
 
Maandag en donderdag: nog 1 maand 

Alleen nog in de maand januari hebben we op de maandagen en donderdagen onze 
extra speelavonden. Daarna stoppen we hiermee. Dit hadden we ook van tevoren zo 
afgesproken met onze leden en de zaalverhuurders. Het was immers een experiment 
om eens uit te proberen in hoeverre twee extra speelavonden door de week zouden 
bevallen. Op de eerstvolgende ledenvergadering besluiten we of en hoe we hier in het 
volgende seizoen mee verder gaan.  

Kersttoernooi 2019 

Ons einde-2019-toernooi was weer een spannende gebeurtenis. In diverse partijen 
knokten de spelers om ieder punt. Ze doken op de grond en liepen zich het apezuur. De 
spelers konden uitgeput maar voldaan terugkijken op hun prestaties tijdens onze kerst-
happening. Edwin haalde om half elf de wedstrijdspanning nog even terug door de prijs-
winnaars bekend te maken. Verrassend was hoe ons nieuwe lid Sally direct al met over-
macht de eerste plek opeiste bij de vrouwen. Dat Johan eerste zou worden bij de man-
nen was iets minder ongebruikelijk. Maar hij had het dan toch even geflikt om net één 
puntje meer te halen dan een hele serie andere mannen. 

 

Tanja had ditmaal de prijsinkopen verzorgd. Ze had er echt werk van gemaakt. Naast de 
geijkte fles shampoo, handdoek en andere drogisterij-snuisterijen bleek ze een pas-
sende trofee te hebben ontworpen. De prijsuitreiking kreeg daarmee een stijlvol tintje. 
Haar kunstig gefabriceerde kerstballen werden meegegeven aan alle winnaars. Op één 
na dan. Jaap had er waarschijnlijk niet meer op gerekend en was al naar huis. Hij kreeg 
maandag in Engelbert alsnog zijn prijs.  

Velen bleven bij de huldiging aanwezig. Niet in het minst daartoe gestimuleerd door Hilda 
met haar schalen vol hapklare brokken en bakjes gevuld met hartige knabbeldingetjes. 
We werden door haar weer eens in de watten gelegd.  
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De nazit, die doorgaans tot in de kleine uurtjes doorloopt, liep om half één al aardig op 
z’n end. De krachten waren op. Bij het opruimen kwam Hilda nog een schaal vol hapjes 
tegen. Was abusievelijk achtergebleven in de keuken. Dat betekende voor het uitge-
dunde groepje aan de stamtafel nog een extra bierrondje en even doorbunkeren om de 
restantjes weg te werken.  

Competitieverloop  

Tien wedstrijden zijn gespeeld. Nog vier te gaan. Als je het een beetje gevolgd hebt dan 
weet je dat ons team achteropraakt. Eén gelijkspel, zes keer nipt (3-5) verloren en drie 
ruime nederlagen.  

De volgende wedstrijd is zondag 12 januari, een uitwedstrijd in Assen (altijd lastig want 
daar moeten we met veren shuttles spelen). Op 18 januari is de eerstvolgende thuiswed-
strijd. Tegen Badminton Oude Pekela. Dat is de club waartegen we in onze vorige ont-
moeting de grootste kans op een overwinning hadden. Het eindigde toen in een gelijke 
stand. Ga kijken op die zaterdag in Sporthal Europapark en moedig onze spelers aan. 
De wedstrijd begint om 1 uur. Voor het hele competitieverloop klik je op deze link. 

Filmavond bij Van Wees 

Bart van Wees en diverse andere spelers bij onze club komen jaarlijks op een zaterdag-
avond bijeen. Ze verzamelen rondom een extra lange keukentafel. Nel schenkt koffie en 
thee. Maar daar komen ze niet voor. Ze kijken in die ruimte graag naar een kale wand. 
Uit die wand steekt een kromme schroef. Ook een vlekje – zou een weggeplamuurd 
gaatje kunnen zijn - valt op. Het verder gladde oppervlak is wit. Een prima ondergrond 
voor de projectie van filmisch beeld. Op enige afstand van de wand een bankje en wat 
lage en hogere stoelen in rijformatie. Daarop gezeten trekt de eerste beweging op die 
wand de aandacht. Na een paar minuten zijn de oneffenheden verdwenen en is de focus 
enkel nog op de beelden met geluid en het drama dat zo wordt opgeroepen. We bevin-
den ons in de huiskamerbios van de familie Van Wees.  

Het is weer de hoogste tijd om een nieuwe filmavond te plannen. Dit keer verzamelen 
we eerst suggesties van het potentiële kijkpubliek. Daarna zal de CVWP (Commissie 
Van Wijze Personen (Alex, Johan, Edwin, en mij zelf) zich hierover buigen en een keuze 
maken uit de aangedragen titels. De datum van de vertoning zal waarschijnlijk ergens in 
februari of maart zijn. Maar nu eerst: titels. Geef je voorkeuren door aan de CVWP. 

Toernooien 2020 

29 febr: Appelscha. Dames en herendubbel toernooi. Info/opgave: Steegdentoernooi. 

1 mrt: Hoogezand. ‘Veteranen’ Toernooi. Info/opgave: BC Sportief 

21 mrt: Eelde. Mix- en dubbeltoernooi (nu in de splinternieuwe Sporthal Groote Veen, 
een extra reden om dit jaar mee te doen). Info/opgave: BC De Pluim 

18 apr: Groningen Europapark. Open clubtoernooi in poules. Info/opgave: BC-GO! 

Nederlandse kampioenschappen 2020 

Het Nederlands Badmintonkampioenschap is dit jaar opnieuw in Almere. Het begint met 
de voorrondes op vrijdag 31 januari. Op zaterdag gaan die nog even verder en die dag 
eindigt met de kwartfinales. Halve finales en de finales zijn op zondag 2 februari. 

Meer informatie over tijden, programma, toegangskaarten via deze link. 

  
Afzender Badmintonclub Lewenborg (BCL) 

WhatsApp/ Tel.  0640614070 
Website  www.bclewenborg.nl 
Mail  secretariaat@bclewenborg.nl 
 
Verzendlijst 
De Nieuwsbrief zenden we naar onze huidige en vroegere 
spelers. Wil je van de lijst af?  
Klik dan op afmelden om ons dit te laten weten. 
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