
 
Toss 

Tijdens onze ALV (jaarvergadering) spraken we over onze maandelijkse toss-avonden. 
Er gingen stemmen op om de organisatie te verbeteren. Diverse sprekers vonden het 
prima om maandelijks de verschillende speelniveaus binnen de club met elkaar te mixen. 
Het bevordert de clubgeest en het sociale aspect. Maar de uitvoering van de toss laat te 
wensen over. Een toss-partij wordt geen prettige pot als drie competitiespelers met één 
beginnende speler op het veld staan. Het is veel prettiger als de verhouding gelijk ver-
deeld is. Een beginner met een gevorderde tegen een beginner en een gevorderde. Dan 
krijg je veel leukere partijen. In het verleden hadden we daar wel een systeem voor maar 
daar is de klad in gekomen. Dit gaan we snel weer oppakken. Vanaf nu werken we met 
drie stapels. In de eerste ronde twee racketstapels: gevorderden en beginners. In de 
tweede en derde ronde drie stapels: gevorderden die nog niet met beginners hebben 
gespeeld, gevorderden die al wel met de beginners hebben gespeeld, en de stapel aan-
komende talenten. Bennie zal steeds aangeven op welke stapel je racket thuishoort. Het 
is altijd arbitrair hoe ver je inmiddels gevorderd bent, dus een klein beetje medewerking 
zal soms gevraagd worden. Op deze manier hopen we dat de toss heel veel mooiere 
partijen oplevert. Aanstaande vrijdag hebben we onze volgende toss-avond!  

Jaarvergadering 

De jaarvergadering ging niet alleen over de toss. We hebben nu een nieuw huishoudelijk 
reglement. Een soort verlengstuk van onze statuten met een paar nieuwe onderwerpen. 
Bijvoorbeeld: een gedragscode voor spelers, het omgaan met persoonsgegevens bin-
nen de club, het uitsluiten van belangenverstrengeling, de geheimhoudingsplicht bij som-
mige functies en de inrichting van een continuïteits-commissie. Het was geen hamerstuk. 
Een paar functies binnen de vereniging zijn nu gekoppeld aan een VOG-verklaring. Daar 
kwam aardig wat commentaar op. Diverse leden betwijfelden het nu van zo’n regel. Uit-
eindelijk draaide het op een stemming uit. De regel bleef gehandhaafd. Er was een ruime 
meerderheid die de regel vindt bijdragen aan het uitstralen van een veilig sportklimaat. 

De contributieverhoging (van 130 naar 150 euro) was ook een onderwerp van discussie. 
Het was duidelijk dat een verhoging van kosten een hogere contributie tot gevolg heeft. 
Maar konden we onze financiële buffer niet inzetten om de pijn wat te verzachten? De 
penningmeester gaf met een paar voorbeelden aan dat een buffer van de huidige om-
vang (onze jaaromzet) echt wenselijk blijft. En een deeltje van onze buffer wordt al aan-
gesproken om de contributie niet op 160 euro uit te laten komen. Daarbij zal de buffer 
over twee jaar verder verminderen door ons jubileum. De ALV ging toen toch akkoord 
met de begroting inclusief de aangekondigde contributieverhoging. Al was het wel jam-
mer dat er geen vergelijking was gemaakt met andere clubs. Bij deze alsnog een verge-
lijking met tien clubs uit de omgeving. Daar zien we nu dat BCL het op één na laagste 
tarief heeft. We zullen blijven volgen hoe dit zich in de komende jaren ontwikkelt. 

 

Nieuwsbrief 
nr: 145

maart 2023

Recreant 18+ nylon contributie speeluren tarief p.uur

Stadskanaal 180 4 45

Lewenborg 130 2,5 52

Zuidhorn 157 3 52

Beijum 166 3 55

Vrij Uit Heerenveen 222 4 56

Novum 180 3 60

BC-GO 233 3,5 67

Harener BC 175 2,5 70

Hoogkerk 158 2 79

Smash Hoogeveen 194 2 97

Contributievergelijking 10 noordelijke clubs seizoen 22/23



 

Eindstand competitie 

De veertien wedstrijden zitten erop en daarmee is de competitie voorbij. BCL stond vo-
rige maand op plek vijf en is dat gebleven. Ze hielden concurrent Meteoor onder zich. 
Geen degradatie. Op eigen kracht de zevende divisie overleeft. Een prima resultaat.  

 

Toernooien 

• 20e Veteranen Toernooi Hoogezand 12 maart (info/opgave: www.bcsportief.nl). 

• Eelder dubbel- en mixtoernooi zaterdag 25 maart (aanmelden kan tot 17/03). 

• Hoog Spel Peize mixtoernooi zaterdag 1 april (info/opgave www.hoogspelpeize.nl). 

• Dauwtrappers mixtoernooi Leek zaterdag 27 mei (info/aanmelden bcleek.nl) 

Afgelopen weekend kregen we een domper te verwerken op het toernooi in Appelscha. 
Niet omdat Ronald en Johan door een iets minder ‘doelsaldo’ de eerste plaats in de A-
poule helaas net niet haalden. Dat scenario kenden we al van een vorige editie. Maar 
wel omdat Matthijs, die samen met Bart speelde, geblesseerd raakte. Eerst leek het nog 
een zweepslag maar later meldde Matthijs – nog maar net lid bij BCL - dat het onheil 
toch zijn Achillespees had getroffen. We wensen hem een voorspoedig herstel. 

Inmiddels ben ik een man op leeftijd 

Mijn naam is Willem Put. Geboren in het mooie Amsterdam in 1948. Na wat rondzwer-
vingen ben ik in het noorden van het land beland. Uit mijn eerste huwelijk werden drie 
kinderen geboren waarvan sommigen wellicht Karin nog hebben gekend. Zij heeft 35 
jaar geleden ook bij Lewenborg gespeeld. Hier ontmoette ik Alies en inmiddels zijn we 
alweer jaren getrouwd. Onze dochter Merel is uitgevlogen en heeft samen met haar man 
ook een dochter.  
In mijn werkzame leven was ik vrachtwagenchauffeur. In die tijd tilden we nog 100 kilo 
lood op een rol. Hierdoor kreeg ik spierklachten en het advies om te gaan sporten. Mijn 
keus was, toen zo'n 45 jaar geleden, badminton en nog steeds vind ik dat superleuk. 
Ooit begonnen bij BC Beijum als recreant, later competitie. In die tijd had Beijum wel 
vijftien teams in de competitie. Helaas zijn die tijden voorbij. Daar ken ik Thom Brouwer 
al van.... Op vrijdag ging ik al naar Lewenborg en daar kwam ik later in een competitie-
team terecht. Dat team is gefuseerd met Novum waar ik ook nog een tijd competitie heb 
gespeeld. Ook voor toernooien was ik te porren. Zoals het Tweehallen Toernooi, en toer-
nooien in Hoogezand en Harlingen. Daarnaast heb ik nog gebadmintond in Bovensmilde 
met zeer behendige Molukkers. Dat was vaak nachtwerk. 
Tot voor kort ging altijd mee naar Ameland. Samen met Marina op de fiets. Vogels kijken, 
etc. Lekker eten en pret maken. 
Inmiddels ben ik een man op leeftijd en speel nog steeds graag een potje badminton. 
Maar dan wel weer als recreant. Afgelopen half jaar veel last van mijn enkel gehad. Dit 
lijkt nu weer beter, dus we spelen nog een poosje door. 
De pen is doorgegeven aan Bart G. Een sportieve groet, Willem Put  
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Stand Team Punten Winst Gelijk Verlies

1 FLITS BC 4 83 12 1 1

2 VRIJ UIT BC 1 79 11 1 2

3 BLAUWVINGER BC 2 79 10 2 2

4 HARDENBERG BV 1 62 6 3 5

5 LEWENBORG BC 1 46 4 4 6

6 METEOOR SV 2 44 4 1 9

7 ZWOLSCHE BC 3 36 2 2 10

8 AMOR GS BC 7 19 0 0 14

Eindstand na 14 wedstrijden in de 7e divisie afd. 15 van Badminton Nederland
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