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Make-a-wish op 19 oktober in Hoogezand
Voor het toernooi in Hoogezand zijn de organisatoren maanden van tevoren al bezig.
Contacten met sponsoren. Alle middenstanders bij langs. De gemeente niet te vergeten
en ook Yonex. Daarvoor waren ze op zaterdag 12 oktober in Almere te vinden bij het
Yonex Dutch Open 2019. Subtopbadminton in de polder. Zij zagen die dag de halve
finales. Maar dat was bijzaak. Ze wilden ook zakendoen. Met Yonex-vips weet Henkjan
wel raad. Voor het Make-a-wish toernooi wist hij shuttles en rackets binnen te slepen.
Zo kon weer een kostenpost worden gereduceerd tot de factor nihil.
Een week later was het zover. De eerste burger van de gemeente gaf het startschot. Het
deelnemersveld was lekker gevuld. Bijna honderd deelnemers. Waarvan elf van Lewenborg. Bij de dames speelden Sanne en Tessa in de laatste vrouwenpoule. Drie teams in
deze poule gingen voor de eindoverwinning. Die raakte al snel uit zicht. Maar de strijd
om de tweede plaats was fel. Met een gelijke eindstand maar een saldo dat ietsje pietsje
beter was konden zij plek twee binnenhalen. Ook Aletta deed in deze poule mee en
eindigde met een speelster van een andere club in de staart van de rangschikking. Bij
de heren kwam het duo Johan/Ronald (A-poule) wat stroef uit de startblokken. De dag
ervoor hadden ze in Lewenborg nog intensief gedubbeld en Johan had die avond zo
hard geslagen dat zijn racket brak. Dus trad hij in Hoogezand met zijn reserveracket aan.
Maar niet voor lang. Ook dat racket gaf de
geest. Wonderwel leek dit Johan’s redding
te zijn. De frustratie over zijn spel kon hij botvieren op zijn defecte racket. Dit veranderde
van een beetje kapot in total loss. Daarna
begon hun dubbel lekker te lopen. Ze eindigden op de derde plaats als de beste van de
middenmoters in deze poule. Het duo Jos en
Jan speelde in de B-poule waarin vier sterke
teams uitkwamen; drie teams waren een
stuk zwakker. Zij behaalden een goede
derde plaats en vielen dus ook inde prijzen.
In de C-poule deden drie BCL’ers mee.
Frans met een speler van een andere club
en Willem en Bennie als Lewenborg’s koppel. Beide teams waren gelijk aan mekaar.
Toch wist Frans met zijn maatje op doelsaldo de vierde plaats te bemachtigen. Het andere stel moest genoegen nemen met plek
vijf. Ook organisator Henkjan speelde tussen de bedrijven door mee. Hij eindigde bij alle
heren op de een na onderste plaats. Maar het toernooi kon voor hem al niet meer stuk
vanwege de grote opkomst en het mooie bedrag dat opnieuw hoger was dan de opbrengst van eerdere keren. Met de drieduizend euro die voor het goede doel werd opgehaald voelde hij zich de koning te rijk.

Spelletjesavond 16 november
De avond van het gezelschapsspel. In hartje Ten Boer. Bij Anja en Ronald. Deze avond
staat onder leiding van Tanja. Een echte liefhebber en fanatieke speler van gezelschapsspellen. Vooral nieuwe spellen hebben haar interesse. In het bijzonder de spelelementen
waarin de dobbelsteen minder prominent aanwezig is. Waar inventiviteit en snelheid nodig zijn om te scoren. Kom hiernaartoe en doe mee. Geef je wel even op bij Tanja.
Competitieverloop
In oktober lag de competitie grotendeels stil. We staan nog steeds onderaan en in het
eerste weekend van november moeten we bij de koploper op bezoek. Hopelijk sprokkelen we daar wat punten bijeen. Ben je benieuwd hoe het verder verloopt met ons team
in de competitie dan kun je dat volgen via deze link.
Probeerbadminton loopt als een trein
Maar liefst 35 badmintonverenigingen in het Noorden bieden in oktober en november
een kennismakingscursus badminton. De bond nam hiervoor het initiatief, vormde een
campagneteam en ondersteunde op tal van vlakken. Een eerdere proef in de Achterhoek
toonde dat je met een dergelijke opzet veel nieuwe spelers kon aantrekken: 150 cursisten deden daar mee en bijna de helft bleven hangen bij de verenigingen.
Ook het Noorden is goed begonnen. Ruim 550 aanmeldingen. Onze trainer - Jan Dijkema geeft ook training in Zuidhorn - meldde dat de badmintonclub in Zuidhorn begin
oktober ineens overstelpt werd met deelnemers. Ook bij drie verenigingen in de stad
schijnt de belangstelling groot te zijn.
We hopen dat deze cursussen voor velen de opmaat zijn om de badmintonsport te omarmen. Het noordelijke district van de badmintonbond heeft de afgelopen jaren te veel
jonge spelers zien afhaken. Het zou toch prachtig zijn als die negatieve trend nu eens
tot staan wordt gebracht.
Voor deze actie had onze club zich ook aangemeld. Het leek ons een mooie kans voor
Jan om met een nieuwe beginnersgroep te starten. Maar toen hij afgelopen zomer zijn
hartaanval kreeg besloten we toch af te haken. We wilden hem alle ruimte bieden om te
herstellen. Gelukkig loopt zijn herstel inmiddels zeer voortvarend. Hij lijkt er zelfs sterker
uit tevoorschijn gekomen. Jan is nu blij met alle nieuwe gezichten bij zijn training. Blijkbaar zijn we ook zonder publiciteitscampagne in staat om verse spelers aan te trekken.
Vanaf begin september hebben we alweer vijftien nieuwe spelers over de vloer gehad
en met tien daarvan zijn we een proefperiode of lidmaatschap aangegaan.
Kampioenschap Noord 23/24 november
Inschrijven kan tot 11 november via deze link. Het districtskampioenschap wordt gehouden in Hoogeveen.
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