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Aanstaande vrijdag onze eerste clubavond
Wij beginnen aanstaande vrijdagavond op 14 september aan ons vierenveertigste badmintonseizoen. Op 1 september zijn we gestart met 48 reguliere leden en 20 spelers met
een proeflidmaatschap of een strippenkaart. Op de tweede vrijdag – 21 september –
hebben we Open Dag. Neem je vrienden, buren of familieleden mee. Toegang gratis.
Amelandweekend
Daags na afloop van het trainingsweekend hebben Edwin, Marina en Ronald al besloten
dat we in 2019 weer naar Ameland varen. Dat is twintig jaar nadat een paar leden van
BCL voor het eerst meegingen met een trainingsweekend voor badmintonspelers. Toen
werd het nog georganiseerd door Olympia.

Vanaf 2007 is onze vereniging de organisator. Steeds in september naar Ameland en
elke keer in de sporthal in Hollum. Het was dit jaar uitstekend georganiseerd en bovenal
supergezellig. In de twee voorgaande jaren werd door Anja en Tanja een nieuwe trend
gezet. Bivakkeren op wat grotere afstand van de sporthal. Dit jaar nam het nieuwe organisatietrio dit gebruik over. We zaten op de verst denkbare afstand van de sporthal. Er
zien te komen bleek een grotere prestatie dan twee dagen een paar uurtjes pluimballen.
Zo werd de conditie meer getest dan de souplesse en het reactievermogen. Zeker als je
erbij optelt dat de ‘Ausdauer’ nog een extra kluif kreeg te verwerken. De overdag gesprokkelde takken, stammetjes en stukken stronk, gingen ’s avonds in de fik. Zo konden
de nachtbrakers rondom de vuurton zich verwarmen en het nog urenlang volhouden.
Elk jaar mogen we verse deelnemers verwelkomen. Dit jaar Jeroen en Rung, twee spelers van Novum en Samuel en Matt, twee nieuwe competitiespelers bij onze club. Op de
bonte zaterdagavond was de versheid al verdwenen. Bij het natafelen en afruimen werd
de volumeknop van de achtergrondmuziek een stukje opgeschoven. Al gauw vulden
aria’s luidkeels de groepsruimte. Het koor zette in en ieder zong om het hardst de longen
uit het lijf. Samenzang bleek een goed recept om een band te smeden. Bijna iedereen
meldde zich daarna voor de traditionele groepssessie van Tanja: uitbeelden en raden
maar. Voor de gelegenheid de meisjes tegen de jongens. Het recept voor uitbundig spektakel, pikanterieën, gierende uithalen en ordinaire buikpijn van de gevatte opmerkingen.
Eerste ronde voor de jongens, tweede voor de meisjes. Onze buitenlandse deelnemers
zijn hiermee een schat aan Nederlandse spreekwoorden en gezegden rijker geworden.
Met de alom aanwezige mobieltjes zijn veel plaatjes geschoten. Lang niet allemaal publicabel. Niet zozeer vanwege onbetamelijkheid maar meer omdat de opnamekwaliteit
te wensen overlaat. Op onze site kun je een fotografische impressie bekijken.

Twee Aziatische Ameland-gangers met tegenwind in oer-Hollands kustlandschap
Competitiewijzigingen
De beide competitieteams hebben we aan moeten passen. Fajar moest zich helaas af
melden. Hij is door zijn baas naar Schotland gezonden en zal daar naar verwachting tot
2019 werkzaam zijn. Dus geen competitie voor hem in Nederland. Zijn plaats wordt nu
ingenomen door Samuel. Die was eerst ingedeeld in het eerste team. Team 2 bestaat
nu uit: Ida, Marijke, Tessa, Bart, Thom, Samuel.
Voor team 1 hebben we Matt bereid gevonden om als vaste speler deel te nemen. Hij
heeft al een lange badmintonervaring die het team goed kan gebruiken. Dit team bestaat
nu uit: Annejoke, Annie, Suzan, Jos, Johan, Matt.
De wedstrijden van team 2 worden vandaag of morgen vastgesteld. De poule waar zij in
spelen heeft te weinig teams. Ter compensatie werkt de bond nu een aangepast speelschema uit waardoor dit team toch een voldoende aantal wedstrijden kan spelen. Dat
betekent tegen sommige tegenstanders drie keer spelen in plaats van twee keer.
De eerste wedstrijd van beide teams wordt aanstaande zondag gespeeld in Sporthal De
Brug. Aanvang 10 uur.
Contributienota komt later
De nieuwe contributienota komt wat later. We zijn gewend om die rondom 1 september
te versturen maar dat is niet gelukt. Rondom 15 september kun je de nota tegemoet zien.
Alle leden met een emailadres ontvangen de nota per email.
Schrijf je in
Zaterdag 20 oktober; 3e Make-A-Wish Toernooi; De Kalkwijck te Hoogezand. Inschrijven met dubbelpartner per email hendrikhendriks@home.nl. De opbrengst is voor
Make A Wish (kinderen met een levensbedreigende ziekte). Kosten 20 euro per koppel.
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