
beginnende spelers en minimaal vijf velden op deze 6 avonden overblijven voor de 
overige spelers. 
 

Competitiewedstrijden 

Alle wedstrijden zie je via onderstaande links. Twee teams uit Zwolle hebben zich te-
ruggetrokken. Zij waren bij ons ingedeeld om een poule van acht teams mogelijk te 
maken in de achtste divisie. Het gevolg: minder wedstrijden voor team 2.  
Competitie BCL1 seizoen 2018-2019, 7e divisie afdeling 12 
Competitie BCL2 seizoen 2018-2019, 8e divisie afdeling 4 

 
Om even te genieten 

YouTube heeft veel badmintonfilmpjes als instructiemateriaal. Leuk om naar te kijken. 
Probeer wat je gezien hebt goed te onthouden en op vrijdagavond te oefenen. Alles 
wat je erbij leert helpt mee om jouw spel spannender te maken. En je krijgt er meer lol 
in. Er zijn massa’s filmpjes met onwaarschijnlijke slagenwisselingen die je niet voor 
mogelijk houdt. Omdat het zulke on-ge-loof-lij-ke hoogstandjes zijn hier een kort film-
pje. 

 
 
De eerste toernooien zijn al weer bekend 

Zondag 9 september, AMOR-BooT-Toernooi; ACLO (Zernike) Groningen. 

Je kunt spelen in categorie: 1-4-6-8. Informatie en inschrijving: http://amortoernooi.nl 

 
Zaterdag 20 oktober; 3e Make-A-Wish Toernooi; De Kalkwijck te Hoogezand. In-

schrijven met dubbelpartner via bijgevoegd formulier. De opbrengst gaat naar Make A 
Wish (kinderen met een levensbedreigende ziekte). 
 

 
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. 
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