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Dinsdagavond 3 november, 7 uur. Wat zal het worden. Een week eerder had Rutte het
over een ‘oploopje hier op Algemene Zaken, om uit te leggen waar we staan’. En even
later ‘Het is net te vroeg om nu al conclusies te trekken’. Het R-getal moet en zal omlaag.
Anders is de zorgramp onvermijdelijk. Dat kan en mag niet gebeuren. Alle scenario’s
bleven op tafel liggen. We moesten nog een weekje wachten. Nu is het zover. Eerder op
de dag zoemden geruchten. Cultuur op slot. Supermarkt en school nog open. En sport?
Rutte zet z’n mondkapje af. Hij begint ermee dat het niet slecht gaat maar zeker ook niet
goed genoeg. Dus zwaardere maatregelen. Twee weken iets strenger en daarna weer
terug naar de regels van half oktober. En sport? Ja dat kan. Maar alleen individueel of
met z’n tweeën. Okay. Voor ons betekent dit hooguit met één tegenstander een enkelpartijtje spelen en daarna vertrekken. We hebben het ‘in de groep gegooid’ en zijn donderdag 5 november op deze manier begonnen.
Spelen op inschrijving
Voor het badmintonspelen gelden momenteel de volgende regels:
• alleen enkelspel,
• maximaal met z’n tweeën een uurtje enkelspelen,
• in sporttenue aankomen en vertrekken (douche en kleedkamer gesloten),
• geen gebruik van de kantine,
• een mondkapje ophebben tenzij je traint of een partij speelt,
• van tevoren inschrijven om te kunnen spelen,
• en uiteraard alleen spelen als je klachtenvrij bent.
Inschrijven verloopt via ons secretariaat. Binnenkort krijgen onze spelers weer een uitnodiging om zich voor vier weken in te schrijven. Heb je moeite om ver vooruit te kijken?
Geen probleem, geef aan wanneer je graag wilt spelen. Vermeld daarbij de mitsen en
maren. En wil je een inschrijving herzien, geef dit door. Kan te allen tijde. Elke woensdag
sturen we spelers bericht of zij voor de eerstvolgende donderdag of vrijdag staan ingedeeld. Daarom uiterlijk op dinsdag wijzigingen in je wensen doorgeven.
Bezetting op de speelavonden
We dachten dat het sporten in binnenruimtes dit seizoen minder deelnemers zou trekken. Maar september en de eerste weken van oktober bleken boven verwachting druk
bezet. Na de persconferentie van 13 oktober kwamen extra aanscherpingen. Die merken
we wel. Het ontbreken van de mogelijkheid om te dubbelen of mixen lijkt minder aantrekkelijk. Ook het hogere risico vanwege de toegenomen besmettingsgraad in de stad
speelt een rol. Onze badmintonavonden zijn daardoor minder bezet. Ruim veertig spelers worden wekelijks verdeeld over de speelavonden. En zo’n dertig leden hebben afgezien van de mogelijkheid om het enkelspel te beoefenen.
Schuiverij
Corona doet wat met onze leden. Onze 65+ers schuiven in meerderheid de voorzichtige
modus in: ‘druk met allerlei leuke dingen. Hoop in februari weer’; ‘moet aansterken durf
het nu niet aan’; ‘kom niet voor de enkelspelen’; ‘laat de komende vier weken nog even
voorbijgaan’; ‘fysieke ongemakken. Vrijdagavonden laat ik lopen’.
Maar niet alleen deze groep. Diverse leden werken in de zorg, verlenen mantelzorg of
behoren zelf tot een risicogroep. Bij hen is de plastic pluim ook verder naar achter geschoven. Met de vermelding dat ze het heel graag doen maar nu te riskant vinden.
We merken ook nog een ander geschuif. Spelers die zich als altruïst ontpoppen. De
strippenkaarthouder doet een pas opzij voor de reguliere spelers. Het clublid dat ook bij
een andere club terechtkan en BCL voorlopig laat schieten. Een speelster vermoedt dat
anderen veel liever spelen dan zij en geeft hun graag die ruimte.

Daarnaast zien we schuiverij in het gewone leven van onze leden. Toename van thuiswerk. Afname van kilometers maken. Meer overuren voor de één, minder werkuren voor
de ander. Er worden keukens vertimmerd. Buitenschilderwerk is aangepakt, binnenschilderwerk staat gepland. Oude hobby’s – tennis, krachtoefeningen thuis - zijn opgepakt. Nieuwe hobby’s – puppy opvoeden; hardlopen – zijn begonnen. Je kunt ernaar
gissen wat dit met Corona te maken heeft. Maar ongetwijfeld speelt het wel een rol.
Engelbert
Vanwege extra Coronamaatregelen moesten we halverwege oktober later op de avond
beginnen in MFC Engelbert. En we konden op dat latere moment ook geen dubbelspel
meer spelen. Dit halveerde de animo. We vroegen ons af of verplaatsing van maandag
20:45 uur naar dinsdag 20:00 uur voldoende soelaas zou bieden. We hielden een snelle
peiling onder onze leden. Daaruit kwam naar voren dat we dit niet moesten doen. Voor
de meeste vaste maandagspelers zou het ongunstig zijn. Nieuwe spelers op dinsdag
zou het nauwelijks opleveren. Dus we blijven in Engelbert op de maandagavond. Al hebben we daar nu een korte pauze. Het MFC is tijdelijk gesloten voor sportactiviteiten.
Wervingspauze
In de zomer hebben we gratis badminton aangeboden. Niet alleen spelers van onze club
kwamen daarop af. Ook gasten. We hebben daar drie nieuwe spelers aan over gehouden. Ondanks het Coronarisico en het enkelspelen lijken zij zich prima te vermaken.

In september hebben we meegedaan aan een landelijke wervingsactie van AH en
NOC*NSF. Dat leverde zes aanmeldingen op. Maar jammer genoeg moesten we deze
mensen teleurstellen. We konden hun komst bij onze club niet zo vormgeven als we
wilden. De aangescherpte Coronamaatregelen zaten dat in de weg. We gaan ze straks
opnieuw uitnodigen als de regels weer versoepelen. Het is nu gewoon even lastig om
nieuwe spelers te enthousiasmeren.
Een paar oud-leden zochten ook contact met ons. Eén daarvan werd gelijk weer lid. Hij
was het meppen nog niet verleerd. Toch verkoos hij half oktober te pauzeren: “Enkelen
vind ik niet leuk. Ik pas totdat de regels weer dubbelspel schrijven.” Een ander nam gelijk
een paar vrienden mee. Maar we konden hem en zijn vrienden niet zomaar tot ons inschrijfsysteem toelaten. Onze werving staat voorlopig even in de pauzestand.
Competitie stilgelegd
We kregen bericht van de badmintonbond over de voortgang van de competitie. In het
gunstigste geval volgt een herstart per medio december. Maar een herstart in januari
zou ook nog kunnen. Als de huidige coronamaatregelen langer dan januari 2021 aanhouden zal de bond ergens in januari besluiten om de competitie te beëindigen.
Als de competitie wel door kan gaan worden de gemiste speelrondes verplaatst naar
februari en begin maart. Exacte data zijn daarvoor nog niet te geven.
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