
 
Het seizoen is begonnen 

De eerste vrijdagen liggen achter ons. De verlengde speeldag blijkt voor velen nog even 
een brug te ver. Tot negen uur veel velden bezet. Daarna diverse bankzitters en om half 
tien al spelers die vertrekken. Na tienen zijn amper drie velden bezet. Het is kennelijk 
toch nog even wennen. De belangstelling voor de derde helft is er niet minder om. Voor 
tienen begint het in de kantine al gezellig te worden. Ook nieuwe (en oude, terug van 
weggeweest) gezichten die aanschuiven. Niet alleen in de kantine, ook in de zaal. 

Geen badminton in Herfstvakantie 

Korte broek kan opgeborgen. Droge warme dagen raken uit beeld. Herfst neemt het 
over. Het plenst zo nu en dan. Eindelijk weer water van boven. Bermen en grasvlakten 
slokken het hemelse manna naar binnen. Groene sprieten schieten in ijltempo omhoog 
en kleuren de verdorde bodem. Maar niet overal wordt de neerslag enthousiast ontvan-
gen. Onze sporthal kon de overgang van droog naar nat niet bolwerken. Het lekt in de 
hal. Tenminste één baan is onbespeelbaar. De zaaleigenaar vertrouwt het niet en heeft 
de hele Herfstvakantie ervoor uitgetrokken om de boel te repareren. De zaal komt vol 
steigers te staan dus is het spelen even onmogelijk in die week. Nu maar hopen dat het 
binnen een week klaar is. Noteer in ieder geval: zaal dicht van 17 tot 24 oktober. 

Competitie in seizoen 2022-2023 

“Competitiespelen? Waarom? Dat kost me veertien weekenden!” Zou dat de hoofdreden 
zijn? We zien de populariteit al jarenlang teruglopen. Ons team speelt nu in een poule 
waarin vier Overijsselse teams (Groningen -Wierden, 120 km) zijn samengevoegd met 
vier teams uit Groningen en Friesland. Landelijk zijn in een jaar tijd elf poules verdwenen. 
Dat zijn bijna 90 teams. Samen ongeveer 500 spelers.  

Badmintonverenigingen liepen jarenlang tegen ledenverlies aan. Maar de laatste paar 
jaren komt onze sport weer in trek. Wervingsacties leverden veel nieuwe spelers op. 
Vorig jaar 2000. Voor competitiespelen betekent dit waarschijnlijk op de middellange 
termijn weer groei. Hopelijk ook in het noorden. Die 120 km brengen we liever terug naar 
uitstapjes van maximaal 50 km. Scheelt energie. En tegenwoordig ook heel veel geld. 

Make-a-wish Hoogezand 15 oktober 

Henkjan, Frans, Aletta en Sanne zien graag veel BCL’ers verschijnen bij dit prachtige 
toernooi in Hoogezand. De baten van het toernooi komen terecht bij Make-a-wish. Elk 
jaar strijden hier spelers van BC Lewenborg om de eeuwige roem. Dit jaar voor de vijfde 
keer. Meedoen? Geef je op bij de toernooisecretaris, hendrikhendriks@home.nl. 

BCL Competitieteam 

Onze eerste thuiswedstrijd kon op 10 september niet doorgegaan. De tegenstander uit 
Heerenveen had geen volledig team. In overleg is gekozen voor verplaatsing van de 
wedstrijd. Een andere zaterdagmiddag was helaas niet beschikbaar in het Europapark. 
Vandaar dat we nu een uitzondering maken en de wedstrijd hebben gepland op vrijdag-
avond 28 oktober in Lewenborg. Om het gemis aan speelvelden te compenseren huren 
we de zaal daarvoor een half uur langer. Het competitieteam gebruikt twee velden en 
voor toss en later het vrije spelen hebben we dan zeven velden. Van 8 uur tot 11 uur.  

De eerste uitwedstrijd is dit weekend gespeeld. In Zwolle tegen BC Blauwvinger. Een 
sterk team van die Blauwvingers. Jan en Jos konden de eer redden in hun dubbelpartij. 
De overige partijen gingen verloren. Over twee weken weer uit naar Zwolle, dan naar de 
Zwolsche BC. Gezien het competitieresultaat van dit tweede Zwolse team in het afgelo-
pen seizoen maken we die 30e september kans op een beter resultaat. 
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Wederom een top Ameland weekend 
 
Vrijdag 2 september vertrokken 14 personen gespreid over de dag naar de Boekanier 
op Ameland. Op het moment dat ik arriveerde hadden sommigen al een lekker visje 
gegeten in Nes. Na opmaak van het bed was het tijd voor een Leffe met wat lekkers. 
Wat een geweldig weer en ieder genoot vanaf de 1e minuut. Tijd om boodschappen te 
doen. De meeste aanwezigen gingen gezellig mee. Het is tenslotte een team gebeuren.  
's Avonds waren, net als voorgaande jaren, Johan en ondergetekende weer de kok voor 
het avondmaal. Babi pangang net als een aantal jaren geleden. Er was meer dan genoeg 
(de rest ging dan ook de zondagmiddag helemaal op). Later die avond gingen mensen 
een spelletje doen of gezellig kletsen onder het genot van een drankje maar toch, voor 
Amelander begrippen, op tijd op bed.  
Zaterdagmorgen relatief vroeg uit de veren om rond 10 uur op de baan te staan voor 
diverse partijtjes badminton. Bij de een ging dat makkelijker dan bij de ander. 's Middags 
waaide de groep, aangevuld met 2 mensen die pas op zaterdag aankwamen, uit elkaar. 

 Een clubje ging golven, anderen gingen 
fietsen maar allen eindigden bij een pavil-
joen voor een drankje en snack om ver-
volgens elkaar weer te treffen bij de Boe-
kanier voor een gezamenlijke pizza maal-
tijd. Ook nu weer de nodige spelletjes en 
gesprekken. En een groepje voor de 
avondwandeling. Toen zij terugkwamen 
lagen de meesten alweer op bed, zich 
voor te bereiden op de badmintonwed-

strijden van de zondagmorgen. Nadat die waren afgelopen ging de hele groep aan de 
schoonmaak en daarna terug naar de boot voor de reis naar huis.  
Al met al een supergezellig weekend dat ik iedereen kan aanraden om eens mee te 
maken. Je kunt 8, 9 en 10 september 2023 in je agenda blokken. Dat is het volgende 
Amelandweekend. Ik hoop dan veel mensen te zien op het supermooie Ameland.  
 
Ronald Groeneweg (ik geef de pen door aan Jannie) 
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