Spelers van ‘Sport Overdag’ veel te bescheiden
(Leusder Krant, november 2014, door Anneke Verhoeven)
Het is misschien niet bij iedereen bekend, maar behalve op de dinsdagavond en de donderdagavond
wordt er in Leusden ook op een ander moment enthousiast badminton beoefend. Elke
maandagmiddag komt een groep naar de Korf om daar shuttles over het net te slaan. En ook al
hebben de spelers van ‘Sport Overdag’ hun eigen tijdstip en manier van spelen – ze zijn wel lid van de
Leusder Badminton Combinatie (LBC).

Foto: Maandagmiddag in de Korf; de spelers van ‘Sport Overdag’ hechten aan hun eigen tijdstip en
manier van spelen. (Foto: Joan Leijenaar).
Jaren geleden kwam de gemeente Leusden met het initiatief om mensen op een laagdrempelige
manier met sport te laten kennismaken: ‘Sport Overdag.’ Zodoende kon men wat aan badminton of
een andere sport ‘ruiken’ en vervolgens lid worden van een vereniging. Het initiatief ging een beetje
aan zijn eigen succes ten onder: de mensen van overdag hadden het prima naar hun zin en
stroomden niet door naar een ‘echte’ club. De gemeente heeft in elk geval besloten deze voorziening
stop te zetten. Met als gevolg dat ook de badmintonners een ander onderdak moesten vinden. Dat is
gelukt: de groep kon (tegen gereduceerd tarief) lid worden van LBC, maar blijft dus wel op de
maandagmiddag spelen.
De mensen van ‘Sport Overdag’ zijn over het algemeen wat ouder; slechts een enkeling is jonger dan
50. De 60-ers zijn goed vertegenwoordigd en een enkeling koerst richting de 80. De meesten hebben
een lange staat van dienst en laten ook een behoorlijk niveau zien. Maar het kan natuurlijk altijd beter
en daarom is Paul Koekoek een keer langs geweest om aanwijzingen te geven, zo nodig te
attenderen op foute bewegingen en daarmee ook de kans op blessures te verkleinen. ‘Dit was heel
aardig’, aldus contactpersoon Joan Leijenaar, ‘maar de meeste spelers hebben weinig behoefte aan
extra informatie of training.’
Ze heeft vorig seizoen samen met nog twee andere maandagmiddag-spelers meegedaan met het
invitatietoernooi, bij uitstek een gelegenheid om bij de anderen over de schutting te kijken. Toch is het
(vermeende) kwaliteitsverschil voor veel mensen van ‘Sport Overdag’ reden om daar niet aan te
beginnen. Sinds een tijdje speelt André (te herkennen aan zijn blote voeten) wel op de dinsdagavond.
Hij heeft aan zijn mede-maandagmiddagspelers gevraagd of ze willen meedoen met het
invitatietoernooi op 2 december. ‘De algemene reactie was: dat is niks voor ons, bij LBC spelen ze
veel beter’, aldus Joan Leijenaar. Ook zij heeft geprobeerd de anderen duidelijk te maken dat het voor
zo’n toernooi helemaal niet van belang is dat je op een bepaald niveau speelt. Of de pogingen van
Joan en André succes hebben, zal op 2 december blijken.

