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Johan had er zin in. Zaterdagmorgen naar de escaperoom, schraal zonnetje, T-shirt,
korte broek. Ingedeeld bij ‘ABBA, the winner takes it all’. Geuzennaam voor hem, Tanja,
Suzan, Edwin en Bennie. De Sheriff van Tolbert sloot hen op in het cachot. Zie d’r maar
uit te komen binnen een uur. Hoe dan? Het hok was verlicht met een zwak peertje. Kisten
met cijfersloten op de grond. Overal getallen, tekens en teksten. Kabels, magneten,
raadselachtige aanwijzingen. Hersenen tolden, de klok tikte door. Na dertig minuten waren een paar codes gekraakt en sloten geopend. Hoe verder? “Bekijk die dobbelstenen
eens beter.” Het Eurekamoment. Een kastwand sprong open en bood uitzicht op …,
tralies waarachter een nieuwe duistere kamer. Het hekwerk zat vast met een slot. Shit.
Het duurde een eeuwigheid voor ze de sleutel hadden. Gauw naar binnen en weer koffers, kluizen en cryptische hints. Nog een kwartier te gaan. Ze moesten nu snelheid maken. Maar de creatieve gedachten waren weggelekt, de hoofden volgelopen met watten.
De sloten bleven dicht en ze moesten wachten op vrijlating door de sheriff. Op de gang
stond team drie. Ook vrijgelaten. Buiten zat team twee op het terras. Met een heel brede
grijns op de gezichten.
De ABBA-groep is er flauw van. Waarom hadden zij die oplossingen niet gevonden?
Maar Johan moet er snel vandoor. Paula en de kinderen zijn thuis bezig met de BBQvoorbereiding. Hij moet gauw helpen. Tuin inrichten, marineren, voorgaren, portioneren.
Want aan het eind van de middag is het zover. Dan druppelt het volk binnen. Ontvangst
met een cocktail aangeboden door beide – inmiddels veel groter gegroeide - dochters.
Paula zorgt indien gewenst voor het toevoegen van een neut geestverruimend vocht. De
tuin is groener dan twee jaar geleden en gevuld met zo’n vijfentwintig gasten. Bart, onze
nieuwe activiteiten-chef is zichtbaar in z’n nopjes met de goede opkomst en dito stemming. De hele avond is Johan in touw in zijn korte broek en shirtje. Daar waar de meesten
al waren omgeschakeld naar lange broek en trui. Hij heeft de potkachel tevoorschijn
gehaald om de kilte te verdrijven en eindigt de bbq met een hoog opgetaste schaal

donkere spareribs. Dit keer geen foutje dat twee jaar geleden leidde tot een zwartgeblakerde verkoolde korst om droge stukjes gum. Nu presenteerde hij volkomen gaar gegaarde stukken ribvlees gehuld in diepe ambertinten. Liefhebbers mochten een tweede
stuk. Het vuur ging uit en tegen middernacht vertrokken de laatsten. Ze hadden genoten.
Van Lewenborg naar Kardinge
Vrijdag 15 juli spelen we nog In Lewenborg. De weken daarna in Sporthal Kardinge. Van
22 juli t/m 26 aug. Zomerbadminton op vrijdag van 20 tot 22 uur. Dat zijn zes avonden.
Spelers van BCL betalen 10 euro. Andere spelers betalen 15 euro. Vooraf inschrijven.
Opgeven t/m 20 juli per email: zomerbadminton@bclewenborg.nl
Opgeven voor Ameland kan nog
We sluiten straks de zomer af op Ameland. Opgeven is nog mogelijk. Als start van het
nieuwe seizoen in september slaan we daar onze eerste shuttles. Een weekendje eilandhoppen. Je kunt op vrijdag 2 september de boot pakken en stoomt dan zondag 4
september terug naar het vasteland. Tussendoor speel je tweemaal in de sporthal van
Nes. En daarbuitenom? Leer je veel andere kwaliteiten van jouw medespelers kennen.
Per persoon 72,50 euro (sport & verblijf). Daarnaast heb je nog de kosten voor vervoer
en overtocht, voor de maaltijd bij aankomst op vrijdag en voor eventueel horecabezoek.
Informatie en opgave: Tel/WhatsApp 0643754553, of activiteiten@bclewenborg.nl
Toss verbindt
In de Thorbecke-lezing op 30 juni jl. constateert Lodewijk Asscher dat sociale ongelijkheid onze democratie uitholt. Dit is overigens geen nieuws. Joop den Uyl voerde in 1972
niet voor niets de slogan van spreiding van kennis, macht en inkomen. En in een zeer
recent onderzoek stelt econome Laura de Geest dat de bovenste 10% van de bevolking
61% van het totale Nederlandse vermogen bezit. Piketty in volle werking. Maar naast
een materiele is er ook een culturele kloof ontstaan, zo stelt geesteswetenschapper Kees
Vuyk. De ene groep communiceert niet meer met de andere groep en vice versa.
Tegen die laatste achtergrond ben ik onze toss-avond gaan herwaarderen. Ik ging nog
wel eens met een beetje tegenzin naar de laatste speelavond van de maand. Dat is
voorbij want ik zie nu vooral het bindende effect. Oud, jong, man, vrouw, goed of matig,
we treffen elkaar in dat ene uurtje in de maand. En dat is zeer waardevol. De prangende
vraag die resteert: wie weet er een geschikt toss-event voor onze maatschappij?
Cees Hommels (ik geef de pen door aan Klaas)
Wenbo houdt rekening met lange herstelperiode
In de vorige nieuwsbrief schreven we over de blessure die
Wenbo opliep op de vrijdagavond. Een afgescheurde
Achillespees. We gingen bij hem op bezoek. Zijn peesoperatie bleek goed te zijn verlopen. Hij houdt wel rekening
met een lange herstelperiode. En daarna verwacht hij nog
langer tijd te moeten spenderen aan zijn revalidatie.
Voorlopig betekent dit voor Wenbo een afscheid. Maar hij
hoopt wel terug te kunnen keren: ‘I need to take a one- or
two-years break. If it is two years, my contract here will end,
and I will return to China. So, at the moment, I would like
to terminate the membership and then rejoin the club if the
recovery is good. I am so happy that I joined this club and
had a great time. Hope to have the opportunity to step on
the field again!’
Afzender Badmintonclub Lewenborg (BCL)
Secretariaat
Tel/WhatsApp: 0619967466 Mail: secretariaat@bclewenborg.nl
Nieuwsbrief
Tel/WhatsApp: 0640614070 Mail: nieuws@bclewenborg.nl Website: www.bclewenborg.nl
Verzendlijst
De Nieuwsbrief gaat naar huidige en vroegere spelers. Wil je van de lijst af? Klik op afmelden om ons dit te laten weten.
Privacyverklaring BCL

