
 
Decembermaand 

De afgelopen week liepen de cijfers steeds verder op. Drie weken geleden gaf Rutte nog 
aan dat de trend dalend was. Dat zou hopelijk tot meer lucht kunnen leiden. Met het oog 
op Sinterklaas en Kerst een gunstig voorteken. Maar helaas. De voorzichtige hoop die 
werd uitgesproken is door kille cijfers weggepoetst. We koersen alweer naar een nieuwe 
top in de besmettingen. Dag Sint. Dag Kerst. Dag Youp. Dag vuurwerk. Dag sport? Nee, 
dat niet. Gelukkig niet. Nog steeds met allerlei beperkingen. Anders. Alles is anders. 
Leuk is ook anders. 

We hadden verwacht dat de persconferentie van 8 december weinig zou veranderen. 
En dat blijkt ook zo te zijn. In plaats van meer soepelheid speelde Rutte zelfs openlijk 
met de gedachte van opnieuw zwaardere maatregelen. Tenminste als de huidige stijging 
van besmettingen voortzet. Dus dat hangt nog een beetje boven de markt. Voorlopig 
zullen we het moeten blijven doen in een bubbel van vier. En het mantra van de ander-
halve meter, de elleboognies, het mombakkes achter de oren gespannen en elke dag 
handenwassen, wassen en nog eens wassen. Houd vol, doe je best en blijf sporten. 

 

Het enkelspel 

Geen dubbel of mix-spel. Alleen enkelen. Tegenwoordig gaat dit op inschrijving. Je kunt 
niet meer onbevangen naar de club. Vooraf jezelf aanmelden. De club verwacht dat je 
vier weken vooruitkijkt. Welke dagen kun je spelen en welke niet? Voor de vrijdagavond 
krijgen we vaak meer dan dertig aanmeldingen. Elke woensdag ontvangen de spelers 
die zich hebben opgegeven het bericht of ze zijn opgesteld. Op donderdag en vrijdag 
komen de afmeldingen binnen bij het secretariaat. In de praktijk betekent dit dat nog 
maar één keer het maximum van dertig spelers is gehaald. Zo kunnen we ons keurig 
aan de voorgeschreven groepsgrootte houden.  

Ruim twee maanden spelen we in een bubbel van vier personen. Op twee weken na; 
toen kreeg elke speler maar één tegenspeler. Die minibubbels leidden wel tot heftige 
potjes. Gelukkig waren er spelers die aan de kant stonden te wachten. Kon je tussentijds 
even op adem komen. Niet voor lang. Na ruim een uur hielden de meesten het voor 
gezien. Afgemat. 

De bubbels van vier zijn minder heftig. En toch, ook met vier wordt wat van je gevraagd. 
Weliswaar wisselende tegenstanders maar wel weer allemaal enkelpartijen. Liefst wil je 
winnen. Dat vergt loopvermogen. Kracht en techniek komen eraan te pas. En na een 
uurtje begint de ausdauer een rol te spelen. Gezucht en gesteun. Heeft jouw opponent 
al voor de derde keer achtereen diep op je backhand gespeeld. Krijg dat maar terug. 
Nog sneller zijn. Onderscheppen. Plaats een striemende smash. Vol op de pokkel. Raak. 
Bingo. We zien nu na negenen meer spelers rennen, duiken, uithijgen of met hangende 
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schouders overeind komen. Spelers die alleen voor de training kwamen zijn dan ver-
trokken. Dat betekent nog minder tijd om bij te komen. Er zijn meer velden vrij. Rond half 
tien pakken de meesten nu hun boeltje bij elkaar. Ze hebben lekker gespeeld. Een en-
keling heeft alles verloren. Er is sportief strijd geleverd. De meesten hebben genoten. 

Het spel is verbeterd door het enkelen. Er wordt harder geslagen. Er wordt meer gelo-
pen. Je moet de achterlijn halen anders ... tja, anders krijg je een snerende pluim om je 
oren. De partijen zijn veel pittiger dan een jaartje geleden. De ‘oudjes’ beginnen dat nu 
te merken. Schrijver dezes spreekt uit eigen ervaring. Al die zestigminners zijn zoveel 
sneller. Ze sturen je van voor naar achter en van achter naar voor. Houd je niet lang vol. 
Je gaat kapot. Maar wel een voldaan gevoel. Naar huis. Douchen.  

Het enkelen is een spelletje dat we niet gewend waren. Alleen competitiespelers hebben 
die ervaring. Nu krijgen alle spelers de kans om zich deze vorm van badminton eigen te 
maken. Het begint te wennen. Spelers tonen ook hun waardering dat ze nog steeds 
kunnen spelen. Ondanks alle regels. Met mondkapje naast het speelveld is nu ons 
‘nieuwe normaal’. Dit zullen we een tijdje vol moeten houden. Doe je best.  

 

Sportkoepel 

BCL is aangesloten bij de stedelijke Sportkoepel. Zij behartigen de belangen van sport-
clubs binnen de gemeente Groningen. De koepel bestaat nu een paar jaar en heeft in-
middels diverse successen behaald. Een kleine honderd sportclubs worden door deze 
koepel vertegenwoordigd. De koepel belegt jaarlijkse bijeenkomsten om haar achterban 
te raadplegen. De bestuurders weten zo wat er speelt binnen de verenigingen. En bren-
gen dat op prima wijze bij de gemeenteraadsleden voor het voetlicht. Veel lobbywerk. 
Bijeenkomsten om informatie te delen. Voorlichting geven. Discussie entameren. On-
langs nog zijn aangekondigde tariefstijgingen met succes van tafel gehaald. Het is ook 
gelukt om meer sportbudget op de gemeentebegroting te krijgen onder andere om het 
probleem van zaalcapaciteit aan te pakken. Maar het mooiste is wel dat de wereld van 
de sport weer helemaal terug is in het centrum van de aandacht van onze gemeente-
raadsleden. Dat was een paar jaar geleden wel wat anders.  

We prijzen ons gelukkig met deze organisatie. Het doel van de koepel is dat sport voor 
alle stadjers betaalbaar moet zijn zodat zoveel mogelijk inwoners bij de sportclubs te-
rechtkunnen. 

  
Afzender Badmintonclub Lewenborg (BCL) 

WhatsApp/ Tel.  0640614070 
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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  

http://www.bclewenborg.nl/
mailto:secretariaat@bclewenborg.nl
mailto:bclewenborg@ziggo.nl?subject=Uitschrijven%20Nieuwsbrief%20BCL
http://www.bclewenborg.nl/privacyverklaring

