
 
Zaterdag 15 juni gratis spelen in Zuidhorn 

We zijn weer uitgenodigd om te komen spelen in Zuidhorn. Adres: Sportlaan 1, Zuidhorn. 
De badmintonclub daar heeft van 10.00u tot 13.00u de zaal tot haar beschikking. Ze 
stellen het op prijs wanneer weer enkele spelers van Lewenborg (kinderen zijn ook wel-
kom) aanwezig zijn. Ook eind juni nog een keer en wel op zaterdagmorgen de 29e. 

Geef je op voor 28 juni 

De laatste vrijdag van juni spelen we ons Einde-seizoen-toernooi. De toernooi indeling 
wordt vooraf gemaakt. Je kunt meespelen als je bijtijds jezelf als deelnemer hebt opge-
geven. Uiterste opgavetijdstip is: vrijdagmorgen 28 juni om 10:30 uur. Daarna is opgave 
niet meer mogelijk; dus wees er op tijd bij om een teleurstelling te vermijden. 

 
Eindeseizoentoernooi: zo zag het eruit in 2018 

Dit is gelijk je laatste badmintonmogelijkheid van dit seizoen. De zomervakantiepauze 
duurt 2 maanden. We starten weer met badmintonnen op zaterdagmorgen 1 september 
in het Badmintonweekend op Ameland en in Sporthal Lewenborg op vrijdagavond 6 sep-
tember. 
 
BBQ op 29 juni in Ruischerwaard 

Het zit erop. We sluiten het seizoen af op zaterdagavond 29 juni. Dan houden we onze 
barbecue in de riante tuin van onze voorzitter. Adres: Eemswaard 75. De laatste jaren is 
het gebruikelijk dat ieder een bijdrage levert. Dat kan in de vorm van een tapashapje, 
een zelfgebakken quiche, een salade, sfeerkaarsen, een gitaar, een vrolijke noot of an-
dere borrelhapjes aan te vullen met kleurig en olijk ogende smulpaap tierelantijntjes. De 
hapklare brokjes die op de sissende platen worden gegaard zullen bestaan uit groente, 
vis en vlees. Hiervoor hebben we een centrale inkoop waar ieder een paar euro aan 
bijdraagt. En uiteraard pas bij dit alles een fris drankje of alcoholische versnapering. We 
vertrouwen erop dat we hier weer de leden treffen die vanwege blessures of ander fysiek 
ongemak in de afgelopen maanden niet konden spelen. 

Het ‘keuzemailtje’ komt pas in zomervakantie 

Vanaf het nieuwe seizoen is ons contributiesysteem gebaseerd op de badmintonkeuze 
die elk individueel lid maakt. Ieder kiest vooraf voor welke avonden hij/zij zich opgeeft. 
In de vorige nieuwsbrief schreven we al dat we nog geen zekerheid hebben over de 
zaalruimte die we kunnen huren bij de gemeente Groningen. Zoals het er nu uitziet heb-
ben we eind juli duidelijkheid hierover. Vandaar dat je nog even moet wachten op het 
mailtje waarin we alle keuzemogelijkheden op een rijtje zetten. 
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Stormachtig Badmintonfestival 

Het laatste weekend van mei maakten we kennis met het nieuwe buitenbadminton. Ook 
wel outdoor-badminton genoemd of air-badminton. Op zaterdag waren een paar clinics 
en op zondag was een toernooitje. 

Bij de clinics viel al op dat hier weinig jeugdigen op af kwamen. Het waren vooral bad-
mintonspelers van diverse verenigingen die eens een kijkje kwamen nemen. Zij konden 
al een beetje wennen aan de iets gewijzigde veldafmeting en spelregels en vooral aan 
het spelen in weer en wind. Van buiten de badmintonwereld was de belangstelling on-
geveer nihil. Ondanks de hapjestent, de springkussens, de muziek en de feestelijke en 
verzorgd uitziende entourage.  

Op zondag hebben we twee kinderen gespot die van het ene naar het andere spring-
kussen hopten. Daarmee viel de belangstelling van kinderwege tegen. Aan het toernooi 
deden veertien paren mee. Zij speelden verdeeld over vier buitenbanen wedstrijden van 
ongeveer tien minuten. Het waaide behoorlijk. Forse vlagen werden afgewisseld met val-
, wervel- en rukwinden. Een goede testdag voor geprepareerde en speciaal ontworpen 
shuttles. Het resultaat van deze proef: gezakt en niet zo’n klein beetje ook. Slechts een 
paar spelers die zeer snel konden reageren waren in staat om de shuttle goed te raken. 
Alle overige deelnemers zagen op het moment van hun misslag de shuttles afbuigen, 
opwaaien of zelfs terugvliegen. Om het ongemak te accentueren klikte de uit luchtkus-
sens bestaande veldafbakening zich soms uit de veiligheidsriemen. Deze ‘bescherming’ 
zwiepte dan plots het veld op om spelers neer te maaien. Wedstrijden werden clowneske 
voorstellingen waarbij chagrijn en vrolijkheid met elkaar in gevecht waren. De eindcon-
clusie van velen: “Grappig maar daar is ook alles mee gezegd. Ik doe dit niet nog eens 
een keer. Dit wordt echt geen olympische sport.”  

17 mei geluksdag of pechdag 

Vrijdagavond 17 mei werden we verrast met de komst van Kim. Ze was al een tijdje 
afwezig en nu werd ook duidelijk waarom; zwanger! Ze blaakte van levenslust, blozende 
wangen, bolrond en een lach van oor tot oor. Badmintonnen zit er even niet meer in voor 
haar. 

Wie ook voorlopig niet meer zijn racket hanteert is Chris. Nog maar net lid maar op deze 
vrijdagavond zakte hij ineens door zijn hoeven. Veel volk er om toe, even op adem ko-
men en langzaam het veld afstrompelen. Niet meer verder spelen en toch maar even 
naar de huisartsenpost. Foute boel. Achillespees kapot. Dat betekent langdurig in de 
lappenmand. Dochter Anne heeft nu liefdevol zijn verzorging op zich genomen. Hopelijk 
verlopen behandeling en revalidatie voorspoedig. Beterschap Chris. 



Marja en Marissa: BCL-kanjers 

Van de Stichting Vier 5 mei kreeg BCL een donatie van 55 euro met een bedankbrief. 

Allereerst, ontzettend veel dank voor de hulp van jouw vereniging tijdens Bevrijdingsfes-
tival Groningen 2019. Fijn dat Marja en Marissa geholpen hebben tijdens ons festival. Zij 
gaven aan dat de vergoeding naar BC Lewenborg mag, bij deze dus. We hebben er met 
z'n allen een mooie dag van gemaakt en ondanks het koude weer toch een fantastische 
editie kunnen neerzetten. Zonder jullie geen Bevrijdingsfestival Groningen, dank daar-
voor en ik wil bij deze al aangeven dat we volgend jaar graag opnieuw samen willen 
werken! We hopen dat jullie als vereniging ook een toffe dag hebben gehad.  

Marja en haar dochter Marissa wilden wel meehelpen bij het Bevrijdingsfestival in het 
Stadspark. Ze wisten dat ze onze club daarmee een extraatje konden bezorgen door 
hun vrijwilligersvergoeding te doneren aan BCL. Ze hebben zich uit de naad gewerkt 
maar hadden dit er graag voor over. Een mooie actie van beide dames. Bedankt voor 
deze belangeloze inzet. 

Amelandweekend: 30 augustus t/m 1 september 2019 

Prijs 65 euro. Opgave: 0643754553, of edwin.van.den.berg19@gmail.com 
 

  
Afzender  Badmintonclub Lewenborg (BCL) 

WhatsApp / Tel.  0640614070 

Website  www.bclewenborg.nl 

Mail  secretariaat@bclewenborg.nl 

Verzendlijst 
De Nieuwsbrief zenden we naar onze huidige en vroegere 
spelers. Wil je van de lijst af?  
Klik dan op afmelden om ons dit te laten weten. 
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