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Kersttoernooi 20 december
Noteer deze datum. Het toernooi op de laatste vrijdag voor Kerstmis. Zoals gebruikelijk
kan iedere speler meedoen. Zowel alle leden als onze aspirant-leden en strippenkaartspelers. Maar, let wel, alleen als je van tevoren bent aangemeld. Edwin opent de avond
om acht uur. En geeft het startschot voor de eerste wedstrijd om vijf over acht. Dus kom
ruim op tijd zodat ook je medespelers van jouw spel kunnen genieten. Inleg per persoon:
1 euro. Met deze bijdrage kan Marina de overwinningstrofeeën aanschaffen.

Afhankelijk van de deelname spelen we vijf partijen p.p. in twee of drie poules. Die zijn
ingedeeld op sterkte. Garantie voor mooie partijen. Opgeven vooraf noodzakelijk voor
de wedstrijdindeling. Meld je op 20/12 vóór 10:00 uur bij: secretariaat@bclewenborg.nl.
Speelrooster kerstvakantie
Maandag 23 december Engelbert wel badminton
Donderdag 26 december Lewenborg geen badminton
Vrijdag 27 december Lewenborg wel badminton
Maandag 30 december Engelbert geen badminton
Donderdag 2 januari Lewenborg wel badminton
Vrijdag 3 januari Lewenborg wel badminton
Donkere wolken deze dagen?
December. De maand waarin de nacht tweemaal langer is dan de dag. Donkere dagen.
Ook donkere wolken? Nee toch. Giga-omzet met Black Friday en Sinterklaas. Kerstdagen in het verschiet. Toch het feest van licht in de duisternis. Een opmaat naar nieuwe
kansen. Wegknallen de oude sores en met volle pokkel 2020 binnenrollen.

Maar toch. In badmintonland lijkt de zon achter de wolken te verdwijnen. In het bijzonder
in Groningen. De groter gegroeide gemeente heeft moeite om haar begroting rond te
krijgen. Lasten worden verzwaard. Huiseigenaren kregen sterk gestegen WOZ-taxaties.
Daardoor zal de gemeentelijke aanslag in 2020 fors oplopen voor woningbezitters. Ook
sporters krijgen hier met hogere lasten te maken. De gemeente gaat knijpen in de sportbegroting. De Sportkoepel (belangenbehartiger van gemeentelijke sportverenigingen)
heeft al fel geprotesteerd. Verwacht wordt een verhoging van zaalhuur. Daarnaast hebben badmintonners nog te maken met hun landelijke sportbond. Die heeft het onzalige
plan om de bondscontributie vooral voor kleinere clubs fors te verhogen. Als BCL in 2020
deze lastenverzwaringen voor de kiezen krijgt zullen de spelersbijdragen omhoog moeten. Wat ook niet meehelpt is de terugloop van ledenaantallen bij badmintonclubs. Dan
moeten de vaste lasten over steeds minder mensen worden verdeeld.
Voor het huidige seizoen konden we, in tegenstelling tot voorgaande jaren, alle contributietarieven verlagen. We hoopten die tarieven nog een tijdje te kunnen hanteren. Het
lijkt nu malheur te worden. Alhoewel, de spelers staan op de wagen maar het spel is nog
niet gespeeld. De gemeenteraad moet nog besluiten, dus wie weet…. Zo moet ook de
bondsvergadering nog besluiten, dus wie weet…. En de ledenterugloop was weliswaar
fors het vorige seizoen maar nu zitten we weer in de lift, dus wie weet…. Eind februari
hebben we onze ledenvergadering. Tegen die tijd weten we welk drama het wagenspel
ons bracht. Met de kennis van die afloop zullen we de tarieven al dan niet verhogen.
Competitieverloop
De helft van de competitie is nu gespeeld. Ons BCL-team heeft er moeite mee. Eén
gelijkspel en zes verloren wedstrijden. We wisten dat het zwaar zou worden. De tegenstand is groot. Groter dan we stilletjes hadden gehoopt.
De tweede helft begon afgelopen weekend onfortuinlijk. Het team uit Coevorden stond
Lewenborg twee driesetters toe. Dat was de enige troost voor team BCL. Coevorden
triomfeerde in alle acht partijen. Een zeperd van 0-8. We staan nu stevig onderaan.
Aanstaand weekend hebben we misschien kans. Dan treffen we de club die één plaats
boven ons staat. Om die te passeren moet het weer 0-8 worden. Let wel; in ons voordeel.
Benieuwd hoe het ons team in de competitie verder vergaat? Klik dan op deze link.
Zaterdag 28 december Zuidhorn
We zijn uitgenodigd door BV Zuidhorn. Meerdere keren per jaar nodigen zij spelers uit
van clubs in het noorden om gratis bij hen te komen spelen. Ook nu hebben we weer
een uitnodiging ontvangen. Voor ieder die wil badmintonnen tussen Kerst en Nieuwjaar:
28 december 10:00-12:30 Sporthal Quicksilver-S, Sportlaan 1, Zuidhorn.
Spelletjesavond 16 november
Tegen achten kwamen ze binnendruppelen. Een kleinere club dan vorig jaar. Het Nederlands elftal speelde die avond. Ondanks een paar afzeggingen schoven acht spelers
rond de keukentafel. Het mes lag op tafel maar het was er niet minder gezellig om.
Tanja was opnieuw de initiatiefnemer. Ze had allerlei spellen meegenomen. Voor de
meeste spelers waren die nieuw. Vier speltypes, zowel met als zonder speelbord, kwamen deze avond op tafel. Sommige spellen vergezeld van een App. Verdwijnt de charme
van zandloper, dobbelsteen en pion? Nee, het bleek een prettige mix. Het middernachtelijke uur ging geruisloos - uh, eerder in grote hilariteit - voorbij. Er werd nog een uur
toegevoegd. En nog was het niet afgelopen. Het mes was wel van tafel verdwenen. De
spelvreugde was hoog, vrolijkheid groot en sfeer optimaal. Volgend jaar weer.
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