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Geef je op: Spelletjesavond 24 november
Hoe fanatiek speel jij je spelletjes? In onze laatste nieuwsbrief hebben we dit initiatief al
vermeld. De eerste opgaven waren er snel. En toen stokte het. Daarom nog even in
herinnering. De spelletjesavond is zaterdag 24 november. Tanja heeft veel spelletjes.
Maar misschien heb jij nog wel meer. Wil je een nieuw spelletje uitproberen? Altijd leuk.
Geef op waar je voorkeur naar uitgaat: kaartspelen, gokspelen, kennisspelen, taktiek en
strategie, creatieve associaties. En…, kunnen we op zaterdag de 24e met een groepje
spelers bij jou terecht of juist niet? Graag reageren naar Tanja.
BCL valt bij ‘Make-A-Wish’ in de prijzen
Edwin en Ronald; een paar apart. Je ziet ze op gezelligheidstoernooien. Ze spelen een
mannenmixdubbel. In hun poule – vaak de A-poule – eindigen ze altijd ergens bovenin.
Edwin neemt zijn tijd. Zennnn.
Sluit zich af. Hoofd gebogen naar
de grond. Rechtervoet strak tegen de T. Komt overeind. Stil.
Rechtop maar hoofd nog licht
voorover. Vanonder de wenkbrauwen zijn focus strak op de tegenstander. Een gedoseerd tikje
volgt. Als zijn opponent kort of
halverwege retourneert volgt een
‘Ed-je’. Edwin drukt dan de
shuttle met een slap boogje terug
over het net. Valt met een droge
‘pok’ op de grond. Punt gescoord. Ronald is meer van het experiment. Even kijken hoe
sterk die jongens zijn aan de overkant. Laat de shuttle maar lekker vliegen. Een paar
hoge slagen achterin. Zien hoe die terugkomt. Kort? Kan leuk worden maar dan wel
dichtbij Edwin blijven in de mixpositie. Half? Jammer, dan maar wat ruimer aangeven om
er nog een leuk potje van te maken. Hard? Okay, dat wordt een lekkere pot. Zo speelden
ze ook weer op het Make-A-Wish toernooi. Weer in de A-poule en weer een prijs; de
derde. Maar er waren meer van BCL aanwezig. Ten eerste natuurlijk Henkjan en Frans.
Niet als speler wel als organisatoren van dit goede doel toernooi. Ook Sanne niet als
speelster wel als loterij-vrijwilligster. En Aletta, wel als speelster in de B-poule bij de
vrouwen samen met een partner uit Haulerwijk. Ook in de B-poule maar dan bij de mannen, Jan en Bennie. Eindigden zowaar op de eerste plaats. Tenslotte in de A-poule bij
de vrouwen nog Anja en Tanja. Derde plaats, dus ook een bronzen plak. BCL was ditmaal goed vertegenwoordigd. Zowel in aantal als in prijswinnaars.

Competitieteams moeten nu punten pakken
Het eerste team heeft het moeilijk. Het is gezakt naar de zesde plaats. Afgelopen weekend kregen ze van Zuidhorn aan de broek. Saillant detail: Jan Dijkema is hun competitietrainer en coachte hen tijdens de wedstrijd. Bij BCL is Jan met de competitietraining
gestopt wegens onregelmatige opkomst van de competitiespelers. Een positief punt van
deze ontmoeting was de enkelpartij van Annejoke. Zij vertelde ditmaal minder last te
hebben gehad van haar tegenstribbelende lijf. Haar enkelpartij was daardoor, ondanks
haar verlies, toch een mooie en spannende wedstrijd geworden. Ze kan het echt als zij
haar energiebalans maar op orde kan krijgen.
Het tweede team staat nog op plaats twee. Maar hun achterstand op Pekela is opgelopen. Zij wonnen dit weekend wel van Zuidhorn al was daar een invaller voor nodig. Bart
viel te elfder ure uit. Zijn imposante lichaam vertoont vaker haperingen. Mankementen
in het onderstel. Tja, wat doe je daaraan? Wars van kwakzalverij zweert hij enkel bij door
de praktijk gestaafd medisch ingrijpen. Daarom aan zijn lijf geen polonaise; dokters van
tegenwoordig zijn ook maar gewone stervelingen met modegrillen. Zoals vermoedens
over de bijwerkingen van een patatje, broodje frikadel of een glaasje bier. Dus helaas
onbetrouwbaar. Met een beetje zelfmedicatie probeert hij nu de pijntjes in zijn benen te
verhelpen. We hopen dat hem dit lukt want zijn team kan het niet stellen zonder zijn
flitsende kwaliteiten van weleer. Gelukkig kon Bennie ditmaal invallen. Hij wist zijn
stramme spieren net op tijd in beweging te krijgen. Marijke speelde dit weekend haar
tweede wedstrijd. De eerste keer verloor ze haar beide partijen. Nu won ze twee van
haar drie partijen. Een paar weken vakantie hadden haar zichtbaar goed gedaan.
Er komen voor beide teams in november een paar wedstrijden tegen wat mindere tegenstanders. Hopelijk kunnen ze hierin veel punten pakken.
Amelandweekend: 30 augustus t/m 1 september 2019
De uitnodiging voor het Amelandweekend is verzonden. Lijkt een beetje aan de vroege
kant maar wel handig voor de planning van je zomervakantie. Dus ook in 2019 weer naar
ons favoriete Waddeneiland. Het groepsverblijf ligt net achter Nes in een duinpannetje.
We waren hier eerder. Je hebt er geen last van de buren. En de buren dus ook niet van
ons. De sporthal ligt bijna naast de deur. Een kwartiertje wandelen en je bent er.
Voor het eerst zien we dat je korting kunt krijgen als je niet gaat sporten. Een opmerkelijke actie van het organiserende trio (Ronald, Marina, Edwin). Waarschijnlijk omdat sommige Amelandgangers een paar keer als vriendin van een badmintonspeler puur voor
de gezelligheid meekwamen. Hiermee verklappen we ook een beetje dat dit weekend
lang niet alleen aan mekaar hangt van sportieve inspanningen. Je vindt hier des te meer
overzeese ontspanning. Pootjebaden aan de oever van de nog warme Noordzee. Zand
dat zich tussen je tenen verdringt. Zelfs fanatieke spelers nemen het pluimpje meppen
dan met een korreltje zout. Na-zomeren met je speelmaatjes. Doe mee en geef je op:
WhatsApp 0643754553, Email edwin.van.den.berg19@gmail.com
Huiskamerbios Van Wees vertoont Das Boot
Op zaterdagavond 15 december in Oosterhoogebrug. Dit is een vooraankondiging. Volgende nieuwsbrief meer informatie.
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