
 
Beste mede-BCL'ers 

Als bestuur zijn we blij dat BCL een club is met een betrokken, actieve kern. Om dit zo 
te houden vragen we jou daar eens bij stil te staan. Wat kun jij - naast je badminton- en 

sociale kwaliteiten - verder aan onze club bijdragen? Schroom niet daar met één van ons 

over te praten. Niemand kent je talenten beter dan jij zelf!  

Gedurende een badmintonseizoen is de hulp van vrijwilligers onontbeerlijk. Dit kan bij 
eenmalige activiteiten zijn. Zowel kleine als grote, denk daarbij aan een jubileum. Of juist 
activiteiten met een meer continue inzet, zoals een helpende hand bij de organisatie van 
de vrijdagavond. Hulp kan dus praktisch zijn, maar we zien graag ook leden die mee 
willen denken. Over clubstructuur, over ons beleid, over hoe we dingen doen. Mocht je 
voor het één of ander worden gepolst, wees niet verrast.  

BCL-bestuur (Suzan, Jaap, Bart, Bennie). 

Toch een punt gepakt 

Vrijdag 28 oktober. Heerenveen op bezoek. De enige keer dat ons team thuis speelt in 
Sporthal Lewenborg. De hal vol BCL’ers druk bezig met hun toss-avond. Hun kreten 
fladderen door de zaal: “Kom op Jos. Mooi Suzan.” De toss-ers kijken naar een ongelijke 
strijd. Bart oogt triest als hij de hand van zijn tegenstander schudt. Waarschijnlijk een 
verloren partij. Het thuisvoordeel betaalt zich niet uit. Lijkt eerder tegen te werken. Drie 
speeluren en twee banen zijn gereserveerd om ons team in eigen huis te kunnen zien. 
Helaas is al binnen twee uur de eindstand bereikt: 0-8. De Friezen hebben erin gebeukt. 
Een kort moment van teleurstelling. Maar niet gebroken! Het team is nog nieuw. Op de 
vraag om even te poseren is de lach alweer terug.  

 

De volgende uitdaging: Hardenberg. Een doordeweekse dinsdagavond. Jan moet afha-
ken, dus met een viertal op pad. De dubbel en enkelpartijen slaan Jos en Bart naar zich 
toe, maar onze dames leggen het loodje tegen de Hardenbergse powergirls. Gaat de 
mix het verschil maken? Helaas. Eén gewonnen, één verloren. Als eindresultaat dus een 
gelijkspel. Toch een punt gepakt. Nu naar Veendam. Uit, op zondag 13 november. 
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Make-a-wish toernooi 

Hoogezand, herfstvakantie. Het eerste lustrum van Make-a-wish. Tachtig deelnemers, 
waarvan elf van onze club! In de hoofdpoule bij de heren maar liefst twee BCL-teams: 
team Jos/Bart en team Johan/Ronald. Eerstgenoemden speelden lekker maar kregen 
het op beslissende momenten niet voor elkaar. Het andere team knokte net iets harder. 
Ze eindigden als tweede. In de tweede herenpoule streden Edwin en Edwin om de vet-
leren medaille. Zij knokten het hardst. Zij wonnen alles. Weliswaar gehavend; Edwin 
Barma moest bijna hinkend huiswaarts. Dikke blaar, het vel lag er af. Edwin vd Berg 

overtrof zichzelf. Bijna op z’n tandvlees. Hij liep 
zich het leplazarus en bleef onverbiddelijk druk 
zetten. Met zijn harde knallen en de geplaatste 
shuttles van Barma trokken ze aan het langste 
eind. De overige BCL’ers kwamen er niet aan te 
pas. Zij moesten het doen met prijzen uit de 
tombola. Ook mooi, het ging per slot van reke-
ning bij dit toernooi om de omzet voor het goeie 
doel. Die was goed: 3.200 euro voor de wens 
van een kind met levensbedreigende ziekte. 
Volgend jaar: nieuwe ronde, nieuwe kansen. 

Uit de oude doos… 

Het is altijd leuk om terug te kijken. Ik kwam in 1994 in Lewenborg wonen en had nog 
nooit ‘echt’ gebadmintond. Het leek mij wel een leuke sport. Toen mij bleek dat Lewen-
borg een badmintonclub had was de keuze snel gemaakt en werd ik lid. Destijds had 
BCL nog een jeugdafdeling. Ik woonde tegenover de sporthal en kreeg een sleutel van 
de hal. Als de jeugdtrainer dan niet kwam opdagen kon ik de hal openen en de jeugd 
opvangen. Helaas gebeurde dit nogal eens. Regelmatig werd ik met puberende jeugd-
leden geconfronteerd die niet allemaal even gemotiveerd waren om te badmintonnen. 
Enkelen hadden meer zin om te basketballen….  
De badmintoncompetitie was toen heel populair. BCL had meerdere teams. Alle thuis-
wedstrijden werden in het weekend in Lewenborg gespeeld. Een heel verschil met te-
genwoordig! Ook ik heb destijds vele jaren competitie gespeeld. Met veel plezier.  
Ook toen was er al een ‘derde helft’ in de kantine. In de oude sporthal (voor de brand) 
was de kantine boven. De kantinebeheerster had niet altijd even veel zin om voor een 
schamele omzet op te komen dagen. Soms was de kantine gesloten maar brandde er 
tegen het einde van de vrijdag licht. Dan wist je dat je er terecht kon. Over de oude 
sporthal gesproken; al meer dan 15 jaar geleden werd de oude hal door brand verwoest 
(29 april 2007). De huidige sporthal is geopend medio maart 2011. Tussentijds hebben 
we op andere locaties gespeeld. In de Alfa Topsporthal en in ‘de tent’ bij Sportcentrum 
Kardinge (later kwam een echte sporthal in het Sportcentrum). Degene die als  hoofd-
verantwoordelijke voor de brand is aangemerkt werd destijds behoorlijk zwaar gestraft. 

De 19-jarige Stadjer, die afgelopen april de sporthal in de wijk Lewenborg in brand stak, 
is veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf. Hiervan zijn zes maanden voor-
waardelijk. De man moet bovendien een schadevergoeding van 480.000 euro betalen. 
De rechter meent dat de Stadjer de hoofdrol heeft gespeeld bij de brandstichting, waar 
in totaal vier jongeren bij betrokken waren. Zij gooiden uit verveling een molotovcocktail 
op het dak van de sporthal. Die ging in vlammen op. De bewoners van het aangrenzende 
verpleeghuis Mercator moesten worden geëvacueerd. 

Zou hij die 480.000 euro schadevergoeding hebben betaald? Google eens op ‘Brand 
sporthal Lewenborg’ en je vindt veel informatie over onze verbrande sporthal. 

Alex Wolthuis (ik geef de pen door aan Deveny) 
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