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Hallo leden van Orbiton,
Naast het badmintonnen worden
regelmatig leuke activiteiten
georganiseerd, zodat leden elkaar ook
eens op een andere manier ontmoeten.
Zo wordt er 18 mei weer een PUBQUIZ
gehouden, zal er 16 juni een Clubdag zijn
en starten we het nieuwe seizoen met een
spetterend avondje discobadminton.
Ook wordt in de zomer een avond
georganiseerd voor alle vrijwilligers van
onze vereniging. Een uitnodiging volgt
binnenkort.

Belangrijke data:
Donderdag 3 mei
Donderdag 10 mei
Dinsdag 15 mei
Vrijdag 18 mei
Vrijdag 25 mei
Dinsdag 29 mei
Vrijdag 1 juni
Maandag 4 juni
Dinsdag 12 juni
Donderdag 14 juni
Vrijdag 15 juni
Zaterdag 16 juni
Vrijdag 24 augustus
Zaterdag 25 augustus
Dinsdag 28 augustus
Donderdag 30 augustus
Vrijdag 31 augustus

Geen badminton
Geen badminton
Deadline aanleveren kopy nieuwsbrief: nieuwsbrief@orbiton.nl
Pubquiz 22.15 uur na het badmintonnen
Etentje DIMO groep
Mannencompetitie 20.00 uur Essesteijn
Laatste speelochtend Kastelenring
Mannencompetitie 20.00 uur Essesteijn
Een damesteam speelt een oefenpartij tegen dames uit Naaldwijk
Bestuursvergadering 20.00 uur
Laatste speelavond dinsdagavond
Laatste speelavond donderdagavond
Laatste speelavond vrijdagavond
Laatste speelochtend zaterdag jeugd
Clubdag 12.00 – 17.00 uur en aansluitend BBQ
Start badmintonseizoen
Start badmintonseizoen
Start badmintonseizoen
Start badmintonseizoen
Disco badminton

vrijdagavond
jeugd
DIMO en dinsdagavond
donderdagavond

Standen Mannencompetitie
Team 1 30 punten
1e plaats
Team 2 26 punten
4e plaats
Standen Recreantendubbelcompetitie
Team 1
18 punten 1e plaats
Team 2
16 punten 1e plaats
Team 3
12 punten 2e plaats
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Jeugd Clubkampioenschappen
In de afgelopen weken hebben de jeugdleden wedstrijden gespeeld voor de Orbiton
Jeugd Clubkampioenschappen. Een super spannend toernooi waar in 4 poules werd
gestreden om de eer. In het weekend van 14/15 april hebben we de finales gespeeld
van de jongens-poules en werd het nog flink spannend in de poule voor de meiden
waar werd gestreden voor plek 2 en 3.
Na de laatste potjes gespeeld te hebben konden we de eindstand opmaken en de
prijzen uitreiken. Voor alle deelnemers lag er een herinneringsmedaille klaar en de
winnaars in de poules hebben nu een mooie beker in hun prijzenkast kunnen plaatsen.
Allemaal heel erg gefeliciteerd met jullie resultaat!
De eindstand:
Meisjes 1:
1. Frederique Nieuwenhout
2. Farha Khan
3. Naomi Lard
Meiden 1:
1. Lian van Bohemen
2. Dhristi Bhatnagar
3. Hadia Khan
Jongens:
1. Tim Koning
2. Bart Pruyn
3. Dave Perquin
We kunnen terugkijken op een gezellige en leuke competitie waarin iedereen kennis
heeft kunnen maken met het spelen van echte wedstrijden en de spanning & sensatie
die dat met zich meebrengt. Dank ook aan alle ouders voor het ‘supporteren’ en hulp
bij het tellen!
Kees, Harry, Leroy & Edwin
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Competitie najaar 2018-2019

Beste Leden!
Inschrijven voor de competitie kan uiteraard weer!
Omdat de samenstellingen van vorig jaar vrij goed zijn bevallen willen we deze ook zo
intact houden. Maar als je geen competitie meer wilt spelen, of je denkt WAUW! laat
ik een keer me op willen geven… dat kan!
Stuur een mail naar competitie@orbiton.nl voor je aanmelding / afmelding
Björn zal je bericht beantwoorden.
In juni zullen de teams op de site worden vermeld. Later zul je horen wie je
tegenstanders zijn en wanneer en waar de wedstrijden plaatsvinden.
Groetjes, Bjorn.

Fotoalbum seizoen 2017/2018:
https://myalbum.com/album/IADUJw3Kr5kK
Fotoalbum seizoen 2016/2017:
https://myalbum.com/album/BYTEqlY0QW5H
Fotoalbum seizoen 2015/2016:
https://myalbum.com/album/qL4IfDdtzpGU

Innovatieve shuttles

Er is een nieuw type shuttle ontwikkeld, de Victor
Carbonsonic. Deze shuttle is gemaakt van carbon
vezels in combinatie met synthetische veren en zit qua
eigenschappen tussen veren shuttles en nylon shuttles
in. Het grote voordeel van deze shuttle ten opzichte
van veren is de duurzaamheid; de Victor Carbonsonic
CS gaat veel langer mee dan veren shuttles. En dat is grote winst. Want veren shuttles
worden nu in grote hoeveelheden met vervuilende schepen vanuit China naar
Nederland gebracht. We spelen er vervolgens tien minuten mee waarna ze in de
prullenbak verdwijnen. Die verspilling is niet meer van deze tijd. Als de shuttle
waarmaakt wat de fabrikant zegt dan zijn ze bovendien voordeliger in gebruik. Ze zijn
dus goedkoper en ook nog beter voor het klimaat en dierenwelzijn.
De komende periode wordt deze shuttle getest door de competitiespelers die nu met
veren shuttles spelen. Als dat bevalt dan kan deze shuttle ook in de competitie kunnen
worden gebruikt, want de Nederlandse badmintonbond heeft deze shuttles officieel
goedgekeurd voor de competitie. Door deze shuttle een eerlijke kans te geven laat
Orbiton zien dat ze op het gebied van het klimaat en dierenwelzijn haar
verantwoordelijkheid neemt. En dat het financieel interessant kan zijn voor onze
vereniging is helemaal mooi meegenomen.
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In deze rubriek lees je “alles” over badmintonleden van
Orbiton. Omdat er op verschillende locaties wordt
gespeeld hopen we dat de leden elkaar op deze manier
een beetje beter leren kennen.
Ik ben Martijn Wolthoff. Ik ben al vroeg begonnen
met badminton in Leeuwarden, maar ben op m’n
15e alweer gestopt. Sinds een paar jaar speel ik weer
recreatief op de donderdag bij Orbiton. Een erg
gezellige sociale avond waarop iedereen met elkaar
samen speelt.
. Heb je nog andere hobby’s dan badminton?
Leuke dingen doen met m’n vriendin Yvonne en m’n
zoontje Timo van bijna 5. Verder doe ik aan spinning en vind ik het leuk om buiten te
fietsen en te wandelen. Ik kijk ook graag naar sport en series. Tenslotte spreek ik graag
met vrienden af om samen te gaan te eten of wat te gaan drinken in de stad.
. Wat is jouw favoriete seizoen?
Ik kom oorspronkelijk uit Friesland, maar ben geen schaatser en skiër. Wat mij betreft
mogen we januari en februari dus wel overslaan. De mooiste tijd van het jaar breekt nu
weer aan.
. Wat is jouw favoriete vakantieland?
Ik vind het vooral leuk om steeds weer ergens anders heen te gaan. De afgelopen 3
jaar zijn we onder andere in Maleisië, Noorwegen en op Corsica geweest. Dit voorjaar
gaan we naar Schotland en in de zomer gaan we kamperen met onze eigen tent in
Duitsland.
. Wat voor werk/school doe je of heb je gedaan?
Ik heb economie gestudeerd in Groningen en ik werk nu in Den Haag bij de Autoriteit
Consument en Markt. Wij zorgen er voor dat bedrijven in Nederland eerlijk met elkaar
concurreren en bedrijven consumenten niet misleiden.

www.lindakaiser.nl
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