
 
Corona 

Wij hopen dat jij nog in goede gezondheid verkeert en vrij bent van besmettingsverschijn-
selen. Toch neemt dagelijks de kans toe dat iemand van nabij geconfronteerd wordt met 
het virus. Ook bij BCL zijn mensen in de zorg werkzaam of in andere risicovolle beroe-
pen. Daarnaast hebben ook wij spelers die in een risicogroep vallen. Zo onvoorstelbaar 
is het niet dat ergens binnen onze club het virus dichtbij komt.  

Corona manifesteert zich als een verstikkende krans om ons leven. We dachten half 
maart nog weg te komen met het toelaten van koortsvrije spelers in de sporthal. Maar 
dat was eenmalig. Daarna ging alles potdicht. En het blijft potdicht. Met de dag zorgt 
voortschrijdend inzicht voor een aanpassing van overheidsmaatregelen.  

Sporten kun je nu met hooguit drie personen. Met minimaal anderhalve meter tussen-
ruimte en alleen als niemand last heeft van ziekteverschijnselen. Allerlei filmpjes zijn te 
vinden van zwetende lijven binnenskamers. Op fitnessapparaten (inmiddels overal uit-
verkocht), met halters, ook met boeken en andere lichte dan wel zware kost uit de hui-
selijke sfeer. Daarnaast wordt momenteel heel wat afgewandeld, gerend en gefietst.  

Maar badminton? Je kunt hiervoor niet terecht in 
een gymzaal of sporthal. Die zijn allemaal dicht. 
Thuis is ook niet handig of je moet al via Carex een 
verlaten bedrijfshal bewonen. Dan maar in de bui-
tenlucht? Dubbel en mix kan niet. Vier is immers 
meer dan drie. Enkelpartijtjes worden het dan. Die 
kunnen wel. Als je afgaat op een berichtje dat Ro-
nald op Internet langs zag komen lijkt sportend Ne-
derland die nieuwe praktijk te omarmen. Met part-
ner op je eigen gazon. 

Wij hebben al een kortstondige ervaring gehad met 
het spelen in weer en wind. Een jaar geleden. Toen 
daalde de promotiekaravaan van de bond neer op 
de Ossenmarkt. Een paar van ons speelden enkele 
partijtjes. Niet zozeer tegen elkaar als wel tegen de 
windvlagen. Voor sommigen een leuke ervaring al 
bleek niet ieder even enthousiast. Je kunt het nu 
weer eens gaan proberen. Neem de weergoden 
voor lief en plaats een netje in de tuin. Als het effe 
kan een beetje beschut. Anderhalve meter tussen-
ruimte moet kunnen. Dus niet te veel dropjes spe-
len. Elkaar vooral achterin houden. We horen 
graag of het je lukt en hoe het bevalt. 

 

  

Nieuwsbrief 
nr: 116 

april 2020



Is het seizoen al afgelopen? 

De maatregelen tegen virusverspreiding sluiten groepsactiviteiten uit. Sportclubs staan 
nu geheel droog. 28 april is de voorlopige einddatum in de strijd die we in Nederland 
leveren. Maar de kans op verlenging van de contactverboden is na die datum nog le-
vensgroot. Als er al reden is om maatregelen te verlichten dan zal sporten in groepsver-
band waarschijnlijk nog niet aan de orde zijn. Is het seizoen dan al afgelopen? Zeg het 
maar. Puur koffiedik kijken. Niemand weet het. Het RIVM adviseert, het kabinet bepaalt 
maar het virus dicteert.  
We hadden dit seizoen nog een bijzondere jubileumavond (45-jarig bestaan BCL) en 
een eindtoernooi. En het Kwartet Der Wijzen had nog een filmavond in petto, Voorlopig 
staat dit allemaal in de pauzestand. Alhoewel, misschien sluit het Kwartet zich aan bij 
het nieuwste initiatief: Corona Cinema. Online kijken vanaf de bank, chips onder hand-
bereik en napraten in een zelfgemaakt videoplatform voor cinefielen.  

Wat doet het bestuur? 

Het vernieuwde BCL-bestuur komt nu wat vertwijfeld op gang. Het bestuur leunt op de 
adviezen van de badmintonbond en volgt de maatregelen van de overheid. Consequen-
tie: niet spelen. Intussen worden de spelers via de mail geïnformeerd en wordt gewerkt 
aan de organisatie van het nieuwe seizoen. Het nieuwe competitieteam, de inschrijving 
op zaalruimte, bestelling van shuttles, de samenwerking met partners, publiciteit en de 
werving en het behouden van spelers. Ook wordt nagedacht over de gevolgen voor onze 
club nu alles stilligt. Velen zullen de vrijdagavond missen. Zowel de lichamelijke inspan-
ning en het spelletje alsook het clubleven, de ontmoeting van medespelers, de derde 
helft. Kan dit gemis gecompenseerd worden? En hoe dan? Het liefst bieden we als het 
weer mogelijk is extra speelgelegenheid. Maar is daar behoefte aan? En kan dat dan 
ook met die beperkte speelcapaciteit in de gemeente? Moet er misschien financiële com-
pensatie komen? We weten nauwelijks iets over financiële gevolgen. Het is onbekend of 
zaalhuur en bondsafdracht worden kwijtgescholden. Eerst maar eens het europlaatje 
compleet maken.  
Als we weer ‘los’ kunnen roept het bestuur een ALV bijeen. Dan kan de club gezamenlijk 
besluiten welke passende maatregelen we gaan treffen. 

Badminton World Tour 

De All England was halverwege maart het laatste 
toernooi van de BWF world tour. Daarna ging we-
reldwijd zo’n beetje alles op slot. De toernooien in 
april en mei zijn gecanceld. Misschien begint het 
badmintoncircuit weer in juni met de Australian 
Open. Maar dit is nog lang niet zeker. Ons natio-
nale mixkoppel Tabeling en Piek versloeg in Bir-
mingham het Chinese koppel (nummer 1 van de 
wereld). Helaas verloren ze daarna van de Kore-
anen in de kwartfinale. 

 
Amelandweekend 28-30 augustus 

De laatste twintig jaar is het seizoen gestart op Ameland. Momenteel is nog onzeker of 
dit door kan gaan. Helderheid hierover duurt nog even. Maar de verblijfsaccommodatie 
en de sporthal in Nes blijven gereserveerd. De prijs blijft € 65. En aanmelden kan nog 
steeds bij Edwin: edwin.van.den.berg19@gmail.com. 

  
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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