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De laatste zondagmiddag
De eerste zondag (16/01) was de zaal vol. Op de laatste (27/02) waren amper vijf velden
bezet. Een matige opkomst. De voorjaarsvakantie? De stralend zonnige dag? De tijdsduur juist verdubbeld om een competitiewedstrijd in de ‘eigen’ sporthal te kunnen spelen.
Eerst leek de wedstrijd niet door te gaan. Waar bleef de tegenstander? Bleek dat die bij
de verkeerde sporthal stond. De wedstrijd begon een half uur te laat. Dat er zo weinig
BCL’ers waren pakte nu voordelig uit. Lege velden werden gebruikt om spieren op te
warmen. Het team kon zowaar drie partijen tegelijk spelen. Dat leverde tijdwinst. Doorgaans zijn drie tot vier uur nodig voor acht partijen. Nu viel de beslissing in iets meer dan
twee uur. Ons vijftigplusteam - met invaller – versloeg het twintigminteam uit Zuidhorn.
Twee jaar geleden had onze Jan deze jeugd in Zuidhorn nog training gegeven. Hij leerde
ze hoe je een partij om het echie aanpakt. Nu zagen ze wat hijzelf waard was. In de
dubbel speelden Jan en Bart soeverein. De jongens aan de overkant waren geen partij.
De dubbel van Ida en Annejoke was de enige driesetter van die dag. Ze wonnen. Het
enkelen verliep anders. Bart en Annejoke versloegen hun opponenten. Vier van de acht
punten waren binnen. Daarna had Ida net te veel moeite met haar tegenstander. Ze
verloor. En Jan? Die moest tegen het jeugdtalent van Zuidhorn. Dat liep niet van een
leien dakkie. We zagen een hijgende man die tijd nodig had. Die kreeg hij niet. Zijn tegenstander liet hem lopen. Jan’s achilleshiel. Eén keer lopen gaat, twee keer gaat net,
drie keer net niet. Hij moest zijn meerdere erkennen in zijn voormalige pupil. De mixpartijen waren nodig om de overwinning binnen te slepen. Jeugdige spelers hebben moeite
met mixen. In singles komen zij veel verder dan in mix of dubbel. De jeugd moest opnieuw buigen voor hun leermeester. Maar later in de kleedkamer bleek één jongen toch
apetrots. Die had zijn trainer verslagen. Nog wel in de thuishal van de coach zelf.
Competitie toch uitgespeeld
De competitie had ook dit seizoen een Coronastop maar is wel uitgespeeld. Gedurende
het competitieseizoen trokken twee teams zich terug. Het verzetten van wedstrijden en
besmettingen deden hen de das om. Maar toch; gelukt. Ons team is bij de eerste drie
geëindigd. Drie keer verloren, een keer gelijk en zes keer gewonnen. Een goed perspectief voor volgend seizoen. Tenminste, als er weer spelers zijn die daar zin in hebben. Wil
je dit eens meemaken, geef je dan snel op. In april moeten wij doorgeven of we aan de
competitie meedoen. Het liefst doen we dat met teams in verschillende klassen.
Jaarvergadering op 25 februari
“Tijd!” Twintig over negen schalde het decreet op vrijdagavond de 25e februari door de
sportzaal. “Nu al, half tien toch?” “Nee, nu. Opruimen en douchen.” Eerder op die avond
klonk die roep al drie keer tijdens de toss. Een korte toss zodat daarna nog een half uur
vrije speelruimte overbleef. Zoals zo vaak kwam de tijd-roeper zelf als laatste uit de
kleedkamer en schoof schielijk aan naast de voorzitter. De ALV kon beginnen.

“Vind je het niet een beetje raar? Zo dicht bij elkaar, in een kring?” Sommigen zaten in
het begin wat ongemakkelijk. Bijna twintig leden in een grote boog bijeen. De statutenwijziging werd door Ida toegelicht. Het bleek eigenlijk een tweetraps-actie zijn. Een statutair en een huishoudelijk deel. Het statuut moest nu snel geregeld worden vanwege de
introductie van een nieuw orgaan binnen de club: de continuïteitscommissie. Het instellen daarvan werd direct geregeld door alvast één commissielid te benoemen. Moeten er
niet meer in die commissie? Misschien. Dat aantal en andere zaken komen later aan de
orde als we ons reglement behandelen. Het nieuwe statuut werd nog niet officieel vastgesteld. Daarvoor moest twee-derde deel van de club aanwezig zijn. Een nieuwe ALV
volgt eind maart. Dan geldt de twee-derde-regel niet meer.
Het jaarverslag stemde tot tevredenheid. Er bleek waardering voor de extra speelgelegenheid die het bestuur had georganiseerd. Ook mooi dat ondanks Corona de club nog
een lichte plus onder de streep overhield. Voor het doorvoeren van een contributieverhoging bleek begrip in de ALV. Vanaf september betaalt een lid dan vijf euro meer.
Het bestuur gaf uitleg over een nieuwe functie: de vertrouwenscontactpersoon. Margriet
gaat hier inhoud aan geven. Ieder heeft wel een globaal beeld van zo’n rol maar dit is
voor ons wel iets nieuws. We komen hier binnen de club nog op terug.
Op Jaap B. na traden vier bestuurders af. Suzan en Bennie waren opnieuw beschikbaar
en werden herkozen. Bart G. werd tot nieuwe bestuurder gekozen. Verder benoemde de
ALV een nieuw kascommissielid (Johan) en een continuïteitscommissielid (Alex W). Dit
betekent dat het bestuur uit vier leden bestaat. Het bestuur heeft voor de taakverdeling
liever een zeskoppig bestuur. Op 25 maart volgt een nieuwe ALV. De uitnodiging is daarvoor al verzonden. Dan komt het bestuur met oplossingen voor dit probleem.
Aan het eind van de vergadering namen de leden met applaus afscheid van Edwin als
bestuurder. Het afscheid van Jannie – eveneens afgetreden - kon nog niet vanwege
verblijf op overzees gebied. Bij het schrijven van dit stukje is zij weer thuis. Dan kunnen
we in de komende ALV het applaus voor haar laten klinken.
De magie van live
Recent heeft ons kabinet in al haar wijsheid besloten om alle beperkingen de deur uit te
doen. Dat biedt ruimte om de badmintonsport weer live te ervaren. En zeker, dat mocht
de afgelopen twee jaar ook af en aan, maar toch was het nooit helemaal hetzelfde. Iets
zeer kenmerkends aan BC Lewenborg is per slot van rekening de vrijdagavond, en dan
bedoel ik uiteraard het gedeelte na 10 uur. Het mooie is dat je na verloop van tijd de
bestelling voor de halve tafel al in kunt vullen. Johan, Karmeliet. Edwin? Bier. Bart? Ja
nee gewoon bier hoor. Ronald? Ligt eraan. Is-ie op de fiets? Ja? Dan cola, in zo'n blikje,
met iets van sterke drank erdoor. Ben? Begint met thee, en later is een biertje zeker niet
uit te sluiten. En is de schaal al besteld? Je zou het de magie van live kunnen noemen.
En zeker, de afgelopen twee jaar hebben we ook de nodige nieuwe initiatieven gezien.
Zo was er de pub quiz, waar we hebben kunnen zien dat Willem zijn roeping als quizmaster heeft gemist. En over de quiz gesproken, Henk wist iedereen te verpulveren. Nu
kan ik slecht tegen mijn verlies, dus ik voel me beter thuis tussen de blauwe lijnen. Netballetjes waarmee je een tegenstander welhaast tureluurs maakt. Betoverend in al haar
eenvoud. Dat is pas echt: de magie van live.
Jos (geeft de pen door aan Margriet)
Huisbios bij Van Wees 23 april
Eindelijk weer een film in 'onze' huisbioscoop. Door Corona moesten we onze culturele
component een tijdje missen. Zoals vaker heeft de Culturele Commissie een Paul Verhoeven productie gekozen. Zijn obsessie met de clerus komt hierin provocatief in beeld
met de verfilming van diepgaand beleefde devotie en minnepijn van een non. Benedetta
staat op de rol van 20 tot 22:15 uur.
Afzender Badmintonclub Lewenborg (BCL)
WhatsApp/ Tel. 0640614070 * Website www.bclewenborg.nl * Mail nieuws@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

