
Nieuwsbrief BC Orbiton  Oktober 2018  www.orbiton.nl   nieuwsbrief@orbiton.nl 

 

  

   Nieuwsbrief 

         Oktober 2018 
 

 

 

Belangrijke data: 

Zaterdag 13 oktober 
Maandag 15 oktober 
 
Zaterdag 20 oktober 
Donderdag 25 oktober 

Geen badminton/Zaal gesloten 
Bestuursvergadering 20.00 uur 
Deadline kopy nieuwsbrief november: nieuwsbrief@orbiton.nl 
Geen badminton/Zaal gesloten 
Geen badminton/Zaal gesloten 
 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag  
28 september; 
jeugd training, 
competitie en 
Ralf die werd 
opgehaald 
voor zijn 

vrijgezellen 
middag/avond. 

Van de voorzitter 
De competitie is weer begonnen, de eerste 
overwinningen zijn binnen en de herfst komt 
er alweer aan. Afgelopen dinsdag 2 sept. 
was de Algemene Leden Vergadering, met 
een redelijke opkomst. Voor mij was 
het bijzonder om daar tot voorzitter te 
worden gekozen. Dank voor de support! 
Maar aangezien de club van iedereen is hoop 
ik dat ook iedereen zijn of haar steentje 
bijdraagt, al is het nog zo klein.  
Ik zal mij inzetten voor een sportieve club 
waar met name het plezier voorop staat. 
Maar ook dat doen we met elkaar.  
En vergeet niet om mij aan te spreken indien 
er zaken anders of beter kunnen! 
Frank Jansen 
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Naast de hoofdprijs van € 100.000,- zijn in de loterij  

van de Grote Clubactie veel mooie prijzen te winnen. 

De loten kunnen gekocht worden bij  
een van de bestuursleden in de zaal.  

Een lot kost €3,- waarvan 80% voor Orbiton zal zijn.  
 

 
 

Van de opbrengst willen we promotiemateriaal kopen  
en 

leuke activiteiten voor de vereniging organiseren.  
 

 
 
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.  

In deze nieuwsbrief leren we Björn nog beter kennen, een van 

onze enthousiaste bestuursleden. 

1. Hoe kenmerk je Orbiton? 
Orbiton kenmerk ik als een leuke en plezierige club. Aangezien ik al 
wat jaartjes mee ga op de club zie ik veel veranderingen op de 
club, en ik heb het vermoeden dat we op de juiste weg zitten. 
 
2. Heb je nog andere hobby’s dan badminton? 
Ja zeker! Zo als de meeste wel weten heb ik graag de camera in 
mijn handen om natuur / dieren / sport foto’s te maken. Daarnaast 

ben ik ook regelmatig in de Johan Cruijff ArenA te vinden om Ajax te zien spelen. En de 
Formule 1 volg ik ook op de voet. 
Mijn andere grote hobby is Roparunnen, dit ga ik dit jaar voor de 6e keer doen. 
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3. Wat is het avontuurlijkste dat je ooit hebt gedaan? 
Mijn mooiste avontuur vond ik denk ik wel de Roadtrip die ik vorig jaar met de auto 
voor de 1e keer heb gemaakt, wij hebben toen onwijs veel mooie dingen gezien in de 
vrij “korte” tijd. 
 
4. Wat is volgens jou de beste uitvinding? 

De agenda 😉 Ik kan nog wel eens wat dingen vergeten, en dan is z’n ding nog 

verdomd handig ook 😊 

 
5. Waar ben jij het meest trots op? 
In de privé sfeer ben ik uiteraard het meeste trots op mijn familie en Miranda, maar als 
ik op de club kijk, ben ik het trotst op mijn clubgenoten. Wij met z’n allen zijn er om de 
club draaiend te houden en lekker een shuttle te slaan, daar kan ik onwijs van 
genieten. 
 
Wil je ook een keer meedoen aan deze rubriek?  
Laat het weten via nieuwsbrief@orbiton.nl  
 
  
 

 
 
 
 

Koop nu kaarten voor de Yonex 
Dutch Open 
  

Bestel kaarten voor de 70e editie van de 
Yonex Dutch Open in Topsportcentrum 
Almere, die van 9 t/m 14 oktober 2018 
plaatsvindt. Dit mag je niet missen!  
Het toernooi kent met diverse spelers uit  
de top 20 van de wereldranglijst een sterke 
bezetting. Europa met diverse 
medaillewinnaars van de Europese 
Kampioenschappen 2018 is goed 
vertegenwoordigd en vanuit Azië zijn er 
deelnemers uit Indonesië, Japan, Maleisië, 
China, Chinese Taipei en India. 
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