
 
 
Toernooi Appelscha altijd prijs 
“Jwoaaa!” De schreeuw komt onderuit de strot. Overstemt het geweld van de voet die met een dreun 
op de vloer stampt. Een krachtig ‘tsjakka’ met de ene arm, het racket stijf omhoog met de andere arm. 
De high-five van beide spelers vormt het slotakkoord. “Kom op!”, brult het door de zaal. Het knalrode 
hoofd heffen, diep gesnuif en stoom uit de neusgaten. Stilstaan. Rust. Opengesperde ogen blikken 
hard naar de tegenspelers. Naar voren en opnieuw positie innemen. Voet zoekt serveerlijn. Nog eens 
ademhalen, langzaam uitblazen, concentreren, knie licht buigen, racket naar beneden, focus op het 
serveervak aan de overkant. Stilte. Pok. 
De omstanders nemen toe. Geboeid volgen zij de naderende ontknoping. Johan en Ronald zwoegen 
voor wat ze waard zijn. Elk gewonnen punt betekent nu vuurwerk. Knallende klanken. Decibellen 
vanuit het diepe binnenste. Grotgeluiden. Ze houden elkaar bij de les en komen in hun flow. Onstuit-
baar spelen ze door. De derde set dwingen ze af.  
Iedere toernooideelnemer die niet hoeft te spelen heeft de ogen nu op dit viertal gericht. De jonge op-
ponenten blijven rustig. Een korte pauze. Nog twee minuten te gaan. Onaangedaan wisselen ze van 
helft. Ze pakken de service weer terug van het knallende duo uit Groningen. Willem en Stefan van 
AFC-Appelscha maken nu geen fout meer. Ze trekken de partij in die paar minuten naar zich toe. Le-
wenborg is verslagen. 

Ja, zo kan het gaan. En toch… Elk jaar valt Lewenborg bij dit toernooi wel in de prijzen. Ook nu weer 
tussen al die Friezen. Johan en Ronald wonnen bij het herendubbel de tweede prijs in de hoogste he-
rendubbel-poule. Tanja en Anja behaalden ook de tweede prijs. Zij in de hoogste poule bij de dames. 
Een poule lager moesten Jan en Bennie zich tevreden stellen met de onderste plaats. Geen prijs. 
Volgend jaar beter. 

 

Alweer een pot met snoep gewonnen. 

 

17 Maart 20 uur ‘The mountain between us’  
In de huiskamerbios van Bart van Wees, Speenkruidstraat 52, Oosterhogebrug. Vooraf opgeven. Heb 
je dat nog niet gedaan? Neem dan heel snel contact op met Edwin om te vragen of er nog ruimte 
is. Het aantal zitplaatsen is beperkt. In de vorige nieuwsbrief kon je kiezen uit vier films. De keus is 
gevallen op ‘The mountain between us’. Zien? Laat het Edwin weten: ed-
win.van.den.berg19@gmail.com of WhatsApp 0643754553. Als er nog zitplaatsen zijn, krijg je van 
Edwin te horen welk hapje of drankje van jou als bijdrage wordt verwacht. 
 
Jaarlijkse ledenvergadering 

De jaarlijkse ledenvergadering is op vrijdagavond 6 april in de kantine. Rondom 20 maart krijg je de 
uitnodiging hiervoor toegezonden. 
 
Einduitslag 

Met drie teams hebben we dit seizoen in de competitie gespeeld. Vooral het eerste team deed het 
boven verwachting goed. En dat nog wel zonder Auke die om persoonlijke redenen af moest haken. 
Tot op de laatste competitiedag lagen ze aan kop. Maar ze moesten hun meerdere erkennen in de 
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klasbakken van BC-GO. Zo eindigden ze op de tweede plaats. Ook het tweede team draaide goed. 
Halverwege kon Peter niet verder vanwege gecompliceerd letsel aan zijn enkel. Met drie vast spelers 
en wisselende invallers verwierven ze een stevige derde plaats in hun poule. Alleen het derde team 
draaide dit seizoen minder. Onze ‘oudjes’ bleven iets onder de middenmoot steken. De jaren begin-
nen kennelijk toch te tellen.  
 
Competitie wijziging in nieuw seizoen 

Straks allemaal in de bondscompetitie. Vanaf september 2018 speelt de badmintoncompetitie zich af 
op het landelijk niveau. In een lange reeks jaren was dat anders. Er bestonden twee niveaus. Een 
landelijke indeling in divisies en een regionale indeling in klassen. Dit wordt nu bijeen geveegd. Ieder 
speelt straks competitie in een landelijke divisie. Het aantal divisies is daarvoor uitgebreid van vijf 
naar tien. De bond wil zo meer mogelijkheden creëren om teams voor een competitieseizoen over te 
hevelen van regio A naar regio B. Soms komt dat beter uit als er een team te veel is in een bepaalde 
sterkte en in een naastliggende regio van dezelfde sterkte een team te weinig. Dan kun je wat makke-
lijker gaan schuiven.  
We geloven niet dat deze verandering een rol gaat spelen voor onze club. We opereren vanuit de 
stad Groningen zo’n beetje in het centrum van onze regio. Als er al een keertje geschoven moet wor-
den met bijvoorbeeld de regio Oost dan komt daarvoor eerst een team uit Coevorden of Emmen in 
aanmerking. Niet uit Groningen. Dat team zal dan veel te ver moeten reizen. 
 
Let op. Geef je nu snel op voor de volgende competitie 

Geef je nu al op om competitie te spelen in het nieuwe seizoen. Door de nieuwe landelijke competitie-
opzet moet BCL uiterlijk op 1 april het aantal teams doorgeven. In het verleden konden we in onze 
regio vaak nog op een later moment teams toevoegen of intrekken. Nu kan dat niet meer. Wees er 
daarom snel bij. Heb je interesse? Wil je graag competitie spelen? Of heb je eerst wat meer 
informatie nodig? Neem dan contact op met het secretariaat van onze club. Het liefst per email bc-
lewenborg@ziggo.nl maar per telefoon of WhatsApp kan ook 0640614070. Dit geldt ook voor de 
spelers die in het huidige seizoen competitie hebben gespeeld. Alle vragen en aanmeldingen worden 
beantwoord. Dus als je geen reactie krijgt dan is jouw vraag of aanmelding niet aangekomen! 
 
De voorjaarstoernooien 

11 maart. Mixtoernooi Peize. Zie verder 17e Mixtoernooi Peize 
24 maart. Dubbel en mixtoernooi Eelde. Informatie en opgave: christianvankammen@home.nl. 
21 april. Mixtoernooi Haulerwijk. Informatie en opgave: BVHaulerwijk 
26/27 mei. Nachttoernooi (mix of dubbel) Oude Pekela. Informatie en opgave: secretariaat@bvbop.nl. 
 

 

Veteranentoernooi 18 februari: volop snuisterij.  
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 De nieuwsbrief zenden 
we naar leden, 
strippenkaarthouders en 
spelers in hun 
proefperiode. Oud-
spelers krijgen de brief 
nog een jaar in hun 
mailbox. 

Wil je van de lijst af? 
Geef dat even bij ons 
aan via een mailtje. 
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Badminton Club 
Lewenborg 
 
Tel / WhatsApp: 
0640614070 

Website: 
www.bclewenborg.nl 

Mail: 
bclewenborg@ziggo.nl 
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