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Badmintonfestival Ossenmarkt 25/26 mei
We schreven er al eerder over. De badmintonbond wil de aantrekkingskracht van onze
sport vergroten met de introductie van buitenbadminton. De bond zigzagt door het land
met badmintonfestivals. Het zijn tweedaagse gebeurtenissen in de weekenden. Op de
zaterdagen clinics en demonstraties en op de zondagen kun je zelf de sport beoefenen.
Dan volgt een buitentoernooi. Je moet je wel van te voren even opgeven om aan de
toernooiwedstrijden mee te kunnen doen.
Om de invloed van de
wind kleiner te maken
speel je buiten met een
speciaal
ontworpen
shuttle. Dit pluimpje is iets
zwaarder. Maar de aerodynamica is vooral anders. Daardoor kun je er
buitenshuis best goed
mee meppen. Klik op de
afbeelding om te zien hoe
dit er aan toe gaat. Misschien een leuke uitdaging
om dit eens uit te proberen.
Geef je op voor het festival. Dit is een unieke kans nu de zomer nadert. Er is maar één
festival in het noorden en dat is op 25/26 mei aanstaande. Voor verdere informatie en
opgave: badminton-festival-groningen.
Nog één competitieteam
We hebben voor het nieuwe seizoen één team opgegeven. Zeven spelers gaven zich op
als competitiespeler. Sommigen vermeldden daarbij dat zij niet alle wedstrijden kunnen
spelen. Daarom hebben we ook nog twee reserves. Dan moet het wel goedkomen om
elke keer met een volwaardig team aan te treden.
De spelers die zich hebben aangemeld: Suzan, Annejoke, Ida, Tessa, Thom, Samuel,
Bart van Wees en als reservespelers Marina en Bennie.
Bij onze aanmelding hadden we de keuze om dit team uit te laten komen in de 7e of de
8e divisie. We hebben voor de 7e divisie gekozen en wel om twee redenen. Ten eerste
omdat het team een combi is van het voormalige eerste en tweede team. We hopen dat
de sterkte zich ongeveer daartussenin bevindt. En ten tweede omdat we de spelers 14
echte wedstrijden willen bieden en de kans daarop is in de 7 e divisie vele malen groter
dan in de 8e divisie.
Competitiesamenwerking met BC-GO
Vele jaren speelden we samen met Badmintonvereniging Novum onze thuiswedstrijden
voor de competitie in Sporthal De Brug. In het nieuwe seizoen komt daar verandering in.
In overleg met BV Novum hebben we ervoor gekozen om mee te liften met de competitiemogelijkheden die Badmintonclub GO heeft. Zij zijn namelijk in staat om op de zaterdagen het nieuwe Sportcentrum Europapark vast te leggen voor het competitiespelen.
Dit centrum beschikt over een grote hal met twaalf speelvelden. Met deze nieuwe vorm
van samenwerking hopen we iets goedkoper uit te zijn.

Kies je badmintonavond(en) uit
Op de ALV hebben we besloten om met ingang van het nieuwe seizoen een nieuw contributiesysteem door te voeren. Dit systeem pakt voor alle leden goedkoper uit dan we
tot nu toe gewend waren. Een voorwaarde om dit systeem te laten slagen is dat ieder
vóór 1 september heeft gekozen op welke avond(en) hij of zij meespeelt. Op basis van
die keuze stellen we de contributienota op. Aan het eind van dit seizoen sturen we ieder
het overzicht met de keuzemogelijkheden en het verzoek om jouw persoonlijke keuze
aan het secretariaat door te geven. Overigens; de kans bestaat dat de keuzes er iets
anders uit gaan zien dan de mogelijkheden die op de ALV en in de enquête zijn gepresenteerd. Dit heeft te maken met veranderingen die er zitten aan te komen bij het verhuren van sportaccommodaties door de gemeente Groningen.
Verhuurbeleid gemeente Groningen verandert
Onlangs heeft de gemeente ons geïnformeerd over aanpassingen in het verhuurbeleid
van sportaccommodaties. Vanwege de sluiting van een paar sportzalen moet een probleem worden getackeld dat vooral de binnensportverenigingen treft. Dus ook de badmintonclubs. Zoals het er nu uitziet kunnen verenigingen geen gedeeltes van sporthallen
meer huren. Alleen volledige sporthallen worden nog te huur aangeboden. Dat zou betekenen dat onze gedeeltelijke huur van de sporthal in Ten Boer (dinsdagavond) en de
gedeeltelijke huur van Sporthal Lewenborg (donderdagavond) een knelpunt wordt. Het
bestuur weet nu nog niet hoe dit moet worden opgelost. Er is uiteraard al wel contact
gezocht met de gemeente hierover. En er volgt nog een gezamenlijk overleg tussen de
gemeente en de binnensportverenigingen om te bespreken welke combineermogelijkheden mogelijk zijn. Hopelijk komt daar iets positiefs uit rollen.
Nog acht keer ….
Je zou het niet zeggen als je ’s morgens je neus buiten de deur steekt. Brrr. Maar het is
echt volop lente. Nog even en dan zitten we in onze zomerstop. We merken vaak dat
vanaf het begin van de zomertijd de animo iets terugloopt op de vrijdagavond. Langer
licht doet andere verlangens ontluiken. Het automatisme om aan het eind van de werkweek de sporttas te pakken neemt af. Maar bedenk ook waarom je wekelijks ging sporten. Extra beweging, conditie, leuk spelen, wellicht het sociale contact en de gezelligheid
van de nazit? Blijf actief. Nog maar acht keer te gaan en dan sluiten we het seizoen af
met de BBQ.
Voorjaarstoernooien
11/12 mei Toernooi afvalsysteem Veendam. Opgave: Meteoor 4-6-8 toernooi
Amelandweekend: 30 augustus t/m 1 september 2019
Opgave: WhatsApp 0643754553, email edwin.van.den.berg19@gmail.com
Afzender Badmintonclub Lewenborg (BCL)
WhatsApp / Tel. 0640614070
Website www.bclewenborg.nl
Mail secretariaat@bclewenborg.nl
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