Beste leden,

Nieuwsbrief
Juni 2019

Het einde van een mooi badminton seizoen
komt alweer in zicht. Nog een paar
speeldagen en dan zaterdag 15 juni de
clubkampioenschappen, zie hieronder
voor alle info!
Betreft de kantine in de Fluit het volgende
nieuws, onlangs is deze gesloten i.v.m. met
beëindiging van contract met de huurder.
De verbouwing zal nog even duren en
verwachting is dat deze na de zomer weer
open is. Net als in Essesteijn zullen de
bardiensten verzorgd worden door
Sportfondsen. Wel is er al een snoep- en
versnaperingen geplaatst.
Tot slot vragen we voor het volgend
seizoen nieuwe actieve leden en een nieuw
algemeen bestuurslid! Met name voor
zaken als ledenwerving en behoud, ook
jeugd, algemene organisatie, en extra
activiteiten. Uiteraard zien we de vele
reacties graag tegemoet.
Frank

Belangrijke data:
Donderdag 30 mei
Vrijdag 31 mei

Zaal gesloten
Herencompetitie 20.00 uur Essesteijn

Vrijdag 7 juni
Zaterdag 8 juni
Dinsdag 11 juni
Donderdag 13 juni
Vrijdag 14 juni
Zaterdag 15 juni

Etentje DIMO groep
Laatste speelochtend jeugd
Laatste speelavond dinsdag
Laatste speelochtend donderdag
Laatste speelavond vrijdag
Clubkampioenschappen + eten van Toko Batavia
Inleveren kopy nieuwsbrief juli nieuws@orbiton.nl

Vrijdag 19 juli

Vrijwilligersavond
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Hallo Orbitonner!
De laatste weken van het seizoen staan
weer voor de deur! En dat betekent dat
de clubdag weer voor de deur staat.
Zoals ieder jaar kan je je hier voor weer
inschrijven op het
mailadres: clubdag@orbiton.nl
Wij gaan iedereen die mee doet indelen voor de singels en dubbels!
Mocht je een onderdeel niet willen spelen geef dat dan even aan in de inschrijving.
Als afsluiter gaan wij lekker een hapje eten: Dit jaar gaat Ricky ons van eten voor zien,
vanuit zijn eigen zaak! :-)
Wanneer gaat dit spektakel plaats vinden? Op 15 juni 2019 in Sporthal Essesteijn
(tijd wordt nog bekend gemaakt) maar ga er maar van uit: tussen: 10u/12u starten....
Wie mag zich inschrijven?? IEDEREEN!
Wat kost de clubdag?
5 euro
Wat kost het eten?
10 euro.

Inschrijven kan tot 12 juni 2019

Wij hebben er in zin!
Groetjes Gerard van der Zon en Bjorn Stokvis

De nieuwe penningmeester stelt zich voor.

Beste leden,
Ik ben Casimir Maassen en ik word vanaf komend seizoen de
nieuwe penningmeester van Orbiton. Ik speel en train nu al zo’n
vijf jaar op de vrijdagavond bij de club. Ik heb een financieel
economische opleiding gedaan, en vanuit mijn werk heb ik wat
ervaring met programmeren.
Het kan zijn dat door de overdracht de administratie in het begin
wat minder soepel zal gaan, ik hoop op jullie begrip.
Sportieve groeten, Casimir Maassen

Standen competitie
Recreanten
Voorjaarscompetitie
Orbiton 1 1e plaats 27 punten

Heren
Orbiton 1

2e plaats

Dubbelcompetitie
Orbiton 2 3e plaats 15 punten
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Eindtoernooi recreanten

Op 25 mei was er voor de recreanten,
teams 1, 2 en 3 weer het traditionele
eindtoernooi, na een najaars- een
voorjaarscompetitie voorafgegaan. We
speelden in de Mammoethal in Gouda. Om
09:00 uur de eerste wedstrijd voor team 2,
daarna om 08:30 uur volgende team 1 en
3. Waarna we voor de rest van de dag
speelden, even rusten een pauze (even 'bunkeren') om daarna 's middags de laatste
wedstrijden te spelen. Voor team 1 en 2 was dat met goed resultaat, een trofee mee!
Team 3 was minder gelukkig, maar desalniettemin hebben we aardig en goed gespeeld.
Om deze dag af te sluiten konden we kiezen, of het Indisch buffet na het eindtoernooi
of iets anders. Team 1 koos voor het eerste, teams 2 en 3 zijn naar Sijgje in de
Herenstraat te Voorburg gegaan. De bijgaande foto toont ons, met als speciale gast,
Bart, aan het dessert. Kortom het was een hele leuke dag met een leuke afsluiting.
Team 2 – in oude bezetting – met Will, Ingrid, Jordi en Kino, en team 3 – Michèle,
Willy, Arend, Bart, Peer en Frans (gedeeltelijk nieuw dus), gaan in het najaar weer de
strijd aan in de recreantencompetitie. Team 1
zoekt het ietsjes hogerop, competitie spelen.
Verder willen Michèle en ik John en Fedor
bedanken voor hun inzet in ons team. Ook zij
gaan het hogerop zoeken. Uiteraard heel veel
succes! Onze rackets zullen elkaar wel kruisen,
alleen niet als tegenstanders maar op de vloer
tijdens een competitieavond met ieder een
eigen tegenstander!

Fotoalbum:
Seizoen 2018/2019
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Vrijdag 10 mei werd er weer een
gezellige Pubquiz georganiseerd
door Jan, Thekla en Suzanne.
Bedankt voor de organisatie 😊
Rechts het winnende team, het
recreantenteam met de
tegenstanders van Velo. Van harte
gefeliciteerd met jullie eerste prijs.

BADMINTON
FESTIVAL DEN HAAG
ZA 20 JUL. T/M ZO 21 JUL.
Op 20 en 21 juli kun je in Den Haag deelnemen
aan en genieten van de nieuwe sport Outdoor
Badminton tijdens het Badminton Festival
Den Haag powered by Decathlon. Dit is het 9e festival in de toer door Nederland
waarbij 12 steden worden bezocht door Badminton Nederland waarbij jij als
bezoeker / deelnemer kennis kunt maken met deze te gekke nieuwe outdoor sport.

Speeldagen najaarscompetitie
Orbiton
Orbiton
Orbiton
Orbiton

1
2
4
6

en 3 op vrijdag
donderdag
en 5 op vrijdag
donderdag
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