
 
Nog een paar weken? 

’t Kwam laat op gang. Op veel plekken buiten ons polderland werden al spuiten gezet. 
Al voor de kerstdagen. Bij ons duurde het even. Gemopper. Waarom moest dat zo lang-
zaam. Wij zagen in het journaal een batterij lege diepvriezers. In landen om ons heen 
zagen we grote zalen en kathedralen vol grijskoppen die wachtten op hun prikbeurt. Half 
januari had onze overzeese buurman ruim vier miljoen vaccins toegediend. Wij zaten 
toen op 80.000. Woorden als ‘zorgvuldig’ en ‘vertrouwen’ echoden op onze beeldbuis.  

Maar nu begint het ergens op te lijken. De afgelopen vier maanden zijn in Nederland 4,5 
miljoen mensen geprikt. Een derde van deze groep al twee keer. In Kardinge is het nu 
een komen en gaan van vitale ouderen. We zitten volgens het RIVM nu op een gemid-
delde van 100.000 spuiten per dag. Binnenkort oplopend naar een omvang van 1 miljoen 
prikken per week. Eind juni kan half Nederland zijn gevaccineerd.  

We hopen dat we in juli en augustus weer badminton kunnen spelen. Natuurlijk met 
voorzorgsmaatregelen. Des te beter. We willen deze ellende niet terug na de zomer. Het 
landsbestuur is nu voorzichtig met haar mars naar verlichting. Dinsdag 11 mei horen we 
of de tweede stap van het versoepelplan gezet kan worden. Vermoedelijk is dat weer 
spelen zoals we in december geëindigd zijn. Enkelspel. En de derde stap – ergens begin 
juni - zal wel dubbelspel zijn met een beperkt aantal wisselende partners. Stap vier staat 
gepland voor eind juni. Alle 40-plussers moeten dan een eerste prik hebben gehad. Een 
vaccinatiegraad onder volwassenen van 70%. Daar willen we naar toe. Uitzicht op het 
gewone potje badminton.  

Eind juni seizoenafsluiting en barbecue 

Het is goed gebruik om het seizoen af te sluiten met een barbecue. Ook dit jaar gaan we 
daar iets leuks van maken. Tenminste…, als het weer kan. De verwachting bestaat dat 
de toegestane groepsgrootte eind juni ergens rond de 30 personen schommelt. Prima 
aantal voor een knus kampvuurtje met grillrooster. Als het een beetje meezit gooien we 
er voorafgaand aan de maaltijd nog een gespierde activiteit tegenaan. Klompgolf, fierl-
jeppen, crosssteppen of kompasstrunen. Het kan ook nog wat anders worden. Het duo 
Edwin van den Berg en Jaap Bredenhoff buigen zich inmiddels over de mogelijkheden 
en houden intussen de ontwikkelingen in Coronaland nauw in de gaten.  

Over een paar weken kunnen we hier wat meer over melden. Hou voorlopig de laatste 
zaterdag van juni vrij. Binnenkort meer nieuws hierover. 
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De Boekanier is nu nog leeg. Maar niet lang meer. Wij kijken er alweer naar uit. Altijd 
eind augustus of begin september. De afsluiting van de zomervakantie. Het begin van 
het nieuwe badmintonseizoen. Voor ons betekent dit al meer dan twintig jaar: Ameland. 
Steeds weer een leuk vooruitzicht. Ook in Coronatijd. De beheerder van De Boekanier 
heeft zijn accommodatie in de duinen van Nes vorig jaar al Coronaproof uitgerust met 
borden en markeringen. Herhaling is immers de kracht van de boodschap. Overal fla-
cons met handzeep voor het stukwassen van je handen. En bovenal; de ruime opzet van 
de accommodatie. Gelukkig is die standaard niet veranderd. Nog steeds een recreatie-
zaal met veel licht, openslaande deuren en voldoende plaats voor subgroepjes. Een 
grote, volledig geoutilleerde keuken. Een noord- en zuidvleugel voor het overnachten 
met aan de uiteinden sanitaire blokken. En maar liefst twaalf slaapkamers met vier, zes 
of acht bedden. We prijzen ons gelukkig dat we hier terechtkunnen. Voor een schappe-
lijke prijs heel veel ruimte om ons heen. Alsof het geschapen is voor een kortdurend 
verblijf in een meer risicovol tijdsgewricht. 

Door deze indeling streven we naar een maximale deelname van 24 personen zodat 
nergens meer dan twee mensen een slaapkamer bezetten. De eerste opgaven zijn bin-
nen. Het aantal Amelandvaarders staat momenteel op tien. Nog veertien te gaan. 

 
 
Borreltijd, Ameland 2019 (nog geen 1½ mtr samenleving) 

Het is ook al jarenlang een goed gebruik dat oud-spelers meegaan. Of deelnemers van 
andere verenigingen. En niet alleen dat. Ook deelnemers die minder of helemaal niet 
badmintonvaardig zijn. Ze komen mee met hun badminton spelende vriend of vriendin. 

Het weekend is van vrijdag 27 t/m zondag 29 augustus. De deelnameprijs is dit jaar 
verhoogd naar € 72,50 (eten, drinken, slapen, spelen). Vervoer voor eigen rekening. 

Informatie en opgave bij Edwin: edwin.van.den.berg19@gmail.com. 

  
 

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. 
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