
 
 

BC Delft Verslag Lustrumfeest 2018-2019 

 
Samenstelling Lustrumcommissie: 
Ineke Lotgering 
Karlijn Nijboer 
Marcel Rietberg 
Anko Hoogendijk 
 
20 juni 1969 ging de eerste shuttle de lucht, 50 jaar later hebben wij dit op 22 juni met elkander 
gevierd op het lustrumfeest van ons BC Delft! Nadat alle de oud teamgenoten, clubgenoten en 
vrienden elkaar begroet hadden, was het tijd voor het jaarlijkse GODentoernooi! Onder leiding van 
Eelco lieten de (oud)leden zien dat ze het smashen zeker nog niet verleerd zijn. Hierna was het tijd 
voor een welverdiend hapje en drankje in de kantine terwijl de jeugd de baan op kon voor een clinic 
van Imke van der Aar. De jeugdleden moesten flink aan de bak en iedereen had het goed naar zijn 
zin! Naast het plezier hebben de talenten er hopelijk ook veel van opgestoken. Ook waren er mooie 
toespraken in de kantine van onder andere de voorzitter van Badminton Nederland, de gemeente en 
onze voorzitter Wouter. Ondertussen was het Indische buffet al in aantocht en zodra de clinic klaar 
was kon men aanvallen. Voor de volwassenen heerlijke Indische hapjes en voor de jeugd was er patat 
met een snack. 1 ding is zeker: aan eten en drinken was geen gebrek! Nu het over eten en drinken 
gaat komen we bij BC Delft natuurlijk automatisch uit bij Nico. Al jaren lang is Nico het hoofd van de 
Barcomissie en zorgt hij er voor dat er altijd wat lekkers te eten en drinken is. Als waardering is hij 
tijdens het lustrumfeest tot erelid van de club uitgeropen, meer dan verdiend! Vervolgens kon het 
feest losbarsten, de muziek op vol volume en de voetjes van de vloer! Ook was er een karaoke, 
helaas bleken de (oud)leden beter te zijn in badmintonnen dan zingen. Rond 1 uur was de energie na 
al het dansen en zingen op, en kunnen we terugkijken op een geslaagde dag! Op naar de 100 jaar! 
 
Groeten, 
 
Anko 
 


