
 
 
Nieuwsbrief in ander jasje 
De stijl van onze Nieuwsbrief is aangepast. In december kreeg je al een eerste probeersel; een 
gewoon mailtje als kerstnieuwsbrief. Vanaf oktober 2006 tot en met december 2017 stuurden 
wij onze ‘Netdropjes’ als bijlage op A4-formaat mee bij een mailtje. Vanaf 2018 blijft onze 
nieuwsbrief het uiterlijk van een gewoon mailtje houden. Voor de lezers die hun mailtjes op 
hun mobiele telefoon ontvangen verhoogt dit het leesgemak. 
 
Valt zondag de beslissing? 
Het eerste team van BCL speelt a.s. zondag om 10 uur haar wedstrijd tegen de concurrent voor 
het kampioenschap in de eerste klasse: BC-GO. Tot nu toe staat BCL-1 op de eerste plaats maar 
dat is nogal geflatteerd. Het team van BC-GO heeft nog steeds twee wedstrijden achterstand. 
Als BC-GO die met ruime cijfers wint dan komt het team van BC-GO op de eerste positie. Nu ze 
dit weekend tegen mekaar moeten kan ons team laten zien of ze voldoende gegroeid zijn om 
BC-GO op grotere achterstand te zetten. Waarschijnlijk zal dit weekend beslissend zijn voor het 
kampioenschap. Kom ze aanmoedigen! De wedstrijd wordt gespeeld in Sporthal De Brug 
(Corpus den Hoorn, Groningen Zuid).  
Ook onze andere teams spelen die zondag een thuiswedstrijd in De Brug. Zij draaien mee in de 
middenmoot. Team 2 presteert daarin beduidend beter dan Team 3. Momenteel maar liefst 20 
punten verschil tussen beide teams. Als het tweede team goed haar best doet kan ze nog een 
gooi doen naar de tweede positie in de 3e klasse. Beide teams hebben wel enige last van 
tegenslag. Ten eerste natuurlijk de blessure van Peter Poortinga waardoor hij voor het tweede 
team veel wedstrijden moet missen. En daarnaast diverse wedstrijden die om allerlei redenen 
worden uitgesteld waardoor er in februari een inhaalprogramma resteert. Op een aantal 
vrijdagavonden zullen zij een wedstrijd in onze sporthal in Lewenborg moeten spelen. Dat is 
ongemakkelijk; zowel voor de competitiespelers als voor de recreanten.  
 
Competitietraining 
De competitieteams trainen op de donderdagavond in Sporthal Lewenborg. Deze training zal 
doorlopen tot in de derde week van februari. Op donderdag de 15e is de laatste training. 
Daarna kunnen de competitiespelers tot aan het nieuwe seizoen niet meer spelen op 
donderdagavond.  
Jan Dijkema start in februari met een cursus voor het bereiken van het hoofdtrainerschap van 
een vereniging. Het belooft een pittig traject voor hem te worden waarin veel weekenden zijn 
volle aandacht nodig hebben. Hij is nu trainer bij twee verenigingen (Lewenborg en Zuidhorn). 
Aan het einde van 2018 hoopt hij zijn diploma te halen. Veel succes Jan. Zet ‘m op! 
 

 
 

http://www.badminton.nl/nieuws/info-fz-forza-nederlandse-kampioenschappen-2018


De eerste toernooien van 2018 
Het toernooiseizoen is begonnen. De competitie is weliswaar nog volop bezig. Toch starten de 
toernooien weer in de maand februari.  
Het toernooiseizoen opent zoals gebruikelijk met het Nederlands Kampioenschap in het eerste 
weekend van februari. Dit toernooi voor de landelijke toppers wordt gehouden in Almere. 
De toernooien waar de regionale competitiespelers aan meedoen  - maar ook ex-
competitiespelers en gevorderde recreanten! - worden vooral regionaal georganiseerd. In het 
noorden kennen we een paar toernooien waar iedereen aan mee kan doen. Meestal speel je in 
poules waarbinnen je op je eigen sterkte wordt ingedeeld. Als je mee wilt spelen ga dan even 
kijken bij de toernooi-informatie. Voor sommige toernooien moet je er al snel bij zijn want 
overal geldt: vol is vol. 
18 februari. Veteranentoernooi Hoogezand (vanaf 30 jaar, what’s in a name). Voor informatie 
en opgave zie bijgesloten aanmeldformulier. 
24/25 febr. AMOR-toernooi Groningen. Zie verder 52e Master AMOR-toernooi 
24 februari. Dubbeltoernooi Appelscha. Voor informatie en opgave zie bijgesloten 
aanmeldformulier. 
11maart. Mixtoernooi Peize. Zie verder 17e Mixtoernooi Peize 
24 maart. Dubbel en mixtoernooi Eelde. Voor informatie en opgave zie bijgesloten 
aanmeldformulier. 
21 april. Mixtoernooi Haulerwijk. Nog geen informatie. Houd hun site in de gaten 19e 
Mixtoernooi Haulerwijk 
26/27 mei. Nachttoernooi (mix of dubbel) Oude Pekela. Voor informatie en opgave zie 
bijgesloten aanmeldformulier. 
 

 

http://amortoernooi.nl/
http://www.hoogspelpeize.nl/
http://www.bvhaulerwijk.nl/toernooi.html
http://www.bvhaulerwijk.nl/toernooi.html

