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Barbecue

We hebben het seizoen afgesloten in de buitenlucht. Niet met badminton. We hadden
ook geen eindtoernooi, wel een barbecue. Een beetje afstand. Geen knuffels.
Een frisse ontvangst. Kinderen heetten elke gast persoonlijk welkom. Een brede lach bij
de poort en een glas bubbels om mee te beginnen. De meiden hadden zelf deze rol
bedacht en zich feestelijk uitgedost. Dit vrolijke accent prikkelde gelijk je humeur. De
verdere entourage en aandacht voor ieders smaakpapillen was goed geregeld in de achtertuin van Huize Norder. De hapjes-tafel kreeg al snel belangstelling. Aletta's frisse pastasalade zag je op veel borden terug. Haar meloen-kaas-olijf-combi liet her en der wat
kwijl langs de kin stromen. Sein voor Johan om tot verdere actie over te gaan. Paula had
hem groen licht gegeven voor een van zijn grote wensen. Een robuust barbecue-fornuis.
Eerst een frikandel om het apparaat op gang te brengen. Daarna trok Johan het hele
register open. Hij draaide aan allerlei knoppen. Elk hapje kreeg de temperatuur die nodig
was. De saté was sappig, de hamburger behield zijn pure eenvoud en de zalmmoten
verrassend smeuïg en fris. Na vele gangen bleek het apparaat zowaar ook vreemde
hompjes te kunnen produceren. Vormloze substantie, carboleum-bruin/zwart van kleur.
Er hoorde een verhaal bij. Van binnen moest dit het summum van mals gegaard vlees
bevatten. Veel gefronste wenkbrauwen. Voor de kritische blikken een brug te ver. Het
latere worstje was gelukkig weer als zodanig herkenbaar en had een heerlijke bite.
Het zat ons mee deze zomeravond halverwege juli. Temperatuurtje optimaal. Geen muggen. Overal voldoende ruimte voor de BCL-gasten. Diverse zitjes verspreid over de tuin.
Als er een spatje regen was gevallen hadden we kunnen schuilen.
Zo’n barbecue aan het einde van een seizoen bevalt goed. Niet alleen vanwege de happerij. Elk jaar tref je een prettige sfeer waar veel gelachten wordt. En we weten nu ook
een goed adres. Een adres om vast te houden. Hopelijk blijft Johan lang lid van de
club…. Meer foto’s? Klik!
Zomerbadminton
Er wordt goed gebruik gemaakt van het zomerbadminton. Op donderdag in Kardinge
gemiddeld drie banen bezet en op vrijdag in Ten Boer alle banen (zes). We spelen nog
door tot 13 augustus (Kardinge) en 21 augustus (Ten Boer). Op beide dagen van 20 tot
22 uur. Toegang gratis. Wil je nog meedoen? Meld je via secretariaat@bclewenborg.nl.

Afscheid Sepehr
Ruim een jaar geleden kregen we er al mee te maken. Het plotselinge vertrek van een
speler bij onze club vanwege het verlies van zijn verblijfstatus in Nederland. Toen was
het Matt die vertrok. Nu Sepehr. Hij schreef ten afscheid:
I hope this email finds you well and safe from Corona. I wanted to tell you that a few weeks after
the last time I trained with you in February, I lost my job as my contract was not extended. I was
asked to leave the Netherlands by April and I was forced to move back to Germany. So that is
why I won’t be able to see you and others anytime soon. Please tell them I said goodbye. Hope
seeing you again soon and thank you for all you thought me in Badminton. Will sure miss you all.
Sincerely yours, Sepehr
Amelandweekend 28-30 augustus

Opnieuw naar Ameland. Veel ruimte in de buitenlucht. Maar het is wel Coronatijd. Dus
zijn we extra waakzaam. De bezetting per slaapkamer houden we op maximaal twee
personen. Toiletten en doucheruimtes zitten aan beide kanten van het gebouw. Het is
een grote accommodatie geschikt voor ruim zestig gasten. Wij stoppen met onze inschrijving bij vierentwintig deelnemers. Alles is hier ruim opgezet en goed te ventileren.
Veel ramen en deuren die open kunnen. Inmiddels staan negentien deelnemers op de
lijst (16 zeker en 3 misschien). Dat betekent nog ruimte voor vijf.
Informatie en aanmelding: edwin.van.den.berg19@gmail.com.
Beweeg, speel en sport in Stad
Stad Groningen vernieuwt haar lange termijnvisie op sport en bewegen. De afgelopen
maanden zijn hiervoor vraaggesprekken gevoerd met sportverenigingen en allerlei andere organisaties die hier iets zinnigs over kunnen zeggen. Hans Slender, beleidsadviseur voor de sport binnen onze stad, is nu ook benieuwd naar de mening van de individuele sporter. Daarvoor hanteert hij een online lijst met tien vragen. Hij heeft ons verzocht om de badmintonspelers bij BCL hierop te wijzen. Bij deze. De vragenlijst is te
vinden via de Mentimeter. Voel jij je hierbij betrokken dan kun je nu je bijdrage leveren.
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