
 

 

 
   

 

 

 



 

 

 

   

 

 

 



 

 
 
 

  

     1 maart 1957 / 1 maart 1982 
 

25 jaar Leeuwarder 
Badminton Club 

 

 

 

 

Ter gelegenheid van het vijfde lustrum van LBC werd dit 

gedenkschrift samengesteld door de Redaktie Kommissie. 

 

Het bevat het wel en wee van LBC en werd vervat in het 

jasje van LBC-Variëté. 

 

 

 

 

 

 

Dankzij het initiatief van de Redaktie Kommissie en de 

welwillendheid van een groot aantal columnisten, werd het 

een alleszins lezenswaardig boekwerk dat de herinnering 

aan langvervlogen en soms roemrijke jaren van LBC 

levendig en in herinnering houdt. 

 

 

 

 

 
 Dat de ontvanger er veel plezier aan mag beleven. 
  
 Leeuwarden, 6 maart 1982 

 



 

===================LBC 25 jaar, nog steeds jeugdig========================== 
 
Een ideale gelegenheid, een vijfentwintig jarig jubileum, om eens stil te staan bij de 
ontwikkeling van de jeugd binnen de vereniging. Bij de oprichting waren de toenmalige leden 
van LBC jong, jeugdig en soms piepjong. En laten we eerlijk zijn; een ieder die de 
badmintonsport beoefent blijft zich zo wie zo jong voelen! 
 
Het groeide en bloeide, de resultaten in de kompetitie en op de toernooien waren erg goed. 
Bij enkele bestuursleden en enkele vooraanstaande spelers begon het idee te groeien 
jeugdspelers apart te trainen. 
Dit leidde tot het instellen van een jeugdtraining. We denken nu dan aan het begin van de 
jaren ‘70. Er werd begonnen met een groepje van 6 7 jeugdleden. 
 
De training die aanvankelijk door Bien van der Heijde werd gedaan werd later overgenomen 
door Vera van Mil en nog later door Gerard Wolters. Deze laatste heeft een zo’n grote groep 
te trainen dat hij assistentie nodig heeft. Die krijgt hij van Sietse Giezen, Wietse Tiemstra en 
Jikkemien Cornelder. 
 
Het instellen van een jeugdkommissie dateert van 1974. In de jeugdkommissie namen 
plaats Bien van der Heijde, Hans van der Linden en later Vera van Mil. Ook Cies Doedijns 
was enkele jaren lid van de jeugdkommissie. Sinds 1978 bestaat de JK uit Ymie Hooisma, 
Elke Osinga, Sietse Giezen en Ap Timmermans. 
 
LBC deed, toen in 1975 (?) werd gestart met de distriktsjeugdkompetitie, hier meteen aan 
mee. Eerst met 1 later met 2 en tegenwoordig al met 5 teams. 
Er wordt enthousiast gespeeld en al vele keren werd een LBC team kampioen. 
 
De jeugd gedijt goed in onze vereniging. Anno 1982 staan er meer dan 80 jeugdleden 
inegeschreven. Meer en langer trainen zou vermoedelijk meer resultaten opleveren maar we 
kennen allen het gebrek aan speelruimte in Leeuwarden. Echter om met de woorden aan de 
voorziteer van LBC te eindigen: 
 
LBC HEEFT JEUGD EN DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST. 
 
 

Ymie Hooisma. 
 
In dit nummer artikelen van de hand van: 
Wethouder Sportzaken G.de Vries 
Voorzitter DistriktNoord B.Brongers 
FEESTPROGRAMMA-Aktiviteiten 
commissie  
Ere-Lid Cor de Jong  
Voorzitter LBC Dick van der Heijde 
Jaap Drijver Lid van Verdienste 

Een van de oud-leden Joop Vuurboom 
een fotografische herinnering 
De Trainer Gerard Wolters 
Onze correspondent George Frank&a 
Wie de jeugd heeft...Ymie Hooisma 
alles gelardeerd met aankondigingen van 
onze adverteerders zonder wie wij niet 
kunnen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

De badmintonsport in Leeuwarden heeft een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Voor 

het leeuwendeel is dat te danken aan LBC, de eerste noordelijke badmintonvereniging, die 

op 6 maart a.s. haar zilveren jubileum viert. 

 

In het "jubileum" LBC-variëté wil ik gaarne namens het gemeentebestuur de hartelijke 

gelukwensen richten aan allen, die in welke hoedanigheid dan ook, betrokken zijn (geweest) 

bij het functioneren van deze sportvereniging. 

 

Vijf en twintig jarige jubilea zijn in hun soort de meest plezierige; het is in een mensenleven 

een nog overzichtelijke periode. Bijna alle mensen die eertijds aan de wieg van L.B.C. 

hebben gestaan, zijn er nog en zij zullen bij de jubileumviering er opnieuw zijn, om van hun 

warmte en sympathie voor hun L.B.C. te getuigen. Wel ouder geworden, maar toch nog niet 

stokoud hebben ze de gelegenheid om terug te zien op een sportverleden, waarin de basis 

voor wat nu L.B.C. is, werd gelegd. Met gevoelens van weemoed zal men terugdenken aan 

hen, die in deze jaren zijn gestorven. 

 

Op deze wijze draagt een jubileum bij aan een versterking van de identiteit van een 

vereniging; het verleden van 25 jaar, het heden en de toekomstverwachtingen worden aan 

elkaar verbonden, door dit kristallisatiepunt. .  

 

Voor de vroegere en huidige officials en speelsters en spelers is er plaats voor gevoelens van trots. 

De ontwikkeling van deze tak van sport is ondenkbaar zonder stil te. staan bij het voortreffelijk werk 

dat door de jaren heen door L.B.C.-ers, zowel lokaal, in districtsverband en landelijk is verricht. 

 

Hulde voor al dat werk, dat heeft bijgedragen tot een brok ontspanning en spelvreugde bij de vele 

honderden beoefenaren. Het is daardoor een onmisbaar element geworden in onze locale 

sportgemeenschap. 

 

Dat L.B.C. nog vele jubileumvieringen mag toevoegen aan deze en dat jong en oud mag blijven 

genieten van een goede, gezonde sportsfeer, waarin het goed toeven is. 

 

 
    De wethouder voor sportzaken,  
       G. de Vries 



 

LBC PROFICIAT  
 
 

Bij een jubileum als dit past uiteraard een opschrift als hierboven vermeld. Bij een vereniging als LBC, 

een van de oudste clubs in het Noorden, is dit zeker op zijn plaats. Als voorzitter van een district duik 

je bij deze gelegenheid de archieven even in om eens uit te zoeken wat LBC in deze 25 jaar nu heeft 

betekend in District Noord. Uiteraard is dat toch een behoorlijk stempel die LBC op de ontwikkeling 

van het district heeft gedrukt, maar daar hebben ze in 25 jaar dan ook ruimschoots de tijd voor gehad. 

Toch komt, kort na het ontstaan van ons district, de eerste LBC-er reeds om de hoek kijken. Ene Dick 

van der Heijde junior gaat zich in de vroege zestiger jaren bemoeien met propaganda. 

 

De resultaten van deze propaganda ziet u op dit moment. Een 80 verenigingen zijn inmiddels 

aangesloten bij ons district. Uiteraard heeft de huidige president van LBC niet al deze verenigingen 

zelf opgericht maar in de moeilijke beginjaren wel mede een fundament gelegd waar op nu nog wordt 

gebouwd. Als u de declaraties zou kunnen zien dan zijn er wat kilometers door hem afgelegd en dat 

tegen de formidabele vergoeding van 10 cent per kilometer. Hij is er waarschijnlijk schatrijk van 

geworden. Verder kom je namen tegen als Herman Schreur, Cor de Jong en ga zo maar door. Ik heb 

geen districtsledenvergadering kunnen ontdekken waar deze vereniging niet vertegenwoordigd was 

en waar men deelnam aan de discussie om, toch het districtsbestuur op het juiste spoor te brengen. 

 

Kortom, LBC is een toonaangevende vereniging in het district en zal dat nog tot in lengte van jaren 

blijven. 

 

En als in het jaar 2007 LBC 50 jaar bestaat zal er nog steeds diezelfde waardering voor de club zijn 

als op dit moment. Een gezonde, goed geleide vereniging die vele ups zal beleven en de downs want 

die komen uiteraard ook, ongetwijfeld zal overleven.  

 

Bestuur en leden van LBC proficiat. Op naar 2007. 

 
B. Brongers, voorzitter District Noord. 



1 maart 1957

1 maart 1982

ZATERDAG6 MAART 1982
in Theater aan het

water
Schouwburg
De Harmon je-Leeuwarden
Ruiterskwartier

het progrQmma Is geproduceerd en wordt ~i aangeboden

en gepresenteerd door de

AKTIVITEITEN-KOMMISSIE van de 3euwarder Badminton Club

(‘n tip van de sluier.... ‘t wordt e~n prachtige avond
waar een ieder aan z’n trekken komt.., alle leden.. .en
oud-leden en Weertenaren en andere gasten...)

PROGRAMMA

Muzikale omlijsting
Dans-en Showorkest
rantasy

Demonstratie
Lloyd’s Dansschool

Grote VERLOTING met
prachtige prijzen w.o.:
-bielzen tafel (600.--)
-Pinksterweekend naar
Ameland,Heeg of
Gaasterland (ca

-rijwiel (ca
-grill (ca

375.--)
375.--)
275.--)

enz.enz.
totaal meer dan 100
prijzen.

wat er nog meer is....
korn.maar kijken.
één introducé mag mee:

aanvang 20.30 uur/zaal
open Om 20.00 uur.

Klaas Boelens, jbasgitaar
saxophoon

Douwe Adenia /drumms
Henk cte;.Laat /orgel
Arie Oppendijk /sologitaar

zang
Klein /zangMarieke



LEDEN EN OUD— LEDEN U I T DE JAREN ‘ 60 BEDANKT  
 
Krijg ik daar zo maar een briefje in de bus met het verzoek: ”zeg Cor, wil jij voor het clubblad 
een verhaaltje maken over de oprichtingsperiode van LBC maart ’57?” (Als men nu weet - en 
dat weet men natuurlijk- dat ik eerst lid ben geworden in september ‘59 dan kan ik nu volstaan 
met een berichtje terug te zenden met de mededeling: "kan helaas niet aan jullie verzoek 
voldoen, want van de eerste jaren weet ik niets”. Hartelijke groeten Cor. Afgelopen. Uit. 
 
Maar het jaar 1960 was zo belangrijk voor het voortbestaan van LBC, dat ik toch wil proberen 
wat van deze periode te vermelden, want het behoort heel duidelijk bij het “wel en wee" van 
LBC. 
 
In november 1959 - 60 leden zo ongeveer en spelend in de veilinghal - waren er al 
wedstrijdspelers en recreatiespelers en deze zaten - en zitten soms nu nog - elkaar geregeld 
in de haren. LBC was van de oprichting af prompt lid geworden van de NBB en moest - omdat 
ze de enige club was in het noorden - competitie spelen met clubs uit Arnhem, Den Helder, 
Zeist e.a. Deze competities werden toen uitsluitend op de zondag gespeeld en onze 
thuiswedstrijden werden gespeeld in de gymzaal van de v. Aebingaschool, Huizumerlaan. 
De wedstrijdmensen wilden zich veel beter voorbereiden op de competitiewedstrijden: meer 
trainen, zich meer mentaal instellen, meer gemotiveerd de baan op, spelen tot het uiterste 
want er moet gewonnen worden. 
De recreatiemensen daarentegen wilden veel genoegen, veel sfeer. Spelen om het spel en 
niet om de knikkers. U kent dat wel. 
Deze tegenstellingen werden breed uitgemeten in een bijzondere ledenvergadering, gehouden 
in Hotel “De groene Weide" in november 1959. De voorzitter van toen, Jan de Jong - een 
medeoprichter - had erg veel moeite om de zaal in de hand te houden en men dreigde zelfs 
met “opstappen”. Nu, dat gebeurde ook want staande deze vergadering werd er een geheel 
nieuw bestuur gekozen. Drie oud-bestuursleden en vier nieuwe leden, doch tevens een 
combinatie van wedstrijd- en recreatiespelers. 
De namen van al deze bestuursleden staan stellig wel ergens opgeschreven, dus daar zal ik 
jullie niet mee vermoeiën doch in dit verhaal dient de naam van de nieuwe voorzitter - Dhr. 
Giliam - genoemd te worden en uitsluitend voor de volledigheid kan de naam van Cor de Jong 
genoemd worden als 2e secretaris. Het nieuwe bestuur verkeerde in de mening dat de sfeer 
weer geheel zuiver was en kreeg als eerste taak van de vergadering mee: het maken van een 
Huishoudelijk Reglement, want dat was nog nooit opgemaakt. Het bestuur was de gehele 
winter hier mee bezig en het werd later in een vergadering definitief vastgesteld. De 
spanningen tussen de beide groepen van spelers gingen helaas onverminderd voort. Het 
nieuwe bestuur benoemde prompt een technische commissie en een wedstrijd commissie, om 
meer gezamenlijk beleid te kunnen maken, maar de meningsverschillen konden niet opgelost 
worden. Een breuk bleef onvermijdelijk en die kwam dan ook per 1 maart 1960. 
 
De secretaresse - Ytje Brada - kreeg op die dag verscheidene brieven dat per datum heden (1 
maart 1960) men bedankte als lid van LBC en dat betrof - naar ik meen - ongeveer 30 leden. 
De volgende dag las men in de krant dat er per 1 maart 1960 een nieuwe badmintonvereniging 
was opgericht n.l. “Djempol”, die startte met een 30-tal leden. 
Dat was een geweldige klap voor LBC. De helft van je leden verloren. Uittreden uit de 
competitie. Bedanken voor de NBB. De begroting helemaal in de war. De zaalhuur kon niet 
meer opgebracht worden. 
Kortom, er dreigde voor LBC een ramp. 
 
Prompt werd er een bijzondere ledenvergadering gehouden in Hotel “De Bleek”!!! met de oude 
LBC-kern en daar is verschrikkelijk gewikt en gewogen.Voorzitter Dhr. Giliam zag het niet 
meer zitten en stelde zijn functie ter beschikking en zag nog maar één mogelijkheid 
nl. opheffen. Op dat moment sloeg er een vonk over haar de oude kernleden. Nee, daar waren 
ze nog lang niet aan toe! Allerlei maatregelen werden getroffen en goede afspraken werden 
gemaakt. Een verhoogde contributie werd ingesteld - een verdubbeling -De veilinghal werd per 
maand gehuurd en men wilde voorlopig - zo voorzichtig waren we wel - door tot september. 



Er werd na het bedanken van Dhr. Giliam een nieuw bestuur gekozen met Cor de Jong en 
Frank van Amerongen - een prachtkerel, die nooit een jaarverslag tijdig klaar had, want daar 
had hij geen tijd voor - werd secretaris. Een ieder ging die avond naar huis met de opdracht: 
met z’n dertigen nemen wij in september allemaal een nieuw lid mee. Desnoods eigen man of 
eigen vrouw, buurman of vriend. Wij plaatsten met alle risico’s van dien een advertentie met 
een oproep voor nieuwe leden met als resultaat dat wij er zomaar veertig nieuwe leden bij 
kregen. Daar kwamen veel van onze nieuwe sterren: Herman Schreur, Frans v.d. Borg, Hans 
en Bauk Hulstra, Bob Meyer. Dick v/d Heijde Jr, Jannie Bos, Yta Schreiber, Froukje Sap, Wim 
Nijkerken, Harrie Munten, Sape de Groot, Jopie Ulzen en later Lia Pikkert en Fokje Huizen om 
maar een paar namen te noemen. 
Zo bloeide de vereniging weer en wat een feest hebben wij gevierd toen wij 100 LEDEN op 
papier hadden. Wij werden weer lid van de NBB en hebben zorg gedragen voor een breder 
kader op allerlei terreinen van onze sport. 
Men was alom bereid mee te doen en mee te denken aan onze eigen organisatiestructuur, 
doch ook de NBB en afd. Friesland moest naar een bredere opzet en men smeekte om 
instructeurs - en scheidsrechtersopleidingen. LBC was bereid hieraan mee te werken én wij 
kregen - later gevolgd door anderen - Dick v.d. Heijde zo gek om een scheidsrechters cursus 
te volgen en zo werd hij onze eerste scheidsrechter en zo is "onze Dick” in de 
badmintonwereld begonnen. Wat een bereidheid, wat een staat van dienst, wat een kerel, wat 
een voorzitter, wat een hoofdbestuurslid. Wat een club, Wat een team!! 
 
Mensen viert feest op 6 maart. Jullie verdienen ‘t 
 
 
Ik ben erbij. Reken maar 
Cor de Jong 
 
oud-voorzitter 
 
 
 
 
citaat Eerste notulen LBC 
 
“Verslag bestuursvergadering op Woensdag 13 maart 1957 ten huize van de voorzitter. 
 
Allen waren aanwezig. 
 
De volgende punten werden behandeld: De secretaris werd opdracht gegeven het nodige 
briefpapier aan te schaffen. De bestuursleden waren allen bereid f.50.-- in de kas te storten als 
renteloos voorschot, teneinde de kasmoeilijkheden op te lossen. De leden zal voor de laatste 
van iedere maand een lijst worden gezonden met namen der nieuwe leden voor ballotage.” 
 
G.G. Dokter-?? 
 



REGEREN IS VOORUTZIEN…. (met ‘n knipoog naar het verleden) 
 
 
 
‘t Knipoogje. 

 

Geschiedenis is geschreven door die mensen die 25 jaar geleden het initiatief 

namen LBC op te richten. Zij zijn schuldig aan de populariteit van LBC in het 

regionale en landelijke gebeuren en verantwoordelijk voor de onstuimige 

ontwikkeling van badminton als wezenlijk deel van ons welzijn, sociaal en 

maatschappelijk. 

Juist op dit moment zijn wij hen veel dank verschuldigd. 

 

Regeren. 

 

Om de top te halen is niet zo moeilijk, om die top te behouden is soms 

onbegrijpelijk moeilijk en vaak onvoorstelbaar lastig. Besturen en ontspannen, 

sporten en regeren zijn begrippen die niet altijd op de juiste wijze tegen elkaar 

worden afgewogen. Om een juiste verstandhouding te vinden hebben we elkaar 

nodig, overal en altijd, bestuursleden onderling, bestuur en leden als instituut. 

Regeren durf je aan als je weet dat je de mening van anderen respecteert. 

Samen vooruitzien, samen werken aan een toekomst voor LBC die ieders 

waardering moet afdwingen. Een uitdaging waard. 

 

Vooru i t z i en. 

 

Steeds meer wordt er aandacht besteed aan het ‘welzijn’ van de mens. Voor 

LBC blijft daarin een groot aandeel weggelegd. Duizenden medemensen staan 

te popelen om ontspanning te vinden in de sport die BADMINTON heet, waarin 

LBC zich overduidelijk manifesteert. Van het verleden tot heden en van heden 

naar de toekomst. 

 

 

 

 

Dick van der Heijde, voorzitter, 



 

 

  

 

 

 
 



 

 

 

   

 

 

 
 



 
UIT DE SCHOOL GEKLAPT 

 
Na de militaire dienst te hebben uitgediend, dreef ondergetekende na werktijd op 
sportgebied een beetje stuurloos rond. 
Dit gedobber werd door Huub Dröge (een goed propagandist in de tijd van een 
vereniging van plusminus 30 badmintonspelers) opgemerkt. 
Ik ben met hem meegegaan naar het Veilinggebouw aan de Huizumerlaan in maart 
1959 als aspirant lid om daarna op de ballotagelijst te worden geplaatst. De week 
daarop volgend kwam ik in de eerste overdekte ijshal te Leeuwarden, de vloer in het 
Veilinggebouw was omgetoverd in een ijsvloer. U moet begrijpen dat als het buiten 15° 
vroor, dan was het binnen, achter de hoge deuren, -14 (Mw. Hutting en de heer de Vries 
hadden beter bij ons kunnen aankloppen voor een nieuwe ijshal). Door werkzaamheden 
overdag moest de hal schoongeveegd of gespoeld worden dus u begrijpt het al:‘s 
avonds spiegelglad. Dit kwam later wel vaker voor. Met opdooi hetzelfde recept. Zonder 
ernstige ongelukken, maar na 10 minuten gespeeld te hebben, waren we genoodzaakt 
om te stoppen. 
Mijn financiën werden gelukkig wat ruimer zodat ik per september 1959 als lid kon 
worden ingeschreven. 
LBC werd ook wel de Leeuwarder Borrel Club genoemd. Ze hadden prominenten onder 
haar leden van bierbrouwers tot appelsientje drinkers toe. Dit leidde tot een vermakelijk 
incident op een toernooi in de Philips kantine te Drachten. LBC nam deel met plm. 12 
personen. Zaterdagmorgen, snikheet, dus op zoek naar een fles om af en toe een slokje 
H2O te kunnen nemen. We vonden een vierkante fles van het merk Bokma. Deze werd 
goed omgespoeld en gevuld met water meegenomen in de zaal. Na veel bespioneer 
achter de jurytafel vandaan werd 15 minuten later de microfoon gepakt en moest 
iemand van LBC op het matje komen. Het was ongehoord dat bij een sportvereniging 
drank werd gebruikt. We werden behoorlijk de pan uitgeveegd. Na de onnozele te 
hebben uitgehangen van “wat bedoelt u? het is gewoon water", hebben we de heren 
een glaasje aangeboden, maar daar wilden ze niets van weten. Tijdens het ledigen van 
de fles was er één jurylid die toch nog een slokje nam en heel zielig zei “het ìs water!!!!" 
Zo werden er vele grappen beleefd, Henk v.d. Meulen was meestal de grote 
gangmaker. In de afgelopen 25 jaar heeft LBC vaak aan een zijden draadje gehangen. 
De kas was vaak meer dan leeg en soms maar 10 leden in de beginjaren, maar dan 
moest er stroomopwaarts geroeid worden, want in die tijd was er nog geen WW. 
Het vele vergaderen in de Bellevue, de Klanderij, Amicitia, de Groene Weide en de 
Bleek heeft er ook niet toe bijgedragen dat de kas wat voller werd, maar gelukkig zat de 
groei er weer wat in zodat er stemmen opgingen, kunnen wij niet een District Noord van 
de grond krijgen. Herman Schreur en ondergetekende gingen op 5 januari 1963 naar 
Hotel Oosterbeek in Zwolle om daarover te praten met de heren van de Bond. Het is er 
na diverse gesprekken van gekomen, het lidmaatschap bedroeg f 3,25 per lid. 
In 1964 engageerden wij de trainers Zeilstra en v.d. Muur, om het spelpeil op hoger 
niveau te brengen. 

  
Bij demonstraties in de Beurs konden wij na afloop gelukkig weer nieuwe leden 
inschrijven, wat inhield dat we de speelgelegenheid 
konden uitbreiden naar 3 speelavonden in de week op dinsdag-, woensdag en 
vrijdagavond in de Veilinghal. 
Toen dachten we er al aan om Deense spelers aan te trekken voor een demonstratie 
(via de Bond,  maar voor ons veel te duur zodat we zelf maar een demonstratie hebben 
geven) 
 
 
 
 
 
 



 
In 1969 hebben wij de gezellige kleedkamers van de Veiling moeten verruilen voor de 
accommodatie in de Beurs (betere vloeren, kleedkamers etc). Het betekende echter wel 
1 speelavond minder. 
Na een aantal jaren in de TC te hebben gezeten (lampendraaier en snoerenreparateur) 
werd ik 1969 penningmeester van een club die een nadelig saldo had van plm. f 300,- 
Niet een gezonde situatie, maar gelukkig door enkele actieve leden van LBC werd er 
een oud-papieractie op touw gezet, ook namen we deel aan de sporttoto en dit alles 
heeft er toe bijgedragen dat we weer wat gezonder werden. 
In de jaren zeventig ben ik nog enkele jaren voorzitter van de Districtsjeugdtraining 
geweest, maar die functie kwam later te vervallen. 
Wegens ziekte moest ik het penningmeesterschap in 1978 opgeven. Ik heb dit werk in 
al die jaren met veel plezier gedaan (hoewel ik bekend stond als een erg krenterige 
penningmeester). 
In de Algemene Ledenvergadering van 25 mei 1978 werd ik gehuldigd en lid van 
verdienste gemaakt, wat mij totaal verraste 
Na 4 jaar niet een shuttle te hebben geslagen, ben ik sinds vorig jaar weer actief op de 
maandagavond, erg gezellig en sportief. 
 
 
L B C , ik feliciteer U met Uw 25 jaar, 

Bestuur, leden en oud-leden zien we dan weer bij elkaar, 

Centraal staat dan het feestelijk gebeuren. 

 

LBC 

Bedankt voor het geluk dat ik daar vond, Commissies hoefden daarvoor niet van de 

grond. 

 

 
Jaap Drijver. 

 



 

 

Herinneringen. 
 
In 1965 zijn Martin en ik op L.B.C. gekomen. De eerste feestavond kan ik me nog goed 
herinneren. 
Dat was nog in het vroegere Hotel de Bleek. Martin en Gerrit Adema zijn toen de hele avond 
zo in de weer en aan het dansen geweest! Iedereen dacht dat ze dronken waren. Maar dat 
kon helemaal niet want ze dronken toen nog niets anders dan appelsap. 
Later zijn we naar de Klanderij gegaan. Daar hebben we ook prachtige feesten gehad. 
Ik herinner me nog hoe Geert de Vries een hele lastige baby was die bovendien ook nog op 
het kritiek moment in zijn luier poepte.. Op diezelfde avond was er een dansje (ploem-ploem-
jenka) van drie zeer lenige dames!! 
Nadat de Klanderij gesloten werd zijn we één of twee keer in het Oranje Hotel geweest met 
onze feestavonden. Hier herinner ik me nog de grote rode parachute of weerballon die in het 
midden van de zaal aan het plafond was gedrapeerd! Jaap Drijver versierde deze ballon dan 
op de één of andere manier. 
Het wijkcentrum “het Westen” was vervolgens het middelpunt van onze feestavond! Daar 
hadden we een soort revue in elkaar gedraaid, met zelfs een eigen clublied (Ik heb een 
shuttle op m’n kop, au au!) Meestal hadden we met de voorbereidingen ervan nog veel meer 
plezier dan op de avond zelf. Want dan waren we meestal erg zenuwachtig! 
Dit was ook het geval met onze feestavond in de Kinderboerderij. Daar hadden we een quiz 
in elkaar gedraaid. Iedereen die daar is geweest kan zich dat ongetwijfeld herinneren. Wat is 
daar toen wat afgelachen. Vooral door de “artiesten” zelf. In de Kinderboerderij hebben we 
ook eens een grote gourmetparty gehouden. Was ook erg gezellig. Alleen, iedereen had 
teveel gegeten en dus geen zin meer om te dansen. 
Ons 20-jarig jubileum hebben we in de “Open Hof" gevierd. Dit feest ligt bij een heleboel 
mensen nog wat beter in het geheugen denk ik. Onze vrienden uit Weert waren hier ook bij. 
Deze mensen dachten dat Friezen wat nuchter waren, en geen feest konden vieren. Nu daar 
zijn ze toen wel achter gekomen. Want wat hebben we een feest gevierd. Wat daar allemaal 
gebeurde op die avond. Willempie was er met z’n solex. Een prachtige modeshow waarin 
zelfs een heuse baby op het toneel werd geboren!! De schutterij rukte zelfs ook nog aan. 
Inclusief de marketentsters en hun glaasjes berenburg. Dat was een feestavond als vanouds. 
Daarna zijn we verhuisd naar het jongerencentrum op het Ruiterskwartier. We hebben 
geprobeerd om 2 maal een feestavond te organiseren maar de animo werd steeds minder. 
Het was de laatste keer zo, dat er meer bestuursleden en A.K.-leden met resp. man en vrouw 
waren dan andere leden. Dat heeft ons toen doen besluiten om eerst maar geen 
feestavonden te organiseren, Want het kostte veel geld en erg veel tijd. Er zijn nog wel wat 
kleinere activiteiten georganiseerd, zoals een spelletjesavond en een fondueavond in de 
kantine van Philips. We hebben nog eens met elkaar gekegeld in de kegelbaan aan de 
Bleekerstraat (bestaat ook al niet meer). We hebben twee keer een dropping georganiseerd. 
Was voor de deelnemers een groot succes. (Jammer van al die thuisblijvers) We hebben 
zelfs nog eens een heuse miss en mister LBC verkiezing gehad! Dit was dan een kort 
overzicht van wat de A.K. in een periode van ± 12 à 13 jaar heeft georganiseerd. Ik zal wel 
een heleboel dingen vergeten zijn. Vergeving hiervoor. Verder wil ik nog iets kwijt. “De Vader 
en Moeder" van LBC zijn wij (Martin en ik) wel eens genoemd. Dat voelen we ons ook een 
beetje. We hebben door LBC zo ontzettend veel fijne vrienden gekregen. Er gaat bijna geen 
week voorbij of weekend of er zitten LBC-ers bij ons thuis. Zo langzamerhand beginnen we al 
bij de oude bokken te horen. Maar toch hopen we nog heel lang bij de LBC-ers te mogen 
horen! 

Namens de A.K., 
 
Hannie van der Velde. 



WELJA ! Draai de knop van je geheugen maar eens 25 jaar terug! 

 

 Goed, dit zal geschieden. Op vriendelijk verzoek van het Bestuur van de Leeuwarder Badmintonclub. 
Ter ere van het Zilveren Jubileum, dat op 6 maart as. herdacht en gevierd zal worden. 
Welnu, daar gaat die knop…….     
 
Mijn eerste herinneringen gaan twintig jaar terug. 
Toen begon mijn kennismaking. En wat ontstaat er dan in mijn gedachten? 
Sport…….Vriendschap....Pret……..Plezierier!! 
Daar zal ik dus over moeten vertellen. 
 
Alles begon haar aanleiding van een advertentie in de Leeuwarder Courant. Samen met een vriendin 
heb ik gereageerd en daar stonden we dan samen. in de Veilinghal, de badmintonsport te bekijken. We 
zagen daar de echte “oude garde” in actie het leek ons goed toe, zodat wij ons opgaven als lid. We 
lieten ons voorlichten over racket, schoeisel en kleding en werden LBC-er. 
Onwennig sta je dan voor ‘t eerst achter ‘t net en niet op de streep. Zo moet je het racket vasthouden 
en zo de shuttle (pluumke). En de eerste beginselen probeer je je eigen te maken. 
Het was spannend. 
Na enkele weken begon ik me er echt thuis te voelen: ‘t  was een verademing na de dagelijkse 
beslommeringen. 
Toen kwam er een uitnodiging voor een vergadering, die gehouden zou worden in "De Bleek” in de bus. 
Wij voelden ons gewichtig, dat wij daar bij aanwezig mochten zijn. Onderweg er naar toe op ‘t fietske 
hebben wij, twee LBC-leden, tegen elkaar getierd (!) wat de kortste weg naar “De Bleek" zou zijn, en ik 
meen dat we elk een kant zijn opgegaan, waarna we gelijktijdig arriveerden. 
En toen kwam die vergadering. 
Timide zit je eerst alles aan te horen. En dan ga je voelen: “hier gaat iets mis”. Want “men” wilde LBC 
maar opheffen. De nieuwe leden wilden dat echter helemaal niet: ‘t begon immers juist echt leuk te 
worden. 
De stemming in het bovenzaaltje werd steeds bedrukter en meer gespannen. Tot men ineens ontdekte: 
“wij willen doorgaan!" 
En zo ontstond LBC van nu, eerst nog erg klein. Maar moet je nu eens zien. 
De tijd daarna is voor mij persoonlijk zeer belangrijk geweest. De spelregels werden begrepen en nu 
geliefd. De Veilinghal werd ontspanningshal. De leden werden vrienden. 
Ja, die Veilinghal. Wat kon het er koud zijn. Vreselijk. En glad, als de grond wat vochtig werd door 
bepaalde weersomstandigheden. 
En dan moesten er weer lijnen getrokken worden. De netten werden gespannen, zodat er naar ik meen 
negen speelvelden ontstonden. 
Soms moesten er zelfs kisten verplaatst worden. En praat me niet over de verlichting! Maar spelen kon 
je altijd. 
Na afloop, zo omstreeks een uur of tien, werd alles weer netjes opgeborgen. Je ging je verkleden op de 
trappen van het gedeelte waar de veilingmeester zich gewoonlijk ophield. 
Zomaar, op de banken, waar de kopers en verkopers normaal zaten. Dan vlogen de kwinkslagen over 
en weer. 
 
En dan kwam Jaap Drijver met z’n boekje, waar kruisjes in werden gezet; of je was geweest en of je 
had betaald, Maar dat was dan nog niet het einde van de avond. nee!! Eerst naar de kantine. Naar 
Annie, die koffie en soep klaar had. Wat een sfeer was daar. Als je slecht gespeeld had, kwam daar je 
humeur wel weet op niveau. De dialoog, dwars over de lange tafel gevoerd, was 
flitsend. En de anekdotes talrijk. Het was altijd optimaal gezellig. Tot enkelen toch 
maar eens huiswaarts gingen. Er bleef echter altijd een aantal mensen over 
dat eigenlijk nog best even gezellig door wilde gaan. (waar ik vaak bij hoorde) We 
deden dat dan ook, drankjes mee, goede stemming mee. En wat zaten we dan 
heerlijk op ons gemak met ons borreltje, en er waren er altijd wel een paar die ons 
trakteerden op de laatste, steeds “minder schone” moppen. 
Ik herinner mij nog dat wanneer ik naar buiten keek, de donkere nacht in dat 

 



wanneer er een fiets aankwam rijden met één lichtje op, dat dat er beslist, steeds weer, twee werden! 
En dan wordt het inderdaad tijd om maar eens op te stappen en het bed op te zoeken. Maar geen 
enkele wansmaak heb ik van deze avonden overgehouden. Je kende elkaar en had respect voor 
elkaar. Prima, prima. 
En tenslotte waren daar de feestavonden, waar dezelfde sfeer heerste. Teamgeest en kameraadschap. 
In die tijd hadden we een voorzitter die erg genoot van zulke feestelijkheden, verkleedpartijen en 
verlotingen. Hij vermaakte zich uitstekend en daardoor ook anderen. Met een lekker drankje erbij! Och, 
dan wil je wel eens iets meer presteren dan je eigenlijk aankunt, Je loopt harder, danst anders enz. enz. 
Zo ook hij die keer. ‘t Kon niet gek genoeg. En daar ging ie!! Weg was ie; tegen de vlakte. Uitgegleden 
en……pols gebroken. ‘t Was geen gezicht, maar wel menens. Hij verdween het ziekenhuis in, waar hij, 
uiteraard, ook al weer een leuke tijd van wist te maken. Er schiet mij nu nog iets te binnen. Een 
uitwedstrijd naar Groningen. Allereerst was daar het zoeken naar de school waar gespeeld zou worden. 
Persoonlijk heb ik geen prettige gedachten meer omtrent het sfeertje dat daar heerste, dus na afloop 
met elkaar de stad in! 
Ik meen Frigge, daarboven in de Herestraat (is er al niet meer,nu). Ik kreeg dan het gevoel: hè, ik ben 
lekker eens helemaal uit m’n sleur. En dat ervoer ik met m’n veilige LBC mensen om me heen. 
Inderdaad zijn mijn herinneringen aan LBC erg prachtig, En ik heb begrepen dat de sfeer nu nog 
dezelfde is. Dat de sportiviteit op hoog peil staat en de club steeds groeiende is op alle gebied, Ik wens 
dus van deze plaats af het Bestuur en de leden een zeer goede tijd toe en LBC een lang, voorspoedig 
leven. 
Proficiat! 
 
 

J. Vuurboom 



NOU EVEN DAN……………. 
 
Het grootste probleem bij het schrijven van een stukje voor een jubileumuitgave is: Wat zet ik 
er boven? Alles kan, zolang het maar geen “Terugblikken”, “Vooruitkijken” en “Stilstaan bij” 
is, want de kans dat je dan na lezing verwisseld wordt met een andere scribent is te groot. 
Met dit soort stukjes is het net als met de haarmode: het dient maar één doel (het warmen 
van de schedel) maar je moet als drager wel zorgen dat het anders is dan anderen. 
Ook weer niet té anders, want een jubileum vraagt om jubileumwoorden; er is al zoveel 
traditie naar de bliksem. 
Het heeft dan ook geen zin te schrijven over het antifeministische karakter van de backhand 
dropshot; de discriminerende  ondertoon die in het woord flick-service zit of, de relatie die er 
bestaat tussen het soort voorbehoedmiddel en de interval training. Ook diepgaande tactische 
beschouwingen zijn hier niet op zijn plaats. Niemand zit te wachten op een betoog over “het 
overspelige karakter waarop een goede mixed-dubbel gebaseerd moet zijn”, net zomin als 
de jubileumkrantlezer geïnteresseerd is in “de lesbische discipline waaraan een 
damesdubbel moet voldoen”. Allemaal natuurlijk wel onderwerpen die eens diep uitgespit 
moeten worden, maar niet nu en hier. 
Het schrijven wat ik enige tijd geleden ontving van de hooggewaardeerde redactie maakte 
ondubbelzinnig duidelijk dat ik over mijn deel moest schrijven. Nou, even dan. 
We schrijven 1978. Na een aantal telefoongesprekken met Marian Heeringa ( de toenmalige 
voorzitster van de Technische Commissie) over mijn eventuele aanstelling als oefenmeester 
van LBC, werd afgesproken dat wij elkaar zouden ontmoeten in het Oranje Hotel in 
Leeuwarden. Ik moest uit Haarlem komen (ik woonde daar) en om niet te verdwalen was 
afgesproken dat de drie LBC-ers, die mij te woord zouden staan, in het restaurant zouden 
zitten, lezend in het clubblad. Welnu, duidelijker kan het niet. 
Ter plaatse vroeg ik in mijn beste school-fries de weg naar het restaurant. Tot mijn verbazing 
kreeg ik in vrijwel ongebroken ABN antwoord. Nog niets vermoedend stapte ik het restaurant 
binnen en keek, maar geen drie in een clubblad lezende badmintonners. Ik kreeg het 
benauwd: zou ik in de verkeerde stad zijn? Misschien had ik te laat geremd. Nog maar eens 
vragen maar niet in het Fries. Ik bleek goed te zijn. 
Maar waar waren die drie bestuurders? Ik ging er al min of meer van uit dat ik weer iets 
verkeerds had gedaan toen een vrouwspersoon mij vanuit een hoek met een groen blaadje 
begon toe te wuiven. Ik zwaaide terug, nog wat onwennig: ik was nog niet zo lang een 
bekende Hollander. Toen de man naast haar ook begon te zwaaien begreep ik dat ze meer 
wilden dan alleen maar wuiven. De dame stond op en vroeg: “Gerard Wolders?” 
Ik was verbaasd: hoe was het mogelijk dat iemand mij kende? “Wolters”, corrigeerde ik en 
knikte. De man stond op, “Meneer Wolthuis, gaat u zitten”, nodigde hij uit.  
“Nou dan u”, aarzelde ik, “maar ik wacht op drie in clubbladen lezende personen dus u 
begrijpt…”  
“Maar dat zijn wij,” loog de vrouw. “Ik ben Marian Heeringa en dit hier (zij wees) is de 
penningmeester en vice-voorzitter Ale Kingma, ga zitten” 
“O”, zei ik, “dat wist ik niet; dat meneer Kingma voor twee telde”. “Dat doet ‘ie ook niet”, legde 
mevrouw Heeringa uit “maar de voorzitter, de heer D. van der Heide, de scheidsrechter, u 
kent hem wel, hij kon helaas niet”. 
“O”, zei ik, “dat wist ik niet”. 
“Wilt u iets drinken, meneer Woltjes?” 
“Wolters,” zei ik met enige nadruk, “maar graag, een spa”. 
De heer Kingma hield niet van dralen, viel mij op. “Meneer Wolten, hoeveel meent u te 
mogen verdienen?” 
“Nou”, dat overviel mij een beetje, “Eh….ik had gedacht……” 
Ik aarzelde iets te lang. “Te veel, in ieder geval netto niet”. Wat nu, dacht ik.Ik zocht steun bij 
mevrouw Heeringa. Zij glimlachte mij bemoedigend toe. Aardige Friezin, dacht ik. 
Ik wist toen nog niet dat ze uit Limburg kwam. “Meneer Wolstra”, ging de heer Kingma door. 
“Wolters!” Ik begon dit nou toch vervelend te vinden. “Wat ik zeg, meneer Bolters, LBC is een 



niet zo rijke club en we hebben over 4 jaar een groot feest. Dus u begrijpt, het wordt op een 
houtje bijten, maar gaat het in de sport niet om de eer? Zo is het toch……?” 
Ik knikte en voor ik het wist, had ik een contract waar ik voor de rest van mijn leven, geloof ik, 
aan vast zit. Na dit naar alle tevredenheid geregeld te hebben, zakte de heer Kingma terug in 
zijn stoel, bestelde een omelet en begon de krant te lezen. “De rest handelt u maar af 
mevrouw Heeringa, meneer Bolhuis”. Mevrouw Heeringa liet zich dit geen tweemaal zeggen. 
Zij sprong op. Het was mij nog niet opgevallen dat mevrouw Heeringa in haar 
badmintonkostuum aan tafel zat. “Welnu”, sprak zij, “Doet u eens wat voor……….”. 
“Hoe bedoelt u?” Dit had ik niet verwacht. “U kunt wel beweren dat u zwemtrainer bent, maar 
ik zou u dan toch even willen zien zwemmen”, legde de voorzitster uit. “Zwemtrainer?” 
Nu wist ik het zeker, ik was verkeerd. “Bij wijze van spreken……” Mevrouw Heeringa raakte 
geïrriteerd. Voor ik het wist stond ik op het stationsplein samen met mevrouw Heeringa een 
shuttletje te slaan en legde ik haastige treinreizigers de spelregels uit. Toen het begon te 
regenen was mevrouw Heeringa ook tevreden en kon ik half augustus beginnen. Dat is nu 
vier seizoenen geleden. Mevrouw Heeringa mag ik sinds kort tutoyeren en Ale Kingma 
noemt mij gewoon Gerard. En toch heb ik nog dikwijls het gevoel dat ik bij een andere club 
zit dan mij telefonisch was beloofd. Er waren een aantal zaken, die mij vrijwel meteen 
opvielen: de afstand tussen het eerste (speelde toen 1e klas landelijk) en het tweede 
(speelde 2e klasse district) was te groot; de jeugdafdeling was te klein en de halbeheerder 
(Landstra?) rookte teveel. Binnen een wat onduidelijke traditie besloot ik een vijfjarenplan te 
maken, waarbij ik drie zaken als prioriteiten stelde: 1. Aansluiting van boven naar beneden in 
het competitiegebeuren, 2. Meer jongere spelers in de senioren competitie en, om dat te 
kunnen realiseren, meer teams naar de zaterdagcompetitie, 3. Meer trainingsruimte. 
Om de aansluiting enigszins te bespoedigen nam ik het tweede seizoen een plaats in in het 
eerste team dat terstond degradeerde naar de 2e klasse. Het jaar daarop speelde ik in het 2e 
wat meteen promoveerde naar de 3e klasse landelijk. Dat was tenminste een. Hoewel de 
aansluiting nog verre van volmaakt is, begint het wel te komen. Wat betreft de jongeren 
kunnen we stellen dat de eerste laag er aan komt. Tussen die laag en de volgende zit echter 
een gat van twee à drie jaar, maar goed er is nu jeugd, veel zelfs, met hier en daar een 
talentje. 
Trainingsruimte blijft moeilijk, maar de wil is er nog steeds en het bestuur ziet de 
noodzakelijkheid ook in, maar er is geen ruimte en dan houdt eigenlijk alles op. We mogen 
ons hier natuurlijk niet bij neerleggen. En wat betreft de toekomst moeten we er naar streven 
om verder te stijgen, maar vooral de club in de breedte te versterken zodat we in 
noodsituaties uit eigen gelederen kunnen putten, en daar is helaas op dit moment nog geen 
sprake van. Of het vijfjarenplan verwezenlijkt kan worden is de vraag, feit is wel dat het plan 
om de halbeheerder van het roken af te krijgen volledig mislukt is. Dat schuiven we dan maar 
door naar het volgende vijfjarenplan. Levert misschien een aardig stukje op bij het dertigjarig 
bestaan. 
 
Gerard Wolters.  



 
Wat u nog niet wist! 
 
 
Een jubileum is uitermate geschikt voor een terugblik in het verleden en omdat ik 
verwacht dat u via andere kanalen de nodige geschiedenis van LBC toebedeeld krijgt, wil 
ik het dus liever ergens anders over hebben. 
Juist vanwege dit jubileum is het misschien wel goed om eens even wat zaken 
betreffende badminton op een rijtje te zetten. Er bestaan nl. ten aanzien van het ontstaan 
van onze geliefde sport enorm veel misverstanden. Wist u bijvoorbeeld dat de eerste 
shuttles niets te maken hadden met kurkjes en ganzenveren? Daar heb je het al. Nu, laat 
ik u dan vertellen dat er in het prille begin gespeeld werd met eendagskuikens. Op den 
duur een kostbare zaak, (bij een groot toernooi konden de kippen er nauwelijks tegen 
leggen en broeden) die in onmin raakte toen een Engelse leraar (dus geen leraar Engels) 
tot de ontdekking kwam dat het met een shutter ook uitstekend ging. 
“De shutter?" zult u zeggen. 
Inderdaad de shutter. Dit was een ding dat erg veel leek op de huidige shuttle. De shutter 
werd door onderwijzend personeel tot aan het eind van 1800 gebruikt om al te rumoerige 
leerlingen de mond te snoeren. Wanneer de kreet “SHUT UP” niet het gewenste effect 
sorteerde dan plaatste de meester of de juf een shutter in de mond van de luidruchtige 
leerling(e). Dit was inderdaad een kurk met 14 veertjes. Omdat leerkrachten wat slordig 
met het aan hen toevertrouwde kroost plachten om te gaan, werd er wel eens vergeten 
zo'n shutter te verwijderen. 
Uit de volgestopte mond klonk dan al snel een protest. “Shutter, shutter” riep dan de 
gekwelde bengel maar omdat dit door de volle mond natuurlijk danig vervormd werd, 
ontstond de naam shuttle.. Het woord badminton is een verbastering van de op dit spel 
van toepassing zijnde kreet: “Don’t mind bad (weather)”. 
Door een speelse Engelsman is dit ingevoerd als een anagram. Omdat Engelsen toen al 
niet bijzonder snugger waren, is het dus badmindon (oude spelling) en later badminton 
geworden. 
Sport was door de jaren heen een bezigheid waarmee alleen de rijksten de tijd onledig 
hielden. De armen hadden wel wat anders aan hun kop. Alleen het voddebal (ons 
hedendaagse voetbal) deed in de sloppen de zon af en toe doorkomen. Als bal 
fungeerde, zoals de naam reeds doet vermoeden, een bundeltje vodden en dat werd nog 
vaak gestolen omdat er voor de een of andere sloeber soms nog wat bruikbaars inzat. 
Het spel werd toen, zoals nu nòg het Ierse Gealic Footbal, niet alleen met de voeten 
gespeeld maar ook de handen en het hoofd werden gebruikt. Wat gelijk gebleven is, is dat 
de benen (cq voeten) op twee manieren gebruikt kunnen worden nI. om de bàl òf om de 
tegenstander te schoppen. Ook het hoofd wordt nu nog dubbel gebruikt. (Kop er onder en 
koppie d’r bij) De Engelse adel gebruikte in vroeger dagen graag een Frans woord. Het is 
daarom dat dartboard dartboard heet. Het werpen met pijltjes was ook vroeger een hele 
kunst. Dè Kunst wel te verstaan. De kunst werd in het Frans vertaald en dat leverde dus 
d’art op. 
Het spel werd louter gespeeld om de verveling te verdrijven en bestrijden en als u nu weet 
dat verveeld in het Engels wordt vertaald met bored dan hoeft u alleen nog te weten dat 
een spellingsfout, jaren geleden begaan, uiteindelijk resulteerde in de naam dartboard. 
Veel onbegrip bestaat er ook over paardrijden. “Horse riding”, zeggen de Engelsen. Dit 
had in eerste instantie niets met paarden te maken of het moet zijn dat er gedoeld werd 
op de dames die er bij betrokken waren. Het waren middeleeuwse hippies die het 
gemeenschap hebben, onder invloed van ”horse" (heroïne) enorm in zwang brachten. 
Omdat er toen nog geen auto’s leeg te stelen waren, tast men vooralsnog in het duister 
omtrent de manier waarop deze hippies aan voldoende liquide middelen kwamen om hun 
drugs te kunnen bekostigen. 
Als de kosten ter sprake komen, zal het u duidelijk zijn dat die in de regel geen 
belemmering vormt voor edelen en dergelijke. De enige herkenbare term die is blijven 
bestaan is hippiese”sport” waarbij de aanhalingstekens in de loop der jaren zijn 
verdwenen. Over de herkomst van softbal bestaat ook veel onduidelijkheid. Velen 



 
beweren dat het alternatieve honkbal voor homoseksuelen is. Zij zouden te zacht (te soft) 
zijn om aan het stoere en supermannelijke honkbal mee te doen. 
Mis, helemaal mis. Softbal was een sport waar in het begin totaal geen animo voor was. 
Het heette toen ook nog geen softbal. Sterker nog, het had niet eens een naam. Vanwege 
zeer teleurstellende belangstelling echter, werd het al gauw sof bal genoemd. Omdat in 
de loop der jaren deze belangstelling is toegenomen werd de naam veranderd in softbal. 
In vroegere tijden heette tennis niet tennis maar stennis en dit betekent stampij of 
opschudding. 
Zeer toepasselijk in deze sport. Geen partij wordt er gespeeld zonder het nodige 
gekrakeel en geharrewar vanwege “in of uit”. Ook tegenwoordig doet het zijn oude naam 
nog eer aan, denk maar eens aan Nastaze (Nasty) en Mc Enroe. Tennissen in de Zgn. 
balonhal is dan ook sterk af te raden want één al wat te luide klacht over de sportiviteit 
van de tegenstander, klinkt als uit duizend kelen. Wist u dat het oorspronkelijke kegelen 
alles met dronkenschap te maken heeft? U kent toch wel de uitdrukking “een enorme 
kegel hebben”? Mensen die de nodige alcohol hebben genuttigd stinken meestal een uur 
in de wind, een meter uit de mond. Nu was het destijds een prestatie om met één lange 
uitademing één of meer omstanders tegen de vlakte te kegelen. Wie de meesten plat 
kreeg had gewonnen. Omdat het, u begrijpt dat, een riskante zaak voor de omstanders 
was, die zich immers bij zo’n spel regelmatig een buil vielen, werden deze omstanders 
vervangen door houten figuren. Duidelijk is in de huidige vorm van de kegel nog de 
menselijke gedaante te herkennen. 
Daar de houten kegels ongevoelig waren voor enige vorm van luchtvervuiling werd de 
stinkende adem vervangen door een houten bal. U mag een houten bal best associëren 
met de “houten kop” die men vroeger na een avondje kegelen overhield de andere 
ochtend. Bovenstaande wetende zult u geen moeite hebben om van mij aan te nemen dat 
rolschaatsen vroeger een combinatie was van - aan de rol gaan - en - een scheve schaats 
rijden. 
Zo ziet u maar weer. Sommige sporten waren in beginsel eigenlijk geen sporten. Wat te 
denken b.v. van het klootschie.. maar nee, genoeg nu. Over het laatste wil ik nog wel kwijt 
dat het begonnen is tijdens de Spaanse Inquisitie. Als u weer eens iets leest over het 
ontstaan en de herkomst van een bepaalde sport, bedenk dan dat het in de meeste 
gevallen anders geweest is dan men u wil doen laten geloven. Met de vragen kunt u 
uiteraard altijd terecht bij: 
 
George Frank&a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

   

 

 

 
 



 

 

 

   

 

 

 
 


