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Eerste Langewegse open kampioenschappen 

 

(van onze sportverslaggever) 

oor het eerst in de geschiedenis 

van het kerkdorp Langeweg, 

zal op vrijdag de 13
e 

een 

internationale sportmanifestatie plaats 

vinden die zijn weerga niet kent. Aan, 

een in een plaatselijke horeca 

etablissement (De Tempelier, red.) 

spontaan ontstaan idee, ontsproten aan 

de breinen van enkele door ons zeer 

gewaardeerde medespelers, is door hen 

gehoor gegeven in de vorm van het 

organiseren van een weergaloos 

sportspektakel. 

Schrijven dat het hier de Badmoos 

betreft is hetzelfde als het open trappen 

van een geopende deur. Deze in 

badmintonkringen zeer hoog 

aangeschreven en sportief gevreesde 

vereniging, heeft als eerste in het West-

Brabantse de moed getoond om  

concurrerende verenigingen uit te dagen 

zich met hen te meten. 

Het vinden van vier andere teams die de 

toegeworpen handschoen durfden op te 

rapen heeft nogal wat voeten in aarde 

gehad, gezien de reputatie van de 

organiserende vereniging. Maar toch is 

het gelukt en kunnen wij u de volgende 

namen bekend maken: 

Badmoos I, Badmoos II, Zondag I, 

Zondag II, Oman, Jantje van S. &Co. 

Gestreden wordt er, behalve om de eer, 

om een door de Tempelier gesponsorde 

bokaal, waarbij het beroemde en 

beruchte met diamanten bezette 

tennisracket van het ECT-toernooi in 

Antwerpen in het niet valt.  In 

tegenstelling met dit racket blijft “De 

Bokaal” altijd eigendom van Bas. 

Verder zijn er, in de marge opererende 

sub-sponsors die enkele prijsjes ter 

beschikking stellen die de moeite van 

vermelden eigenlijk niet waard zijn. Te 

denken valt hier aan het 

verwarmingsbedrijf EVELO (Ga ook 

eens bij Moonlight kijken wat dit bedrijf 

presteert) en trappenfabriek annex 

installatiebedrijf  ZNI.  

De toegankelijkheid tot dit toernooi voor 

het publiek zal helaas beperkt zijn. 

Massaal heeft het badminton minnend 

publiek zich op de schaarse kaartjes in 

de voorverkoop gestort. Om alle 

teleurgestelden tegemoet te komen heeft 

de zelfstandige ondernemer, dhr B. 

Ossewaarde, op  de avond supreme een 

levensgroot videoscherm in zijn zaak 

opgesteld.  Edoch dit zal niet voldoende 

zijn om alle belangstellenden tevreden te 

stellen, daarom zullen wij in ons 

volgende nummer uitgebreid verslag 

brengen van dit grandioos spektakel. 

  

Blessureleed velt 

sportman 
(van onze correspondent) 

en van de sterspelers van de 

Badmoos te Langeweg, Kees 

K.,is door zwaar blessureleed 

getroffen. Waar dit voor de concurrentie 

een verademing zal zijn, is dit voor de 

organiserende Badmoos een ernstige 

aderlating. 

Kees K. werd tijdens zijn 

werkzaamheden, in de functie van 

allround installatietechnicus (monteur, 

red.) in een volksbuurtje in Den Haag 

getroffen door een bedrijfsongeval. Op 

onze vraag aan Kees K. wat er 

gebeurde, antwoordde het slachtoffer 

met een zelfgenoegzame doch pijnlijke 

gelaatsuitdrukking: “ Ik war in de 

Schilderswijk aan ‘t werreke toen m’n 

kameraden riepe da er un wijf mee dikke 

tiete langs kwam. Ze stopte allemaol 

mee werke en da vond ik niet terecht 

want ik werk gère. Mar toen ik toch 

keek schrok ik zo, thuis zie ik da nie, da 

ik me verstapte en da ut in me knie 

schoot”. 

Hoe erg vind je het om het evenement  

te moeten missen? 

“Heel erg, want had ik mee gedaon dan 

had ik gewonne. Maar nou als 

materiaalman en de man van de drank, 

kan ik toch nog een steentje bijdragen.” 

Hoe staat het met de revalidatie? 

“ Mee wa ??” 

Hoe staat het met het herstel, het beter 

worden, het weer terug komen in de 

maatschappij, het weer op het oude 

topniveau kunnen functioneren? 

“Ja, best wel goed. Van Marleen mag ik 

al weer afdroge.” 

En hoe is het met de seks ? 

“ Wa zee de ?” 

Van trekken word je doof !! 
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