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   Nieuwsbrief 

         Maart 2018 

Belangrijke data:  

Donderdag 1 maart 
Vrijdagen in maart 
Vrijdag 2 maart 
Vrijdag 9 maart  
Maandag 12 maart 
Dinsdag 13 maart 
Donderdag 15 maart 
Vrijdag 16 maart 
Vrijdag 23 maart 
Vrijdag 30 maart 
 

Geen badminton 
Spelen kan van 20.00 – 23.00 uur in Essesteijn 
Mannencompetitie 20.00 uur Essensteijn 
Mannen- en Recreantendubbelcompetitie 20.00 uur Essesteijn 
Bestuursvergadering 20.00 uur 
Husselen DIMO groep 
Deadline aanleveren kopij nieuwsbrief      nieuws@orbiton.nl 
Mannen- en Recreantendubbelcompetitie 20.00 uur Essesteijn 
Mannen- en Recreantendubbelcompetitie 20.00 uur Essesteijn 
Recreantendubbelcompetitie 20.00 uur Essesteijn 
 

Zaterdag 16 juni 

 
Clubdag 12.00 – 17.00 uur 

 

Standen Mannencompetitie              Standen Recreantendubbelcompetitie                

Team 1   5 punten   1e plaats                     Team 1      1 punten   1e plaats 

Team 2     punten      e  plaats                     Team 2      6 punten   1e plaats                                              

                                                               Team 3      4 punten   3e plaats 

  

 

 

 

 

 

In deze nieuwsbrief heel veel nieuwe 
informatie. Je kunt lezen over het afscheid 

van Henry Hoogendorp, over de actie 
“JUMBO sparen voor je sportvereniging”, 
de nieuwe opzet van de najaarscompetitie 

en natuurlijk een nieuwe “Wie is wie”.  
Dit keer van een speelster van  

de DIMO groep.  
 

Informatie is inmiddels niet meer alleen te 
lezen via de nieuwsbrief, maar ook via de 

vernieuwde website: www.orbiton.nl 
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Afscheid trainer Henry  
Onze trainer Henry heeft kort 
geleden aangegeven te moeten 
stoppen met de training op dinsdag.  
Met name wegens veel reistijd voor 
zijn werk was het moeilijk te 
combineren. Daarom wilde hij ook 
graag zo snel mogelijk afscheid 
nemen.  
Gelukkig hebben we direct Tessy 
bereid gevonden om deze trainingen 
over te nemen!  

 
Afgelopen dinsdag 20 februari hebben we Henry gedag gezegd waarbij de meeste van 
de vaste club aanwezig waren. Helaas is er dan een einde gekomen aan de leuke 
trainingen op de dinsdag. Ook voor Henry zal het wennen zijn, een leven zonder 
badminton.  
Hij speelde al sinds zijn jeugd en heeft 17 jaar training gegeven bij verschillende 
verenigingen. Voor een aantal oud MCC'ers en sommige Orbitonners was hij de eerste 
trainer. Henry nogmaals bedankt en wie weet tot ziens. Uiteraard wensen we Tessy 
veel succes !  

 

 

JUMBO actie in Leidschendam-Voorburg. 
Als je je boodschappen bij de JUMBO haalt, heb je misschien 
gezien dat ze een actie hebben. 
“JUMBO sparen voor je sportvereniging”. 

Deze actie loopt in beide vestigingen in Leidschendam-
Voorburg. 

Bij iedere € 10 die je besteedt ontvang je 1 punt. Deze punten 
kun je in de JUMBO Leidsenhage deponeren in een speciale doos bij de servicebalie. 
Verschillende sportverenigingen doen aan de actie mee en voor iedere vereniging is er 
een aparte doos. BC Orbiton doet hier ook aan mee. 

Je kunt de punten ook zelf online activeren, maar de voorkeur is om ze in de doos bij 
JUMBO Leidsenhage te deponeren. Iemand van het bestuur haalt ze er dan uit en 
activeert de punten. 

Er is € 5500 te verdelen onder de verschillende verenigingen. Degene met de meeste 
punten krijgt uiteraard de grootste hap van dat bedrag. De gespaarde punten kan de 
vereniging besteden bij een webshop, zie ‘www.jumbosparenvoorjevereniging.nl’. 

Draag je de vereniging een goed hart toe dan doe je uiteraard je boodschappen bij de 
JUMBO. De actie loopt tot 27 april. 

 

http://www.orbiton.nl/
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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.  

Wie is Corry Wissink? 

Orbiton is een fijne club met gezellige en sportieve 

mensen. Ik speel er denk ik zo’n 7 jaar, daarvoor 20 jaar 

bij BC de Veerkracht. 

*Heb je nog andere hobby’s dan badminton? 

Ik houd van schilderen tekenen en lezen. Ook wandel ik graag  

met mijn teckel. 

 

*Wat is het avontuurlijkste dat je ooit hebt gedaan? 

Het avontuurlijkste wat ik ooit gedaan heb is misschien wel 

een jeepsafari met een vriendin in Griekenland met picknick  

en ouzo. Die  drank neem ik nooit meer brrrr wat sterk! 

*Welke taal zou je wel willen leren? 

Maleis zou ik wel willen leren. Ik ken een heleboel woorden omdat ik in Semarang (op 

Java) tijdens de Japanse bezetting ben geboren. Mijn geboorte akte is in het Japans 

gesteld in het jaar 2603 of te wel 1943! 

*Wat voor werk heb je gedaan? 

Ik heb op het Ministerie van Buitenlandse Zaken gewerkt als secretaresse, daar leerde 

ik mijn man kennen die een functie bij protocol had. Het was een spannende tijd maar 

ook interessant met vele uitnodigingen voor recepties en diners van buitenlandse 

ambassades . 

 
 
 

 
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 
 

 

http://www.orbiton.nl/
https://myalbum.com/album/IADUJw3Kr5kK
https://myalbum.com/album/BYTEqlY0QW5H
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DIMO leden op bezoek in Heiloo 
Op 25 januari gingen er 13 van de DIMO groep  
richting Heiloo. Een uitnodiging door de vorige 
badmintonclub van Ben Denekamp:  
'Het Vennewater'. De club is niet zo groot, 
maar hebben een eigen zaal met 8 banen.  
En wat ook zo fijn was, geen andere lijnen!  
Dus heerlijk rustig ontspannen spelen. 

Rond 12:00 uur kwamen we aan, met eigen 

boterhammetjes, of zoiets! Daarna gingen we 

spelen. Eerst 2 van Orbiton tegen 2 van het Vennewater, dat veranderde snel. Het werd 

een van hen en een van ons, tegen een van ons, tegen een van hen. (wel een leuke 

ingewikkelde zin, maar voor de lezers onder ons een eitje). Om half 3 was er koffie 

en/of thee! Eigenlijk niets voor ons felle DIMO rakkers, doorspelen en niet afkoelen! Om 

16:00 uur was het echt afgelopen. Na een beetje poedelen gingen wij richting Alkmaar. 

Daar bij het buffetrestaurant Wereldwijd waren tafels gereserveerd. 

Het was een heel gezellige dag met lachen en spelen en lekker eten en zeker voor een 

uitnodiging aan het Vennewater om eens bij ons te komen spelen! 

Foto's zijn er ook gemaakt, zowel actie als een groepsfoto, door Ben en Arend. 

Willy van Diessen-Leijnse 

 

Nieuwe opzet competitie 2018/2019 

Voor aankomend competitieseizoen zijn er 

wijzigingen van kracht met betrekking tot de 

competitie. De hervorming van de regioklassen in 

divisies vind je hier 

Dit voorstel is tijdens de bondsvergadering van 

24 juni 2017 goedgekeurd, de bijbehorende 

reglementswijzigingen tijdens de bondsvergadering van 3 februari 2018. 

Als Björn nog meer informatie hier van gaat krijgen zullen we dit mededelen in de 
nieuwsbrief. 
 

 
Veren shuttles kopen 
De nieuwe shuttles, Victor Service, zijn te koop  
bij Erwin Bemelmans voor €22,20 
Er zijn ook nog een aantal kokers te koop  
van het “oude merk”, Yonex Aerosensa 10,  
voor €17,00  (shuttles@orbiton.nl) 

http://www.orbiton.nl/
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fcdn.flxml.eu%2Flt-2156211617-64faac143bb457e3c1b22c61dde3408d6f531c91b9484a0f&data=02%7C01%7C%7C9a3d1b42475d43d6ecbd08d578fd80c8%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636547952551095270&sdata=dswTd0sgbioZEk5msINEOyIe%2BIJ%2FM64VXmdP7k9Y5%2Bg%3D&reserved=0
mailto:shuttles@orbiton.nl

