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Het nieuwe seizoen
Over een paar weken gaan we verder in Lewenborg. Momenteel vermaken we ons nog
in Kardinge en in het eerste weekend van september zitten velen op Ameland. Daarna
begint weer onze vrijdagavond. De laatste maanden van het afgelopen seizoen was de
speeltijd tijdelijk met een uur verruimd. Drie uur in plaats van twee. Dat lukt niet voor een
heel seizoen. Wat ons wel is gelukt voor het nieuwe seizoen is een uitbreiding van een
half uur. Voortaan spelen we van 20:00 tot 22:30 uur. Dus gedurende het hele seizoen.
De training van Jan heeft de gebruikelijke tijd van 20 tot 21 uur.
Dat de totale speeltijd nu langer is geworden heeft geen gevolgen voor het lidmaatschapstarief. De contributie voor het nieuwe seizoen is in de ledenvergadering van februari dit jaar vastgesteld en daar houden we aan vast.
De eerste donderdagavond (spelers competitieniveau) is op 1 september.
De eerste vrijdagavond (alle spelers) is op 9 september.
Zomerbadminton

Vanaf vrijdag 22 juli spelen we in Sporthal Kardinge. Ons zomerbadminton. De laatste
vrijdag van augustus (26 aug) spelen we daar voor het laatst. Het bevalt weer goed.
Kardinge heeft een prettige hal. Lekker hoog. Ook hier beschikken we gelukkig over
negen banen zodat we voldoende speelruimte hebben.
Het is wel minder druk dan vorig jaar. Toen hadden we 61 deelnemers en nu 47. Dat is
een kwart minder. Naar de redenen moeten we gissen. Zo hadden we vorig jaar een
lange lockdown achter de rug. Spelers waren toen zichtbaar blij dat ze weer wat pluimpjes konden wegtikken. Komt bij dat het voor BCL’ers destijds gratis was ter compensatie
voor de langdurige sluiting. En nu kost het voor clubleden een tientje. Wat ook een rol
speelt is de opkomst. Nu merken we dat de gemiddelde opkomst lager is. In 2021 stond
ons weekgemiddelde op 41 (67%) en nu op 27 (57%). Ligt misschien aan de temperatuur. In 2021 was de zomer minder warm. Het spelen was aangenamer. Maar ondanks
deze tegenvallende bezetting zijn de zomerspelers blij dat ze in Kardinge kunnen spelen.
Het blijft gewoon een leuk spelletje waar ze graag voor aantreden op de vrijdagavond.
Meer foto’s zijn te vinden op de site.

Opgeven voor Ameland kan nog steeds
Zoals alle jaren in de eenentwintigste eeuw sluiten wij de zomer af op Ameland. Dat is
voor ons gelijk de start van het nieuwe seizoen. Een weekendje op de wadden. Je pakt
uitgerust van je vakantie de boot op vrijdag 2 september. Speelt op zaterdag en zondag
in de sporthal van Nes. Leert tussentijds welke andere kwaliteiten jouw medespelers
hebben en welke zielenroerselen hen op een Waddeneiland zoal bezighouden. En zondagmiddag 4 september val je in slaap op de veerboot naar het vasteland.
Kosten p.p. 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
Competitie in seizoen 2022-2023
Zaterdag 10 september speelt ons competitieteam de eerste thuiswedstrijd. Plaats van
handeling is de Europahal waar om 14:00 uur de heren de competitie openen met hun
dubbelpartij. Het team bestaat uit: Suzan, Irene, Deveny, Jos, Bart G. en Jan.
Drie twintigers, een dertiger en twee vijftigplussers. Een mix van groen en grijs. De senioren spelen vanaf oktober 1997 bij onze club. Suzan speelt al tig-jaren als vaste competitiespeler en Jan speelde tot 2016 als vaste competitiespeler. Daarna een paar jaar
als invaller. Vorig jaar ging het jeuken en werd hij weer vaste competitiespeler. Jos kwam
tien jaar (2007) later bij onze club en speelde tot 2019 als vaste competitiespeler. Daarna
was hij twee jaar competitiespeler bij BOP (Pekela) maar is nu weer terug in het team
van BCL. Ook Bart speelde bij BOP competitie. Vier seizoenen. In dat laatst seizoen was
hij bij ons al lid geworden (2018). Vorig seizoen viel hij al een paar keer in als competitiespeler en wordt nu vaste speler. Irene en Deveny – gestart in 2019 en 2021 - zetten
nu hun eerste voorzichtige stappen in de Bondscompetitie. Zij weten zich gesteund door
ervaring en vernuft en beleven hopelijk veel plezier aan het competitieve badminton.
Hallo medesporters
Voor de mensen die mij niet kennen zal ik mij even voorstellen. Ik ben Klaas Das en
woon al 46 jaar in Ten Boer. Als je geen voorstelling kunt maken bij wie ik ben volgt nu
een korte beschrijving: een enigszins volslanke, grijzende, besnorde en bebaarde, de
middelbare leeftijd gepasseerd zijnde persoon, getrouwd, heb 5 kinderen en 6 kleinkinderen. Ben ongeveer 25 jaar trainer geweest van de plaatselijke volleybalclub DES.
Sinds ongeveer 21 jaar ben ik lid van onze badmintonclub en speel altijd met plezier in
Groningen. We hebben een mooie vereniging waar je veel verschillende karakters treft.
Ik hoop nog lang te kunnen blijven spelen bij BCL.
Klaas Das (ik geef de pen door aan Ronald)
Afzender Badmintonclub Lewenborg (BCL)
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