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Competitie is spannend
Drie (team 1) en vier (team 2) wedstrijden zijn nu gespeeld. Nog maar een begin. Toch
belooft het een spannende competitie te worden. Team 1 heeft eenmaal gewonnen en
tweemaal gelijk gespeeld. De concurrentie is groot. Het enkelspel van de dames lijkt de
achilleshiel. Nog niets gewonnen dus moet hier aan gesleuteld worden. Als dit verbetert
hebben ze een serieuze kans. Hun grote troef is de tweede heer Matt. Hij heeft alles nog
gewonnen. Een score van 100%. In zeven partijen moest hij één set afstaan. Toch moet
hij nog beter kunnen. Hij oogt soms afwezig. Als hij zijn focus kan vergroten heeft dat
extra impact op het team. En dat is nodig om bovenin deze poule mee te draaien.
Het tweede team staat na het afgelopen weekend op plaats twee. Eén puntje achter het
team uit Pekela. De koploper beschikt over de gehele breedte over goede spelers. Misschien wel de sterkste bezetting van alle teams in hun poule. BCL moest in het eerste
onderlinge treffen het hoofd buigen: einduitslag 3-5 in het voordeel van Pekela. De eerste
heer in ons team, Samuel, is er nog ziek van. Hij voelde zich die dag niet zo lekker en
moest zijn mixpartij afstaan. Alleen daardoor heeft hij geen 100% score maar 90% over
alle partijen tot nu toe. In het volgende treffen wil hij zijn revanche halen. De jonkies in
dit team doen het prima. Samuels score is prachtig maar ook Tessa weet te imponeren.
Haar score is 75%. Beiden spelen voor het eerst in de weekendcompetitie. Thom komt
als derde ‘nieuweling’ ook goed uit de verf. Zijn score staat nu op 64%. Hij had het moeilijk door twee verloren enkelpartijen tegen jeugdige ‘hardhitters’. Hij weet dat ‘ie beter
kan. Goed concentreren, temporiseren en scherp plaatsen. Wij weten ook dat het nog
beter kan. Dat bewijst hij op de vrijdagavonden.
AH-sportactie verloopt niet zoals gehoopt
In oktober is de AH-sportactie weer van start gegaan. De deelnamecijfers stellen teleur.
Ze halen in de verste verte niet het niveau van 2017. Toen kregen we voor het eerst te
maken met de AH-sportactie. We werden overrompeld door de vele aanmeldingen. Binnen een week hadden we al tien aanmeldingen. Nu twee aanmeldingen.
Dit heeft ons verbaasd. Vooraf hadden we wel het vermoeden dat we
minder deelnemers zouden krijgen
want meerdere badmintonclubs in
Groningen Stad kwamen met een
kennismakingsaanbod. Maar op de
site van de AH-sportactie zagen we
hoeveel aanmeldingen de andere
badmintonclubs in de eerste week
hadden. Nul! En om het beeld compleet te maken; alle sportclubs in
Groningen Stad samen kregen die
eerste week maar negen aanmeldingen. Deze teleurstellende cijfers
treffen niet alleen Groningen. Landelijk meldde AH 8.000 boekingen
in de eerste week. Dat waren er vorig jaar ruim 20.000.
We hebben hierover contact opgenomen met het promotieteam van
NOC/NSF dat de AH-sportactie ondersteunt. Het was hen ook opgevallen dat de belangstelling tegenviel. Ze schreven ons: ‘De Albert Heijn winkels hebben de sportvouchers

niet zelf gegeven, maar je moest er naar vragen. Dit klopt niet, we hebben contact

opgenomen met de AH en uiteindelijk blijven de vouchers iets langer op de toonbank
liggen dan gepland. Omdat er nu andere acties voor koekvormpjes zijn, kunnen we helaas
niet heel veel meer promoten in de winkels. Wij balen hier ook erg van. Het liefst hadden
we de vouchers in onze handen gedrukt gekregen’.
Geen lekkere start dus. En bij nader inzien ook niet goed doordacht. In de Hollandse
grootgrutterscultuur is het sparen van zegeltjes een geliefde hobby. Je koopt eventueel
iets extra’s om je spaardoel te bereiken. En daarna word je beloond. Nu krijg je zonder
er iets voor te hoeven doen een gratis bezoekje aan een sportclub in de schoot geworpen. Het ontbreekt hierdoor aan toegevoegde waarde. Het zal dus wel niks voorstellen.
Gelukkig hadden wij afgelopen vrijdagavond twee zeer gemotiveerde deelnemers. Zij
hebben het bijna de hele avond volgehouden. En dat is behoorlijk pittig voor een eerste
keer. We hopen dat ze enthousiast zijn geworden en we ze weer terugzien.
Open dag was wel een succes
Halverwege september hadden wij onze Open Dag. In het kader van de Nationale Sportweek zijn dan overal sportactiviteiten. Wij kregen vrijdagavond 21 september zes mensen op bezoek die niet alleen een kijkje kwamen nemen; ze speelden ook met ons mee.
Het is ze goed bevallen. Na die eerste keer hebben we een paar al weer teruggezien en
één daarvan heeft afgelopen vrijdag besloten om een proeflidmaatschap aan te gaan.
Zo merken we dat onze site gevonden wordt door mensen die op zoek zijn naar een
sport. Dat NOC/NSF en Sport050 van de gemeente Groningen hier allerlei promotie voor
verrichten zal daar zeker aan bijdragen. Maar het is niet alleen het internet waar een
stimulans vanuit gaat. We moeten niet onderschatten hoeveel elk clublid zelf bijdraagt
aan het promoten van onze club. Vooral via de mond tot mond reclame - ‘neem buurvrouw, vriend of collega eens mee naar je club’ – vinden veel mensen hun weg naar een
sportvereniging. Ook dat was bij onze Open Dag het geval.
Doe mee met de Spelletjesavond op 24 november
Tanja bezocht ‘Noorderspel’. Een beurs voor bordspelen in de der
Aa Kerk. Op Ameland – om nu dan toch maar even uit de school te
klappen – hebben wij gemerkt dat zij een spelfanaat is. Een duivels
brein met haar op de tanden, een geslepen kartelmes binnen
handbereik. Haar passie voor gezelschapspelen wil ze graag met
ons delen. Wat te denken van een spelletjesavond op zaterdag 24
november. We hebben dit al vaker gedaan alleen is het de laatste
jaren wat in de vergetelheid geraakt. Heb je zin? Heb je een
voorkeur voor een bepaald gezelschapsspel? Of laat je je liever
verrassen door Tanja’s keuze? En bij wie kunnen we op die avond
met een groepje spelers terecht? Liefst omgeving Lewenborg.
Graag een reactie op deze oproep doorgeven aan Tanja.
Inschrijven bij ‘Make-A-Wish’ kan nog tot 13 oktober
Zaterdag 20 oktober; 3e Make-A-Wish Toernooi; De Kalkwijck te Hoogezand. Inschrijven met dubbelpartner per email hendrikhendriks@home.nl. De opbrengst is voor
Make-A-Wish (kinderen met een levensbedreigende ziekte). Kosten 20 euro per koppel.
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