
 
Kersttoernooi 

Eindelijk weer een Kersttoernooi. Spelers die na 2019 bij ons binnenkwamen kennen dit 
niet eens. Want toen, drie jaar geleden, was ons laatste Kersttoernooi. Tot dat moment 
een bijna jaarlijkse traditie. Daarna uit met de pret. De afgelopen jaren bepaalde vooral 
Corona onze agenda. Sportief gezien had dit virus een verlammende uitwerking. Zowel 
in 2020, in 2021 als in 2022 kregen we te maken met lockdowns; een woord dat daarvoor 
nauwelijks gebezigd werd. Maar nu, nu mogen we weer. Onze eigen kerstviering. Voor 
degenen die er geen beeld bij hebben; kijk via deze link even op onze website. 

De titel ‘Kerstman van het jaar’ 
was destijds weggelegd voor Jo-
han. Hij zit al drie jaar op die wolk, 
heeft zich nu als eerste aange-
meld en maakt op de donderdag-
avond extra trainingsuren om de 
aanval op zijn troon met hand en 
tand te kunnen verdedigen. De 
Kerstvrouw van toen speelt niet 
meer bij onze club. Zij is terugge-
keerd naar haar geboorteland.  

Het toernooi houden we op de 
laatste vrijdagavond (23e) voor de 
Kerst en biedt plaats aan 32 spe-
lers. Als je meedoet speel je die 

avond 5 wedstrijden. Elke wedstrijd met andere medespelers. Je wordt van tevoren in-
gedeeld waarbij rekening wordt gehouden met jouw speelniveau. Iedere speler van BCL 
kan hieraan meedoen. Maar dan moet je wel snel zijn. Opgeven kan tot het aantal van 
32 spelers is bereikt. Als we daar overheen komen kun je hooguit meedoen op de reser-
vebank. Dus als invaller voor het geval iemand uitvalt, of als toeschouwer. De deelna-
mekosten: 1 euro per persoon. Opgave via: activiteiten@bclewenborg.nl  

Kerstvakantie 

Tijdens de vakantie kunnen de kerstkilo’s er weer af. De sporthal blijft voor ons open.  

In de middenmoot 

De tussenstand in de 7e divisie van de badmintoncompetitie. Team BCL staat in de mid-
denmoot. Het is wel lastig om deze positie naar waarde te schatten. Eén team heeft al 
tien wedstrijden achter de kiezen en drie andere teams nog maar zeven. Dus voor wat 
het waard is hieronder een overzicht van de laatste stand. 

 

Misschien nog één wedstrijd in december en de rest in januari en februari. Wil je er heen 
kijk dan even op de site van toernooi.nl om te zien waar en wanneer ze gespeeld worden. 
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7e divisie afd. 15 Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies

1 VRIJ UIT BC 1 51 9 7 0 2

2 HARDENBERG BV 1 47 10 5 2 3

3 BLAUWVINGER BC 2 45 8 6 0 2

4 FLITS BC 4 38 7 6 0 1

5 LEWENBORG BC 1 24 8 2 2 4

6 METEOOR SV 2 22 7 1 1 5

7 ZWOLSCHE BC 3 19 7 2 1 4

8 AMOR GS BC 7 10 8 0 0 8

https://bclewenborg.nl/2019-2/
mailto:activiteiten@bclewenborg.nl
https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatches.aspx?id=66143FAA-11F2-4937-8315-68634816FF6A&tid=20


Badmintonavonden gaan gewoon door 

Het WK-voetbal verkeert momen-
teel in de spannende fase. Geen 
poulewedstrijden meer maar fina-
les. Ook tijdens ons badminton zijn 
er wedstrijden. Afgelopen vrijdag-
avond konden we Nederland-Ar-
gentinië volgen. In zaal, kleedka-
mer en kantine. Het schermpje 
waar de bal over rolde was piep-
klein en de badmintonners keken 
gespannen toe. Na tachtig minu-
ten 2-0 achter en daarna toch een 
wonderbaarlijke verlenging met strafschoppen er uitslepen. Maar toen was het op. De 
comeback van Team Oranje gleed weg naar een anticlimax. Weer genekt door penalty’s. 
Afgekoelde borrelhapjes waren de stille getuige van de desillusie in onze kantine.  

Ook bij andere evenementen spe-
len wij gewoon door. Zelfs bij bad-
mintonkampioenschappen. Zo dingt 
Nederland mee naar kwalificatie 
voor het EK van mixteams. De kwa-
lificatieronde is van 15 t/m 17 de-
cember in Haarlem. Nederland, Ita-
lië, Israël en Estland moeten het 
dan onderling uitvechten. De win-
naar gaat naar het EK in Frankrijk 
(14-18 februari). 

Groningen met een lange O, even voorstellen 

Voor de oplettende luisteraar hoor je dat ik geen Gronings accent heb maar misschien 
meer richting het oosten van Nederland, en dat klopt. 
Na een aantal avontuurlijke maanden in verschillende steden in het buitenland, waarbij 
ik kou, hitte en een aardige cultuurshock heb meegemaakt, en na in het mooie Twente 
te hebben gewoond, ben ik neergestreken in de sfeervolle stad Groningen. Op dit mo-
ment ben ik werkzaam bij een zakenreisbureau en dit doe ik met veel plezier. Verder 
vind ik het leuk om vooral zoete baksels te bakken, te lezen en te reizen. Vlak voordat 
corona kwam heb ik mijn open water duikbrevet gehaald dus heel veel tropische prak-
tijkervaring heb ik helaas nog niet kunnen op doen. Dit staat nog wel op mijn to-do-lijstje. 
Ik heb hier namelijk niet mijn hobby van gemaakt om vervolgens in het koude groene 
Veenmeer van Tynaarlo te mogen duiken. 

In het verleden heb ik negen jaar lang badminton gespeeld waarvan ook een aantal jaar 
jeugdcompetitie. Omdat het gemis en de nieuwsgierigheid naar voren kwam ben ik on-
geveer een jaar geleden na een korte Google search sessie terecht gekomen bij BCL. 
De eerste keer om mee te spelen vond ik best wel spannend. Maar ik voelde mij al snel 
op mijn gemak en had het erg naar mijn zin. Dat ging ook wel makkelijk met een trainer 
zoals Jan! De gezellige sfeer is altijd gebleven en ik vind het leuk om te zien hoe iedereen 
met elkaar samen speelt. Jong, oud, hoog niveau of een minder hoog niveau, het maakt 
allemaal niks uit. 

Deveny (ik geef de pen door aan Bo) 
 

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. 
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