
 
ALV op 1 maart 

Op de eerste maart spelen we een half uurtje korter. Aansluitend houden we in de kan-
tine onze Algemene Ledenvergadering. De bijeenkomst wordt geleid door onze voorzit-
ter Johan Norder. Omstreeks kwart voor tien zal hij de vergadering openen en rond de 
klok van elven verwachten we de sluiting. Dan weten we hoe we ervoor staan en met 
welke intenties het bestuur aan het nieuwe seizoen gaat beginnen. 

Badmintonfestivals 

In het voorjaar en de zomer komt de bond met een reeks Badminton Festivals door het 
hele land. Of ook Groningen zo’n spektakel gaat beleven weten we nog niet; het zit 
allemaal nog in de voorbereidingsfase. De bond wil hiermee de sport laten zien zoals 
deze is: flitsend, dynamisch, snel, leuk en toegankelijk. Er zit ook een buiten-speel-
variant aan vast. De bond presenteert deze outdoor-versie als vernieuwing. De 
Badminton World Federation schijnt Nederland als pilotland te hebben uitgekozen om 
hiermee nieuwe doelgroepen aan te boren. Maar of dat nu zo’n goed idee is met onze 
winderige buitenomgeving…. In Azië zijn ze het al gewend; wel ’s avonds (minder wind, 
minder hitte, meer spelers en meer publiek). Zie filmpje hieronder. 

 
 
BCL-team wint 500 euro voor clubkas 

Op 9 februari wonnen vier BCL-kanjers (Tanja, Henk, Annie en Alex) de Curling Quiz in 
Kardinge. Acht teams streden om een lucratieve prijs: gratis accommodatie-gebruik bij 
de Gemeente Groningen (waarde 500 euro). De quiz werd georganiseerd ter gelegen-
heid van het 25-jarig bestaan van Sportcentrum Kardinge. Niet alleen het team heeft 
prima gepresteerd, ook de supporters van BCL hebben zich goed laten gelden. Op onze 
site vind je een uitgebreider verslag van deze happening. 
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Nog een kans om clubkas te spekken 

Bevrijdingsfestival Groningen 2019 staat voor de deur (5 mei, Stadspark) en de organi-
satoren zijn op zoek naar vrijwilligers uit de kring van sportverenigingen. In hun ogen 
vind je daar gezellige mensen die niet bang zijn de handen uit de mouwen te steken om 
de verenigings-pot te spekken. De vrijwilligersvergoeding die de festivalorganisatie ver-
strekt kunnen de vrijwilligers die zich vanuit een club hebben aangemeld dan aan de 
clubkas schenken. Ze zoeken biertappers, bekerrapers, gastheren en -dames en ‘vlie-
gende keeps’. Werktijden tussen 11 en 02 uur. Meer info: Bevrijdingsfestival. 
 
Spanning is voorbij 

Het is niet gelukt. Zowel Team 1 als Team 2 zijn blijven steken op plaats twee.  

Ons eerste team moest Oosterwolde voor laten gaan. Dat team was in de breedte ster-
ker. Zowel hun dames als hun heren hadden met respectievelijk 70% en 62% een hoog 
scoringspercentage. BCL1 had vooral sterke heren (77%) terwijl de dames (47%) iets te 
vaak hun hoofd moesten buigen voor de tegenstander. Eén heer (Matt) stak er hoog 
boven uit; hij won al zijn wedstrijden (100%). 

Team 2 werd in de laatste ontmoeting met de koploper op alle fronten overtroefd; verlo-
ren met 8-0. Geen enkele driesetter; een wedstrijd om snel te vergeten. De gemiddelde 
score van Team 2 bedroeg 65%. De competitiewinnaar uit Pekel vergaarde beduidend 
meer winstpunten. Hun score was 77%. Volgend jaar nieuwe rondes nieuwe kansen. 
 
Trainingsenquête 

De spelers die trainen op vrijdagavond zijn ge-enquêteerd. We hebben de ervaring dat 
lang niet iedereen aan zoiets mee wil werken. Gelukkig wilde zestig procent reageren 
zodat we nu wat beter weten hoe zij de training ervaren. Twee-derde gaf aan tevreden 
te zijn over de training en een-derde was minder tevreden. We kregen diverse suggesties 
aangereikt om het meer spelers naar hun zin te kunnen maken. Of we dat allemaal kun-
nen realiseren weten we niet maar we gaan er wel aan werken. De trainingsgroep zal 
het gaan merken. 
 
Voorjaarstoernooien 

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 
13/14 april Toernooi afvalsysteem Groningen. Opgave: BC-GO 4-6-8 toernooi 
20 april Mixtoernooi Haulerwijk. Opgave: Douwsma-De Bongerd mixtoernooi  
 
Amelandweekend: 30 augustus t/m 1 september 2019 

Het organiserende trio (Marina, Ronald en Edwin) begint er zin in te krijgen. De oproep 
om je nu al op te geven mist zijn uitwerking niet. Als de aanmeldingen in het tempo van 
de afgelopen weken doorlopen dan kan het nog wel eens druk worden aan de overkant: 
WhatsApp 0643754553, email edwin.van.den.berg19@gmail.com 
 

 
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. 
 
Privacyverklaring BCL 
 

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