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Alweer een achillespees
Wenbo is op de eerste vrijdag van juni onderuitgegaan. Een afgescheurde achillespees.
De laatste die dit overkwam was Chris. Inmiddels gelukkig hersteld. Toen bleek weer
eens dat dergelijke blessures een lang herstel vergen. Wenbo is er lelijk door getroffen.
Hij is een van de Chinezen bij ons en elke vrijdag aanwezig. Wenbo verwacht dat deze
blessure wel wat invloed zal hebben op zijn verblijf in Nederland. We hopen natuurlijk op
voorspoedig herstel en dat we hem ergens in het nieuwe seizoen terug gaan zien.
Het seizoeneinde
De laatste badmintonavond in Lewenborg is dit seizoen op vrijdag 15 juli. Het weekend
daarvoor al besluiten we het seizoen met een gezellige clubdag. Op zaterdag 9 juli. Om
kwart voor twaalf verlaten we de stad in westelijke richting. Bestemming: De Postwagen
in Tolbert. Daar verdelen we alle deelnemers over vijf groepjes. Elke groep krijgt een uur
de tijd om zich uit een hachelijke situatie te redden. Het lijkt onbegonnen werk maar al
snel volgen er tips. Soms uit onverwachte hoek. Dan kun je van één plus één drie maken
en komt de oplossing nabij. Het eind van het liedje is natuurlijk dat één groep het beste
resultaat behaalt. De groepsleden strijken voor die dag met de eeuwige roem.
Aan het eind van de middag strijken we neer in de Hof van Norder. Aan de Rijksweg,
nabij Lidl Lewenborg, ontvangen Johan en Paula ons in hun gerieflijke cour. Voorheen
werd dit steevast geduid als de BBQ-avond. Maar inmiddels is deze titel te ordinair. Ja
een lapje Hollands rund en een sateetje Gronings wroetvarken zal vermoedelijk geserveerd worden. Maar ook de Vega kikkerbilerwten, de krokant gebolsterde rode-biet-bitterbal en het smeltzachte vierkazenstippotje op het petroleumstel zou je aan kunnen
treffen. Om maar niet te beginnen over de vijg-kool-tomaat-peperrolletjes uit de oven.
De voorbereiding van dit seizoeneinde vergt enige tijd. Vandaar dat we vragen om je van
tevoren op te geven. Binnenkort volgt meer informatie over activiteit, plaats, prijs en tijdstippen. Aanmelden tot en met dinsdag 28 juni bij: activiteiten@bclewenborg.nl
Speel jij deze zomer weer met ons mee?
Badminton in Sporthal Kardinge is ons vorig jaar goed bevallen in de zomer. Dat doen
we dit jaar weer. Opnieuw op de vrijdagavond van 20 tot 22 uur. We hebben de beschikking over 9 velden. De schoolvakantie begint dit jaar op 18 juli. De eerste keer is dan op
vrijdag 22 juli, de laatste keer op vrijdag 26 augustus. In totaal zes avonden. Als deelnemer aan het zomerbadminton betaalt een speler van BCL 10 euro. Spelers van andere
verenigingen betalen 15 euro. Wel eerst even inschrijven.
Opgeven t/m 17 juli per email: zomerbadminton@bclewenborg.nl

Op naar De Boekanier
Het eerste weekend van september. Ameland-weekend. Met de boot naar Nes, fiets
huren bij de aanlegsteiger, ’n stukkie fietsen naar de duinen achter het dorp. Hoe kom ik
er …. Het moet hier toch ergens zijn …. Bochten. Een duinpannetje. Overal duin en pan.
Als ik hier omhoog fiets …, zie ik dan meer? “Hallo dan”, “Hoi, hoi, heb je het kunnen

vinden?” Bij De Boekanier staat een groepje bekende badmintonspelers al te wachten.
Het kon wel eens druk worden op Ameland.
Het jaarlijkse weekend waarmee we ons seizoen beginnen start vrijdag de 2e september.
Op 3 en 4 september kun je twee ochtenden badminton spelen in de sporthal van Nes.
Maar Ameland is natuurlijk veel meer. Het is een begrip. Zon, zee, zand en wind. Veel
wind, ruigte, frisse warmte en het schurend branderige gevoel op je blote huid.
Per persoon zijn de kosten voor badminton en verblijf 72,50 euro. We vertoeven in vakantieaccommodatie De Boekanier. Vooral ’s avonds een plek voor gezelschapsspelen
en vertrekpunt voor nachtelijke dwalingen. Daar krijg je een ontbijt, lunch en diner op
zaterdag en op zondag ontbijt en lunch. Het vervoer, de overtocht en de maaltijd op
vrijdag moet je zelf regelen. Meer informatie? Vraag Edwin vdB, Ronald, Marina, Bart G.
Opgeven doe je per WhatsApp 0643754553, of activiteiten@bclewenborg.nl
Lekker even bewegen
Vrijwel elke vrijdagavond kom ik naar de sporthal om even lekker te bewegen. Als thuiswerkende ict'er kun je daar heel blij van worden. 't Liefst begin ik met de training van Jan.
Dat doe ik al jaren, toch heeft Jan elke keer andere oefeningen om techniek en tactiek
te verbeteren. Eens per maand is er toss-avond, wat leuk is; er zijn veel nieuwe spelers
die je dan kunt leren kennen. Het fijne van badminton is dat onze vereniging zo'n beetje
het hele jaar doorspeelt.
Ik hou daarnaast ook van meer seizoensgebonden activiteiten als jazzballet (ook in Lewenborg) en baantjes trekken in openluchtbad de Papiermolen. Het ene doe ik alleen
met vrouwen en het andere individueel. Wat ik ook leuk vind aan badminton is dat je er
mensen ontmoet van verschillende leeftijden (van studenten tot gepensioneerden) en
met de meest uiteenlopende beroepen.
Klaske (ik geef de pen door aan mijn 'buurman' Cees)
Make a wish op zaterdag 15 oktober
Na drie jaar geen Make A Wish Toernooi vanwege Corona, volgt dit jaar het vijfde herenen damesdubbeltoernooi. Opnieuw in Hoogezand in de herfstvakantie. Het duurt nog
even maar je kunt dit nooit te vroeg in je agenda zetten. De organisatoren hopen evenals
voorgaande jaren op een maximale inschrijving en hoge opbrengst. Make A Wish is een
organisatie die wensen uit laat komen voor kinderen met een levensbedreigende ziekte.
Een inschrijfformulier vraag je aan bij het wedstrijdsecretariaat.
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