
 
Kersttoernooi 

Eindelijk hadden we weer een Kersttoernooi. Drie jaar geleden was ons laatste Kerst-
toernooi. Tot dat moment een bijna jaarlijkse traditie. Daarna uit met de pret. De afgelo-
pen jaren bepaalde vooral Corona onze agenda. Sportief gezien had dit virus een ver-
lammende uitwerking. Zowel in 2020, in 2021 en in 2022 kregen we te maken met lock-
downs. Maar nu kon het eindelijk. Onze eigen kerstviering.  

Kerst? Geen kerstboom te zien. Het lijkt wel Pasen. Daar in het midden, is dat niet die 
man die het brood breekt? Of toch iets anders; hij straalt rust uit. Heeft een aandachtige 
luisteraar. Hij mijmert. Een kerstgedachte wellicht…. Dat zal het zijn! Dus toch Kerst. 

 

De titel ‘Kerstman van het jaar’ was in 2019 weggelegd voor Johan. Drie jaar heeft hij 
die titel gedragen. Tot nu. Hij is onttroond. Er was wel een serieuze strijd voor nodig. 
Zowel Ronald als Edwin B. staken hem naar de kroon. De eerste wedstrijd van Johan 
eindigde in een gelijkspel. En later in het toernooi leek Johan toch teveel last te hebben 
van zijn gehandicapte pols. In de vierde ronde moest hij opnieuw verliespunten incasse-
ren. Daarentegen verliep het bij Ronald en Edwin B. crescendo. Beiden nog maar één 
verliespunt in de derde ronde. Toen leek het even heel spannend te worden. Edwin won 
de eerste set van zijn onderlinge strijd met Ronald. Maar Ronald kwam terug in de 
tweede set. Het werd een puntendeling. Met een gelijk aantal winstpunten moest het 
puntensaldo eraan te pas komen. Het eind van het liedje was, zoals vaker het geval, 
toch weer de kroonbestijging door Ronald. 

De ‘Kerstvrouw van het jaar’ 
was Sally in 2019. Zij speelt 
niet meer bij onze club want ze 
keerde terug naar haar ge-
boorteland. We hadden graag 
een nieuwe Kerstvrouw ge-
kroond maar een oude be-
kende gooide roet in het eten: 
het griepvirus. Op de toernooi-
dag kwamen allerlei afmeldin-
gen binnen waardoor het toer-
nooischema voor de vrouwen-
deelname averij opliep. Zelfs 
tijdens het toernooi moesten 
wijzigingen worden doorge-

voerd. Met als gevolg dat de strijd bij de vrouwen het niet rechtvaardigde om een Kerst-
vrouw te kronen. Maar we konden wel een 'Tweede Kerstman van het jaar' kronen. Henk 
stak in zijn poule met kop en schouders boven iedereen uit. De beide hoogst geëindigde 
dames kregen wel een troostprijs. Het volgend jaar zullen we het schema zodanig 
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aanpassen dat er ondanks afmeldingen weer een heuse Kerstvrouw uitrolt. De einduit-
slag vind je hieronder. 

 

Beste leden, 

Met ingang van 2023 is Badminton Nederland (de bond) gestart met een nieuw leden-
administratiesysteem. Ergens de komende weken zullen alle badmintonspelers - voor 
zover die lid zijn van een bij de bond aangesloten vereniging - per email een uitnodiging 
ontvangen met een link naar hun persoonlijke pagina. Hier kun je, als je dat wilt, jouw 
gegevens inzien, wijzigen en eventueel extra gegevens toevoegen. 

Badmintontoernooi Smash 

Zaterdag 4 februari 2023 is het jaarlijkse badmintontoernooi van Smash Hoogeveen. 
Afgelopen jaren is het toernooi vanwege de coronamaatregelen niet doorgegaan. Smash 
hoopt dat zo veel mogelijk spelers zich inschrijven voor dit toernooi. Het is een toernooi 
voor spelers in de categorie 4, 6 en 8. Die laatste categorie is voor de spelers die minder 
dan 300 punten hebben in de badminton-ranking (dit geldt voor alle spelers bij BCL). 
Lijkt het je leuk om mee te doen, inschrijven kan via deze link. 

Wees er snel bij, want de inschrijving sluit 10 januari! 

Hallo mensen 

Zoals jullie hebben gemerkt zit ik een beetje in de lappenmand. Mijn blessure is van dien 
aard dat ik me even geheel terug moest trekken. Als ik toch training was komen geven 
zou ik het niet kunnen laten om zelf ook te gaan spelen. En dat moest gewoon niet. Na 
zo’n 48 jaar badminton is dit wel een van mijn ergste sportonderbrekingen. Nu heb ik bij 
het kersttoernooi weer voor het eerst meegedaan. Zoals ik van tevoren al verwachtte 
moet ik nu nog flink aansterken. En ik heb gemerkt dat ik bij mezelf nog het een en ander 
moet aanpassen. Training geven zal dit jaar hopelijk wel weer gaan, maar je weet niet 
hoe het zal lopen. Ik zal er wel veel plezier in hebben om het weer te doen. Maar tegelijk 
wordt het wel tijd om eens na te denken over een opvolger. Iemand die met net zoveel 
plezier badmintontraining wil geven en natuurlijk onze club vooropstelt. Dit kan enkele 
jaren kosten maar laten we zien of die te vinden is. Zelf ga ik nog lang niet weg. Badmin-
ton is gewoon te belangrijk voor mij om zo maar op te geven. Dus op naar de 50 jaar.  

Ik hoop dat jullie een vrolijke kerst hebben gehad. Verder wens ik ieder een gelukkig 
2023 met veel badminton waardoor de kerstkilo’s er weer af kunnen vliegen. Je zal mij 
dan vast wel horen in de hal: “Racket omhoog!” 

Groet Jan J Dijkema  

Afzender Badmintonclub Lewenborg (BCL) 
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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 

Rang Punt Saldo Naam Rang Punt Saldo Naam

1 16 71 Ronald  G. 1 18 58 Henk  Z.

2 16 25 Edwin  B. 2 14 48 Jaap  K.

3 14 33 Johan  N. 3 14 18 Koen  R.

4 14 16 Ida v V. 4 12 11 Harald  H.

5 14 11 Jos  S. 5 10 13 Harm  A.

6 12 27 Bart  G. 6 10 -14 Henrietta  H.

7 12 7 Linde  P. 7 10 -14 Deveny  W.

8 10 12 Tanja t R. 8 8 9 Jaap  B.

9 8 4 Alex  W. 9 8 -9 Irene  K.

10 8 1 Jan  D. 10 8 -20 Willem  P.

11 8 -20 Edwin v B. 11 4 -42 Jos  P.

12 8 -27 Suzan  E. 12 4 -58 Sanne d H.

13 0 -64 Thom  B.

14 0 -96 Bart v W.

Rangschikking Poule A Kerst 2022 Rangschikking Poule B Kerst 2022
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