
 
Is het geen schatje? 

De kinderkamer is al een tijdje klaar. Een 
savanne vol olifanten op de wand. Stoer 
behang om een jonge knaap welkom te 
heten. En nu is Kim bevallen. Mads is 
geboren op 24 september. Gefeliciteerd! 
 
Derde helft 

“En dan, dan stop ik hem in mijn mond. 
In één hap: schplatsch! Als een explosie. 
Het spat open, struif vliegt in alle holtes. 
Plakt tussen mijn tanden. Heerlijk, heer-
lijk. Lekkerder kannie.”  
Hoofd neigt naar achteren, borstspieren 
spannen aan. De oogleden gaan even 

toe: “Mmmmmm.”  
Zijn hand gaat omhoog, opent zich en strijkt in V-vorm vanaf beide ooghoeken naar de 
kin om daar te sluiten. Op het gelaat nu een brede grijns met ferme blos op de bolle 
wangen. “Maar maximaal twee minuten hè. Alleen het wit moet net stevig genoeg zijn. 
Het geel moet door zijn vlies breken en wegvloeien. Glibberen. Naar alle kanten. 
Gloeusssch.”  
Aan het hoofd van de tafel troont een genieter. De kok van de laatste Amelandweeken-
den komt op stoom aan de stamtafel. Alleen al praten over het genot van eten en drinken 
leidt hem tot vervoering.  

Hoe kwamen ze erop? Was het door de nieuwe portie bitterballen die op tafel kwam? 
Werd er een opmerking gemaakt over dragers van de Groninger cultuur? Het onderwerp 
was de eierbal. Veel Groningers houden vol dat het een typisch Groningse vinding is. 
Rond de stamtafel zitten maar een paar geboren Groningers. Uit andere gebiedsdelen 
rollen ook claims over tafel of tenminste opmerkingen die de boude bewering in twijfel 
trekken. Maar kun je die bal wel in een hap verwerken? Verhalen waarin dergelijke kunst-
stukjes plaatsvinden worden met scepsis ontvangen. Een gewoon ei zonder ragout-be-
kleding en zonder krokante korst dat kan wel. Maar of dit lekker is? Een gekookt, glad 
glibber-ei in je mond? En hoe doe je dat eigenlijk; een ei koken. Van sommige mannen 
wordt wel eens gezegd: hij kan nog geen ei koken. Daar schuilt wellicht meer waarheid 
in dan gedacht. Want alleen al bij de handvol na-borrelaars heeft ieder zo zijn of haar 
zienswijze.  

“Twee minuten.”  
“Nee drie minuten.”  
“Eerst water koken daarna het ei er in.”  
“Het ei er gelijk in en langzaam laten garen.”  
“Heel even koken, gas uit, deksel op de pan en tien minuten wachten. Is ook veel duur-
zamer.”  
“Ik doe het altijd gewoon vijf of zes minuten.”  
“Dan krijg je een blauw ei!” 
“Nee hoor. Twee minuten is genoeg.”  

Ja zo was het. Zo kwamen zij hierop. Een paar minuten geplukt uit de derde helft. 
 
Competitie is begonnen 

Zeven spelers telt ons team. Dat betekent tot nu toe steeds een andere teamsamenstel-
ling per wedstrijd. Van de veertien wedstrijden zijn inmiddels drie gespeeld. Daarvan één 
in onze nieuwe thuishal nabij de Euroborg: de Sporthal Europapark. Deze nieuwe hal 
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werd een beetje gevreesd vanwege het daglicht dat binnen kan komen. Gelukkig hadden 
de spelers daar weinig last van. Toch kan dit in de loop van het seizoen nog tegenzitten. 
Als het blad van de bomen is en de zon steeds lager staat overdag kan het alsnog hin-
derlijk worden. Okay, later zorg.  

Het zit nog niet mee. De resultaten moeten beter om ons te handhaven in deze zevende 
divisie. De teamprestaties zijn matig. Het gemiddeld scoringspercentage is dertig pro-
cent. Opvallend daarbij is de verhouding tussen de enkelpartijen en de dubbel- en mix-
partijen. In de enkelpartijen is de winstscore ruim veertig procent. Bij het samenspelen 
behalen wij slechts een winst van vijftien procent. Dit is toch wel opmerkelijk. Bij onze 
club spelen wij zeer weinig enkelpartijen. Het zijn vooral dubbel en mixpartijen. Je zou 
denken dat we daar dan ook redelijk bedreven in zijn. Het competitieresultaat toont dus 
een heel ander beeld. 

Vermoedelijk speelt het ontbreken van vaste koppels hier een rol. Bij de herendubbel 
speelde tot drie keer toe dezelfde combinatie. Zij wonnen onlangs hun meest recente 
dubbelpartij. Het begint kennelijk te klikken tussen de heren. Bij de overige dubbel en 
mixpartijen is de samenstelling per keer weer anders. De enige winnende partij was hier 
een mixpartij. Dit koppel speelde maar één keer in die formatie. Dit heeft natuurlijk te 
maken met de teamsamenstelling. Vier dames en drie heren. Dit betekent dat de dames 
steeds in een andere formatie aantreden. Bij de heren is dit in mindere mate aan de 
orde.  

Nu is de competitie nog maar net bezig. Er kan nog van alles gebeuren. Voorlopig ziet 
het er naar uit dat de competitiespelers bij onze club vooral moeten oefenen om samen 
te spelen in wisselende formaties. Dit kan een paar puntjes schelen. Zoiets maakt wel 
uit voor de uiteindelijke plaats op de ranglijst. 
 
20 – 30 september Nationale Sportweek 

In de Nationale Sportweek hielden we Open Huis op al onze speelavonden. Elke avond 
kwamen daar een paar mensen op af. Maar helaas weinig nieuwe gezichten. Het waren 
vooral bekenden die van de gelegenheid gebruik maakten om een keertje extra te spelen 
of opnieuw het badminton weer op te pakken. We hebben wel nieuwe mensen binnen-
gekregen buiten deze sportweek om. Gewoon mensen die zich aan het begin van het 
seizoen oriënteerden op badminton. Zij kenden onze club al uit eigen ervaring of via een 
bekende. Of kwamen via het internet op onze site terecht. Nu spelen zij bij onze club. 
Welkom bij onze club Willem, Loes, Irene, Chalis en Ristiono. 
 

Yonex-Dutch-Open toernooi 8-13 oktober 

We hebben twee gratis toe-
gangsbewijzen voor de finales 
op zondag 13 oktober. Wie wil 
hier naar toe? Wie zich het 
eerst meldt bij het secretariaat 
is spekkoper. 
 
 

Make-a-wish toernooi 19 okt. 

Wees er snel bij voor dit dubbel toernooi. Inschrijven (bij hendrikhendriks@home.nl) kan 
tot 12 oktober 2019. Zaterdag 19 oktober (09.15-17.00) in De Kalkwijck, Hoogezand.  

  
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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