
 
Competitiespelen? Geef je snel op 

Dit seizoen speelden we met twee teams in de competitie. Ook het komende seizoen 
willen we weer met één of twee teams meestrijden om het kampioenschap in de zevende 
of achtste divisie. Over twee weken moet de Badmintonbond weten met hoeveel teams 
wij gaan spelen. Maar daarvoor moet eerst duidelijk zijn hoeveel spelers zin hebben om 
als vaste speler of invalspeler mee te spelen in de competitie. Dus heb je belangstelling 
geef dit dan in de komende week door aan het secretariaat. We weten inmiddels dat een 
paar spelers die het afgelopen seizoen competitie speelden niet zullen terugkeren. Dit 
betekent volop ruimte voor nieuwe competitiespelers. De competitie bestaat uit maxi-
maal 14 wedstrijden. De thuiswedstrijden zijn naar alle waarschijnlijkheid op zondagmor-
gen in Sporthal De Brug. De uitwedstrijden zijn op zaterdag of zondag in en rondom 
Groningen. De periode waarin de wedstrijden plaatsvinden loopt van half september tot 
begin februari. 

Geef je belangstelling vóór 13 april door per mail aan secretariaat@bclewenborg.nl, of 
bel 0640614070. 
 
Enquête onder onze spelers 

Alle spelers hebben een enquête ontvangen. We wilden peilen hoe over de club gedacht 
wordt en hoe groot de animo is voor de plannen van het nieuwe seizoen. Het vragenlijstje 
is uitgezet onder 75 spelers. Over de respons (52 reacties) kunnen we tevreden zijn. Zij 
vertegenwoordigen een redelijke dwarsdoorsnede van onze club. Van degenen die meer 
dan 6 jaar bij ons spelen heeft 79% gereageerd. Van het aantal spelers dat minder lang 
bij ons speelt heeft 64% gereageerd. Zie tabel. 

BCL kreeg in de enquête een goede 
waardering. Niemand gaf de club 
een onvoldoende en gemiddeld 
scoorde de club een 9. Naast dit cij-
fer vroegen we ook naar de pretpun-
ten en verbeterpunten. Er kwamen 
63 pluspunten tevoorschijn en 24 
minpunten.  
Als pluspunten werden genoemd: 
geen pluspunten (4 keer), de gezel-
lige sfeer (15 keer), ons maandelijks 
uurtje tossen (14 keer), allerlei 
speelniveaus die met elkaar samen-

spelen (9 keer) de gastvrijheid en saamhorigheid (8 keer), goede training (4 keer), de 
extra activiteiten (4 keer), het werken met strippenkaarten (3 keer), het functioneren van 
het bestuur (3 keer), kunnen sporten in je directe woonomgeving, spelen op de vrijdag-
avond en de hele club als pluspunt (allen 1 keer).  
De minpunten waren: geen minpunten (31 keer), zaalverlichting (3 keer), shuttles (2 
keer), sommige gevorderden onttrekken zich aan het spelen met beginners (2 keer), bij 
een handmatige toss (rackets op de grond) zou je met twee niveau-stapels moeten wer-
ken, late speeltijd Ten Boer, het spelen op vrijdagavond, de reisafstand, te veel extra 
speelmogelijkheden, beginnende spelers worden weinig gestimuleerd om mee te doen 
aan de toss en het samenspelen met gevorderden, het weinig op eigen niveau kunnen 
spelen, soms krappe kleedruimte, het speeltarief in Ten Boer, ALV ten koste van speel-
tijd, geen bloemetje voor langdurig geblesseerden, als er op vrijdag een toernooi is dan 
zou er die maand geen toss moeten zijn, bij een overtal op vrijdagavond zou de tijdsduur 
van 1 set spelen korter kunnen, te vaak zorgen dezelfde spelers voor het inrichten en 
opruimen terwijl anderen aan de kant blijven staan, negatief over andere spelers praten, 
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meer duidelijkheid aanbrengen in het trainingsniveau, weinig initiatief van de club om 
mensen te betrekken bij de training (allen 1 keer).  
Dat we zo’n hoog rapportcijfer kregen en het aantal pluspunten de minpunten verreweg 
overtreft kunnen we als club mooi in onze zak steken. Toch is het ook goed dat er con-
crete verbeterpunten genoemd zijn. Het bestuur zal daar initiatief in nemen. Over de 
belangstelling voor alle badmintonmogelijkheden komt het volgende beeld naar voren.  

Engelbert maandagavond 
15 spelers tonen animo hier-
voor. Zij behoren vooral tot de 
categorie gevorderd en semi-
gevorderd. Dit is voldoende om 
Engelbert in onze speellijst op 
te nemen. Van de 9 spelers die 
de trainingsmogelijkheid hier 
aankruisten hebben 7 het-
zelfde gedaan bij de vrijdag 
(waar twee keer zoveel be-
langstelling voor is). Het ligt 
voor de hand om dan op de 
vrijdagavond met deze semi-

gevorderdentraining van start te gaan. 

Ten Boer 
De belangstelling voor het spe-
len in Ten Boer is ongeveer ge-
lijk aan de deelname op dit mo-
ment. Voldoende reden om 
hier het volgende seizoen weer 
mee verder te gaan. 
 
 
 
 
 

 

 

 

Lewenborg donderdagavond 
Het spelen met veren shuttles 
is maar matig in trek. Niet vol-
doende om op deze avond als 
nieuwe standaard in te voeren. 
Voor het spelen met de plastic 
shuttle lijkt net voldoende be-
langstelling om er mee door te 
gaan. 
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Ten Boer competitieniveau dinsdag en vrijdag

dinsdagavond 1½ uur feb/jun vrijdagavond 2 uur jul/aug
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Lewenborg vrijdagavond 
We wilden weten of er naast de 
beginnersgroep animo is voor 
het trainen van semi-gevorder-
den of gevorderden. De 
meeste belangstelling bestaat 
voor het trainen van semi-ge-
vorderden. Dat is deels vanuit 
de huidige beginnersgroep (8 
van de 10!). De kans lijkt groot 
dat een paar gevorderde spe-
lers zich daarbij aansluiten. 
Een trainingsgroep voor gevor-
derden is minder in trek; daar 
gaan we niet mee van start. Of 
het ook organisatorisch gaat 
lukken om twee groepen te be-
dienen op vrijdag is nog onbe-
kend. Het bestuur zal daar ini-
tiatieven in nemen.  

De hoogste score ging naar het vrij spelen op de vrijdagavond. We hadden niet anders 
verwacht. De paar spelers die nauwelijks of geen belangstelling hebben voor het spelen 
op vrijdag hebben wel belangstelling getoond voor een andere avond. 

Fijn dat zoveel spelers hebben meegewerkt aan deze enquête. Bedankt! Hoe nu verder? 
In mei krijgen alle spelers het verzoek om hun keuzes voor de speelavonden in het 
nieuwe seizoen aan het secretariaat door te geven. 
 
ALV op 1 maart 

De ledenvergadering is goed bezocht. Na afloop van de badmintonavond op 1 maart 
bleven veel spelers in de kantine achter om te vergaderen. De belangrijkste besluiten: 
herziening van ons reglement, nieuwe plannen met meer badmintonmogelijkheden en 
contributieaanpassingen. Het volledige verslag vind je hier. 

 

Na afloop van de vergadering werd Bennie in het zonnetje gezet.  

Voorjaarstoernooien 

13/14 april Toernooi afvalsysteem Groningen. Opgave: BC-GO 4-6-8 toernooi 
20 april Mixtoernooi Haulerwijk. Opgave: Douwsma-De Bongerd mixtoernooi  
11/12 mei Toernooi afvalsysteem Veendam. Opgave: Meteoor 4-6-8 toernooi 
 
Amelandweekend: 30 augustus t/m 1 september 2019 

Opgave: WhatsApp 0643754553, email edwin.van.den.berg19@gmail.com 
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Vrijdag Lewenborg

45 min, periode sep-mrt, training beginners

45 min, periode sep-mrt, training semi-gevorderd

45 min, periode sep-mrt, training gevorderd/competitieniveau

2 uur, periode sep-jun, alle niveaus
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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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