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De eerste dag van februari opnieuw wit maar ook drabbig. Januari was veranderlijk.
Waarschuwingen over rukkende winden. Uit het niets overlastgevend prullaria aan de
waddenkust. Een avondspits van buitennissige proportie. We zagen traag
voortschuivende silhouetten aaneengeregen door lichtbundels. Alarmcodes volgden
elkaar op. Natte en droge sneeuw, ijzel, regen en temperatuurschommelingen.
Verwarring voor verkeersdeelnemers en voor de wegennetbeheerder. Maar ook
aangenaam zonnige dagen. Die mix van extremen mogen we vaker in januari beleven.
Maar binnen merkten wij weinig van dit alles. De velden bleven goed bezet. Al hebben
we in de januarimaand wel eens een drukker bezochte toss-avond gehad. Nu februari
begint zitten we op de helft van het seizoen. Binnenkort tijd voor onze ledenvergadering.
Ons gezamenlijke moment van terugkijken en vooruitzien. We staan er niet slecht voor
maar we willen natuurlijk met elkaar van gedachten wisselen over verdere verbeteringen.
De uitnodiging volgt. Het bestuur hoopt dat veel leden weer aanwezig zullen zijn.
9 Februari spelen we mee in de Curlingquiz in Kardinge
Sportcentrum Kardinge bestaat 25 jaar. Op zaterdag 9 februari wordt dit gevierd met
onder andere een curlingquiz voor Groningse sportclubs. Wij zijn erbij. Wie onze tegenstanders zijn is nog onbekend. Acht teams zullen met elkaar strijden om een prijs van
500 euro.
Het team van BCL bestaat uit Tanja, Henk, Annie en Alex W. Deze vier kwamen op
vrijdagavond 25 januari bovendrijven. Die avond deden tien leden van onze club mee
aan een proefquiz in de kantine. Bedoeld als opwarmertje en om te bepalen wie ons
mocht vertegenwoordigen in Kardinge. In vijf rondes kregen ze een reeks vragen voorgeschoteld. Per vraag vijf seconden tijd om het juiste antwoord aan te kruisen en dan
weer door naar de volgende opgave. En per ronde een open vraag. Veel vragen over
sportkwesties en associaties met het thema winter. Daardoor hadden de vragen wel wat
weg van de vragen die Frans Bauer stelde in de curlingquiz die hij vorige winter voor
AVROTROS op NPO1 presenteerde. De jongste deelnemers kwamen niet ver. Zij hadden hinder van het hoog oubollige karakter van veel vragen. Maar ook de oudere deelnemers (gemiddelde leeftijd 52 jaar) scoorden laag. Alleen Tanja kreeg haar hakken over
de sloot en scoorde een voldoende. Van de 35 vragen had zij 18 goed beantwoord. De
rest zat daar beneden. Hopelijk zijn de quizvragen in Kardinge straks wat minder gedateerd en meer afgestemd op het kennisniveau van ons BCL-Quizteam.

Het programma voor de Curlingquiz in Kardinge is als volgt:
13:30 - 13:50 Ontvangst deelnemers in de ijshal
14:00 - 15:45 Curlingquiz in de ijshal
15:45 - 16:00 Prijsuitreiking
Moedig ons team aan en kom kijken in Kardinge. De hele dag loopt een dweilorkest rond
te toeteren en kun je diverse sporten bezoeken. De toegang is gratis. Meer info als je op
het logo van Kardinge klikt.

Spanning stijgt
In de eerste helft van februari valt de beslissing. Het eerste team staat weer bovenaan.
Oosterwolde staat op plaats twee maar heeft een wedstrijd minder gespeeld. Lewenborg
moet nog één wedstrijd, Oosterwolde nog twee. Team 2 maakt het ook spannend. Met
negen punten achterstand op Pekela staan ze op de tweede plaats. Ze moeten nog een
wedstrijd inhalen tegen een tegenstander waar ze eerder met 7-1 van wonnen. Als ze
dat weten te evenaren lopen ze zeven punten in. Dan staan ze nog twee punten achter.
En hun laatste wedstrijd is de onderlinge wedstrijd Pekela tegen Lewenborg. In hun eerste ontmoeting (onze thuiswedstrijd) verloor Lewenborg met 3-5. In de uitwedstrijd won
Lewenborg met 5-3. Weliswaar met één wijziging. Marina was gevraagd om in te vallen
en was die dag prettig op dreef. Deze laatste wedstrijd is dan de beslissingswedstrijd in
deze poule. Kunnen ze knallen in Nij Pekel? Zullen ze uitgerust en gefocust aan de
wedstrijd beginnen? Stijgen ze boven zichzelf uit? Binnenkort weten we het.
Trainingsenquête
De spelers die trainen op vrijdagavond krijgen in het eerste weekend van februari een
enquête toegezonden. We willen graag weten hoe jullie de training ervaren en wat we
nog kunnen verbeteren.
De voorjaarstoernooien
23 februari Dubbeltoernooi Appelscha. Informatie en opgave: Steegdentoernooi
3 maart Dubbel en mixtoernooi Hoogezand. Zie verder: 18e Veteranentoernooi
10 maart Mixtoernooi Peize. Zie verder: 18e Mixtoernooi Peize
23 maart Dubbel en mixtoernooi Eelde. Info: christianvankammen@home.nl.
23 maart Toernooi afvalsysteem Assen. Opgave: BC-Assen 4-6-8 toernooi
20 april Mixtoernooi Haulerwijk. Opgave: Douwsma-De Bongerd mixtoernooi
Amelandweekend: 30 augustus t/m 1 september 2019
Geef je nu al op: WhatsApp 0643754553, email edwin.van.den.berg19@gmail.com
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