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Wat overkomt ons nu?
We zijn nog maar amper begonnen en kijken bijna een lockdown in de ogen. Dinsdag
29 september zijn weer forse maatregelen van kracht geworden. Opnieuw het signaal
dat thuiswerken de norm is. ’s Avonds na negenen niet meer naar de kroeg. Verjaardag
alleen in huiselijke kring. Sporten mag nog wel. Beperkingen voor groepen om bijeen te
komen, zowel binnen als buiten. Ons clubbestuur dacht het spelersaantal te moeten beperken. Ze kwam op 30 september met een reserveringssysteem. Nauwelijks een dag
later stroomde de mailbox bij het secretariaat vol met inschrijvingen. Maar ook met het
bericht dat sporters uitgezonderd zijn van die beperking. Snel alles weer ongedaan maken. En vrijdag 2 oktober was het weer een volle bak. Ieder is dus nog steeds welkom
op de clubavond. Alleen publiek mag niet meer in de zaal zijn. En we hebben te maken
met een gesloten kantine. Eerst tot 20 oktober. Waarschijnlijk nog langer. Als er iets
wijzigt krijg je van ons direct bericht.
September recordmaand
De septembermaand 2020 heeft een record gebroken. Gemiddeld eenenveertig spelers.
Op de toss-avond vierenveertig. Vanaf 2017 registreren wij de deelname-aantallen. Voor
zover we ons nog herinneren was het ook eerder deze eeuw in september niet zo druk
op de vrijdagavond. Gaan we terug in de tijd? Beginjaren tachtig. De gloriejaren van BCL
toen we overvol zaten Vaak vijftig spelers of meer. Ieder een labeltje. Een bord aan de
muur. Alle velden erop met vier haakjes. Liep de kookwekker af en je was niet ‘afgehangen’ dan restte een plaatsje op de bank. Vol is vol.
Nu zal het zo’n vaart niet lopen. Het regenseizoen komt eraan. Snot, rillerig, schraperige
strot, hoestbuien. Het overkomt velen. Lusteloos hangen op de bank, doosje Wybertjes
ernaast. Pottertjes kan ook. Oudjes halen een griepprik. Misschien helpt dat. Maar in de
herfst blijven meer spelers weg. Zeker nu. Corona is immers in volle omvang terug. Dus
bij een beetje kriebel in de luchtwegen blijf je al thuis. Je weet maar nooit. Onze Coronastewards zullen erop letten. Het is niet alleen handen ontsmetten en afstand houden.
Ook hoesten en proesten is not done.
Jan Dijkema genomineerd voor erelidmaatschap

11 september 2020, 21:05 uur: 'Tetteretèèèt! de tweede clubavond van dit seizoen wordt
met luid trompettergeschal opengebroken. Prompt staken de spelers hun spel. Verschrikte blikken monsteren de onruststoker bij de ingang. Die loopt nu de zaal in en
speelt onverstoord door. Een paar passen en hij staat stil. Heupen en borstkast fier naar
voren. Zo blaast hij nog harder. Twijfelend handgeklap zwelt aan op de maat van de
muziek. Gezichten ontspannen. Luid applaus volgt als de serenade afloopt. De muzikant
maakt op welluidende wijze bekend dat zijn optreden gewijd is aan Jan. Daarna zet hij
het Gronings volkslied in. Velen zingen mee. Hij krijgt de handen weer opeen bij de

laatste strofe. Jan verbouwereerd in het midden van de zaal. De trompettist begint een
verhaal over alle jaren dat Jan zich heeft ingezet voor de club. Suzan, voorzitter, neemt
het woord van hem over. Zij vertelt dat Jan door het bestuur genomineerd is voor het
erelidmaatschap van de vereniging. Jan is nu al tien jaar de vaste trainer van BCL. Dat
is de aanleiding voor dit huldeblijk. Daarbij de lange aanloop die eraan voorafging. Al die
jaren dat Jan als assistent en als tijdelijk trainer optrad, zijn jaren als jeugdbegeleider,
het lidmaatschap van de recreantencommissie en zijn bestuurslidmaatschappen. Met
het overhandigen van oorkonde en bloemen besluit zij de loftuitingen. Evelien, de vrouw
van, wordt erbij gehaald en krijgt een dikke smok van Jan. De huldiging wordt in stijl
afgesloten door een badmintonkoor met trompetbegeleiding.
Competitie
Twee wedstrijden heeft ons team er nu op zitten. Nog acht te gaan. Tja, het is weinig
door alle terugtrekkingen dit seizoen. We moeten het er maar mee doen. De eerste wedstrijd was tegen AMOR. We verloren die met 2-6. De studenten hadden een paar nieuwe
talenten binnengehaald. Die maakten wel het verschil. En afgelopen weekend verloor
ons team met 3-5 in Pekel. Ditmaal speelde onze eerste dame weer mee ondanks haar
tennisarm. Nog twee van haar drie partijen gewonnen. Wel driesetters, maar toch. Chapeau. De tweede damesenkel ging net mis, twee keer 21-19. En de herendubbel zou
bijna een derde set hebben gekregen. Het mocht niet zo zijn. Maar het kwartje kan in de
thuiswedstrijd wel eens de andere kant op vallen.
De wedstrijden en uitslagen vind je op toernooi.nl. Als je een wedstrijd wilt bekijken moet
je nog even wachten. Voorlopig zijn geen bezoekers toegestaan. Als dit weer verandert
laten we het je weten.
Geboren
Een winterse vrijdagavond begin 2020. Corona had de wereld nog niet op z’n kop gezet. Maaike wandelt de kantine
binnen. Jos wordt wel vaker door haar afgehaald. De band
tussen hen is kennelijk goed. Ze gunnen elkaar wat. Kan
Jos een biertje drinken. Anders worden het een paar flesjes
Cola voor hij weer afreist naar Noordbrouk. Ze is goedgehumeurd. Kijkt veel naar Jos. Pretoogjes. Jos staat op,
recht zich. Blikt rond met de kin omhoog en begint: “Euh,
Maaike en ik willen jullie ervan op de hoogte stellen, dat....”
Hij hoeft zijn zin niet af te maken. De boodschap is duidelijk.
De stamtafelgasten komen omhoog en omhelzen het paar.
Vrijdagavond 14 september. Jos komt binnen. De jonge vader glimt. Corona, dus ditmaal elle bogen. Moeder de
vrouw gunt hem de luiervrije avond. Gefeliciteerd papa.
Ameland 2021
Nu al opgeven? Ja hoor, de eerste opgaven zijn alweer binnen! Ben je aangestoken door
de enthousiaste verhalen van de deelnemers noteer dan alvast de nieuwe datum in je
agenda. Vrijdag 27 t/m zondag 29 augustus. De deelnameprijs ietsje verhoogd: € 72,50.
Maar dat zal voor dit gezellige tripje weinig uitmaken. Opnieuw naar de Boekanier in
Nes. Corona-proof door de ruime opzet en grote hoeveelheid slaapkamers. Binnenkort
sturen we een uitnodiging rond met alle ins en outs.
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.
Privacyverklaring BCL

