
 
Wat brengt januari? 

In december hoopten we de Kerst te halen. We waren gewend geraakt aan de bubbeltjes 
van vier. Eind november dook de besmetting onder de 4.000 per dag. Rond Sinterklaas 
steeg het cijfer aarzelend. Maar al gauw explosief. Op de helft van die maand zaten we 
al boven de 12.000 per dag. Daar ging onze mepperij. Een onmiddellijke stop op alles 
waar mensen bijeen kwamen. Sport finito voor vijf weken. Dat is tot 20 januari. Waar-
schijnlijk nog langer. Is nu nog onbekend maar de cijfers tonen een juichend virus in een 
hardleerse omgeving. Zal nog wel effe duren.  

We moeten ons nu focussen op het effect van de spuit. Laat maar komen. Geen genade 
voor Corona. Aanpakken die criminele pestkoppen. Zij hebben ons nodig. Wij hen niet. 
Kunnen hun missen als kiespijn. Al is dit nogal zacht uitgedrukt.  

De effecten van lockdown plus Pfizer-vaccin zullen deze maand nog weinig bijdragen 
aan herstel van het openbare leven. Het vaccinatieplan lijkt nu duidelijk. Vandaag op 6 
januari de eerste prik. Maar eind januari hopen we toch een stapje te kunnen zetten. We 
willen mekaar weer zien. En dan in de sporthal. Niet bij Lidl of AH verscholen achter de 
winkelkar met beslagen bril boven een mondkapje. Wordt het begin februari? Voorjaars-
vakantie? We wachten in spanning af.  

 

Harmonisering tarieven gemeente Groningen 

De gemeentelijke herindeling heeft de gemeente Groningen opnieuw laten groeien. In 
2019 zijn de gemeenten Haren en Ten Boer erbij gekomen. Van ruim 200.00 inwoners 
naar 230.000 stadjers en ommelanders. Qua inwoners de zesde gemeente van ons land. 
Al deze mensen moeten kunnen sporten en Sport050 heeft de taak om dit te faciliteren 
vanuit de gemeentelijke middelen. Momenteel zijn ze met een operatie bezig om allerlei 
tarieven te harmoniseren. Dit is nog een uitvloeisel van de gemeentelijke herindeling. 
Voor iedere inwoner van de nieuwe gemeente moeten gelijke tarieven en belastingen 
gelden. De sporthal in Ten Boer is tot nu toe altijd goedkoper geweest dan de sporthal 
in Lewenborg. Daarnaast heeft Sport050 ook nog te maken met een paar bezuinigings-
taken. Vandaar dat naar verwachting deze operatie voor ons iets minder gunstig uit gaat 
pakken. De planning is dat in maart de gemeenteraad hierover besluiten neemt.  
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Wat bracht 2020? 

De eerste tien weken van 2020 speelden we ongehinderd op de vrijdagavond. Bijna elke 
avond volle bak. Alle banen bezet. Gemiddeld 35 spelers op een avond. Zo begon het 
jaar prima. In maart ging het fout. Het geluid over het dodelijke Wuhan-virus zwol aan. 
Enge berichten. Per dag meer besmettingen. De eerste dode. De eerste persconferentie. 
Pas op. Houd afstand. De tweede vrijdag in maart konden we nog spelen. Wel minder 
spelers. En in dat weekend buitelde de catastrofe in volle omvang bij ons binnen. Rutte 
zuchtte. Half Nederland zat aan de tv om zijn redevoering op te zuigen. Zijn boodschap 
werd voor onmogelijk gehouden. Toch kwam die. Nederland gaat dicht. Mijd elkaar. Blijf 
thuis. Ook sportaccommodaties gaan dicht. Alles op slot. Vrijdag de dertiende bleek de 
laatste keer te zijn van seizoen 2019-2020. 

In juni leek de pandemie vaart te minderen. In juli mochten we weer de sporthal in. Wel 
diverse beperkingen maar we konden spelen. Zowel in Kardinge als in Ten Boer. Op-
luchting bij veel leden. In deze zomermaanden konden we het gemis van het voorjaar 
weer inhalen. In september gingen we naar Ameland en speelden we weer in Lewen-
borg. Zelfs kleedkamers en kantine waren weer open. Al was dit niet voor lang. Halver-
wege oktober volgden extra beperkingen. Vooraf verplicht aanmelden. Alleen de zaal 
open en geen verdere faciliteiten. Dubbelen was voorbij. Enkelen als nieuwe norm. Ve-
len vonden dat maar niks. Minder gezellig. Toch bleven er spelers komen. Je moest nu 
beter je best doen en dat heeft ook wel wat. Het vergroten van je sportieve prestatie 
geeft een kick. Met de groepsnorm van dertig gaf dit wekelijks toch een relatief volle hal 
op de vrijdagavonden. Tot de tweede sluiting halverwege december. Toen zat het jaar 
2020 er voor ons op. Een jaar met mankementen. Maar het aantal speelavonden is voor 
onze leden gelijk gebleven aan die van het jaar eerder door de inhaalactie in de zomer. 

Zo hebben we geprobeerd om het badminton spelen overeind te houden. Dat is ons 
gelukt. Maar we zien ook dat na de zomer meer dan twintig spelers de sporthal in Le-
wenborg niet meer hebben bezocht. We hopen dat het vaccin meehelpt om al die spelers 
in 2021 weer terug te zien. 

 

Geen teken van leven; slechts een noodlampje houdt de hoop levend. 
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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. 
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