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De kop is eraf
De afgelopen week zijn we weer begonnen in Lewenborg. Het eerste wat opvalt: Hilda.
De glimmende oogjes nog guitiger dan voorheen: “Hoe is ie?” Met kwieke pas komt ze
achter de bar vandaan. De wenkbrauwen knijpen lichtjes samen. Een vinger wijst naar
een stalen desinfectieapparaat: “Ho, ho, niet verder. Eerst je handen.”
De zo bekende pas vergezeld van zucht en steun is passé. De lijvige gestalte van weleer
is gesmolten. Kort voor de Coronacrisis ons verlamde had zij een operatie ondergaan.
We kregen toen een eerste aanzet te zien naar her-modelering. Maar nu, een half jaar
later? Zo ziet krimp eruit. En dan niet in de lengte wel in de breedte. De één na de ander
die binnenkomt ‘Ben jij het echt?’, ‘Jeetje, tien jaar jonger. Wat zeg ik, wel twintig jaar’,
‘Wat zie je er goed uit’. Verbaasde blikken, een brede grijns, loftuitingen alom.
De kantine heeft ze samen met Wolter heringericht. Beige krukken in het gelid als afscheiding tussen kantine en gangpad. Geen staanplaatsen. Spatschermen boven de bar
en twee groene krukken ervoor; hier mag je zitten. De banken in het lummelhoekje achter
de trap afgeplakt met hier-mag-je-niet-zitten-tape. Stamtafel weg. Overal kleine tafels
met twee stoelen. Tussenruimte anderhalve meter. Maar..., ze zijn open. De douches
zijn ook open. Je kunt na het spelen in kleine groepjes douchen en weer een geurig
kopje thee bestellen. Het mag weer. We zijn begonnen.
Amelandweekend 28-30 augustus

In 2019 nog dicht opeen nu met meer tussenruimte

Ons trainingsweekend op het Waddeneiland trok dit keer minder spelers. Vorig jaar nog
22 en nu 14 deelnemers. Corona speelde ook hier een ontregelende rol. De zestigplussers waren thuisgebleven. Die durfden het niet aan. Ondanks de ruime accommodatie,
de vele slaapkamers (bijna één per persoon), de natuurlijke ventilatie (ramen en deuren
open) en de extra veiligheidsregels voor dit weekend. Naar verluid mocht dit de pret niet
drukken. Al kwam Harm er bekaaid vanaf. Gelukkig bood broeder Theo hem verzorging
in de ziekenboeg.
Ook nu kregen de deelnemers weer ruim de tijd om zich te vermaken. Twee keer badminton in de sporthal van Nes, de gebruikelijke nachtwandeling, een stevige rijstmaaltijd
waar je voor spek en bonen aanschuift, avonduren gevuld met gezelschapsspelen, crossen over het eiland, naar het strand(paviljoen), avonturen op de touwbrug en ga maar
door. En natuurlijk de boottocht als een vroeg-Amelandse Halloween. Allemaal Coronakoppies met een mondbakkes. De één nog fraaier dan de ander. Een zonvrolijk tafereel
bovendeks. Toegeknepen ogen onder het felblauwe uitspansel gevuld met witte en grijze
dotten wolk. Stevig en zilt striemende wind. Een lekker Waddengevoel. De laatste dagen
van de zomer nog even genieten van de alom aanwezige weidsheid. Hopelijk volgend
jaar weer; met Corona-vaccin en onze zestigplussers.

Competitie
De badmintoncompetitie komt stroef op gang. Diverse poules hebben te maken met
teams die zich terugtrekken. De redenen daarvoor zijn nog niet publiek gemaakt. Ongetwijfeld speelt Corona hierin een deuntje mee. Normaal gesproken spelen acht teams in
een poule. Daarmee krijg je veertien wedstrijden. De poule waar het team van BCL in
speelt heeft nu te maken met twee teams minder. Dus blijft nog een tiental wedstrijden
over. Het wedstrijdschema van ons team vind je op de site toernooi.nl waarin alle competitiewedstrijden worden bijgehouden. Dit schema kan elk moment worden aangepast
als de Coronasituatie daar aanleiding toe geeft. Dus als je van plan bent om een wedstrijd te bezoeken kijk dan van tevoren even op die site of de wedstrijd wel doorgaat.
Zomerbadminton

Het zomerbadminton had dit Coronajaar een bijzonder karakter. We hebben er expres
weinig bekendheid aan gegeven. We wilden vooral onze eigen clubleden de gelegenheid
geven weer te kunnen spelen. Na maanden binnen zitten. In de media kwamen in juni
na het voorzichtig toestaan van buitensport in groepsverband vooral de risico’s van de
binnensport uitgebreid aan de orde. Misschien heerste er wel angst om weer een sporthal binnen te stappen. We wilden daarom vooral uitstralen dat het een zomerse ontmoeting was met spelers die zij kennen. Iets dat bijdroeg aan het herwinnen van vertrouwen
voor het spelen in een binnensportaccommodatie. En natuurlijk ook een vorm van compensatie voor al die gemiste maanden. Dat vonden we belangrijk. Daarom deden we dit
ook gratis.
Toch liep het niet storm. Op donderdag in Kardinge waren gemiddeld drie banen bezet
en op vrijdag in Ten Boer alle zes banen. We hadden beide speeldagen een betere
spreiding over de week gegund maar dat zat er helaas niet in. In Kardinge speelden op
een paar uitzonderingen na alleen spelers van BCL. Ten Boer werd ruimer bezocht door
spelers van buiten de club. Daar had de badminton-tam-tam voor gezorgd. Gelukkig
allemaal spelers waar de meeste clubleden al bekend mee waren. Snel bleek dat er
weinig angst heerste. Deuren waren open om extra ventilatie te krijgen. Afstand werd in
acht genomen en handen tussentijds ontsmet. Het wende snel. Spelers hielden zich aan
de veiligheidsregels en toonden verantwoord gedrag.
Met deze zomerervaring beginnen we nu aan het nieuwe seizoen. We hebben gemerkt
dat het goed te doen is binnen een sporthal. We hebben geen signalen gekregen over
besmettingen, geen klachten over de regels en zagen vooral blije gezichten op de velden. Hopelijk kunnen we dit het hele nieuwe seizoen zo volhouden.
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