Nieuwsbrief
Augustus 2019

Hallo allemaal,
Het is nu volop zomer, maar toch verschijnt er
een nieuwsbrief met veel informatie; de
eerste speeldagen van het seizoen, een
verslagje van Ben over het Air-badminton in
Den Haag en de aftrap van de nieuwe rubriek
“De pen”, die maandelijks wordt doorgegeven
aan een volgend lid. Binnenkort zullen de
leden op de hoogte worden gebracht over de
contributiebetalingen en zullen de
competitiespelers ook het een en ander te
horen krijgen. De competitiedagen vallen
komend jaar op de donderdag- en
vrijdagavond. Beide avonden zal er worden
gespeeld in sporthal Essesteijn.
Iedereen nog een mooie zomer gewenst en
tot gauw in het nieuwe seizoen.
Groetjes, Iris

Belangrijke data:
Donderdag 22 aug.

Inleveren kopy nieuwsbrief september nieuws@orbiton.nl

September 2019
Maandag 2 sept.
Dinsdag 3 sept.

BC Orbiton 20 jaar
Bestuursvergadering 20.00 uur
Start seizoen DIMO in de Kastelenring van 10.30 tot 12.00 uur
en start seizoen in De Fluit van 20.00 tot 22.00 uur
Start seizoen in Essesteijn van 20.00 tot 22.00 uur
Start seizoen in Essesteijn van 20.00 tot 22.00 uur
Start seizoen jeugd in De Fluit van 10.00 tot 11.30 uur

Donderdag 5 sept.
Vrijdag 6 sept.
Zaterdag 7 sept.

Wat deden we op de vrijwilligersavond?
Uiteraard badmintonnen!
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Uitnodiging voor het Zomerbadminton 2019 bij VELO
Net als voorgaande jaren zijn leden van andere clubs weer welkom bij het zomerbadminton
van VELO Badminton.
Het zomerbadminton vindt nog plaats op onderstaande woensdagavonden van 20.00 uur tot 22.00 uur
Plaats: hal 1 van het VELO-complex aan de Noordweg te Wateringen.
Na afloop is de kantine open van 22.00 uur tot 23.00 uur.
7 augustus 2019
14 augustus 2019
21 augustus 2019
Kosten:
De kosten zijn € 3,50 per avond voor jeugdspelers t/m 17 jaar, en € 5,- per avond voor overige spelers.
Je hoeft je niet van tevoren aan te melden. Alle betalingen contant in de hal.
Tot ziens bij het zomerbadminton!
Het zomerbadminton-team,
Sandra Caron, Aad de Kok en Koos Batist

Vanaf zaterdag 14 september kunnen er weer loten worden gekocht in de hal.

Fotoalbum:
Seizoen 2018/2019
Fotoalbum clubdag.
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Vanaf deze nieuwsbrief beginnen we met een nieuwe
rubriek, waarin iemand een stukje, verhaaltje, verslag of
??? schrijft en dan de pen doorgeeft aan een ander lid.
Zo hopen we dat er ook eens andere stukjes in de
nieuwsbrief te lezen zijn en de leden elkaar nog beter
leren kennen. Een foto bij je stukje plaatsen is ook
mogelijk. Ik, Iris, doe de aftrap van deze rubriek.
De aftrap
Deze titel heeft te maken met het feit dat dit het eerste stukje is van deze rubriek én het heeft te
maken met de inhoud van dit stukje.
Dinsdag 11 juni was het dan zover: de Leeuwinnen zouden aftrappen voor hun allereerste wedstrijd
van het WK. Omdat het WK voetbal dit jaar in Frankrijk werd gehouden én de poulewedstrijden aan te
rijden zouden zijn, besloten mijn man, dochter en ik de eerste wedstrijd in Le Havre bij te gaan wonen.
Via de Fifa kochten we al vroeg kaarten, om zeker te zijn van een plaats. Op zondag 9 juni reden we
om 10 uur richting de Franse havenplaats, waar we een leuk, kleinschalig hotel hadden geboekt, op
loopafstand van de boulevard en naar later bleek, de fanzone. Maandag 10 juni vermaakten we ons,
ondanks de regen, prima in en rondom de stad, waar we een kerk, krijtrotsen en prachtige tuinen
bewonderden. Hoewel de wedstrijd dinsdag pas om 15.00 uur zou beginnen in stadion Océane, waren
we de hele dag bezig met de voorpret. De dag begon in de fanzone, waar we de eerste hordes oranje
supporters zagen, met een optreden van “de gebroeders Rosso”, die de stemming er goed in wisten te
brengen. Anderhalf uur later, liepen en zongen we als een oranje sliert achter de Oranje bus aan naar
de pendelbussen die ons naar het stadion zouden brengen. Fransen, die langs de weg stonden en uit
de ramen hingen, keken hun ogen uit. Na de strenge controle bij de ingang gingen we om 13.00 uur
het stadion in, en waren we heel blij dat het juist deze dag stralend weer was. We hadden plaatsen
vlakbij het veld en konden de Leeuwinnen dan ook heel goed zien tijdens de warming-up en de
wedstrijd. Toen ik al vrede had met 0-0, omdat Oranje niet goed speelde, viel tóch het winnende
doelpunt voor Nederland. Het Oranjelegioen sprong als één man op, het was prachtig om deze
ontlading mee te maken. Dat deze overwinning het begin zou zijn van de zegetocht van de
Leeuwinnen wisten we toen natuurlijk nog niet. Hoe het is afgelopen weten we allemaal, maar die
allereerste wedstrijd in Le Havre was voor ons heel speciaal, want “wij waren er bij”.
De pen geef ik door aan Will Goedhart …
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Badminton festival

Zaterdag 20 juli jl. hebben we met een flinke delegatie
jeugdspelers dit Festival in Den Haag bezocht.
Aanvankelijk was de angst nog, dat het in het water zou vallen
door de slechte weersvoorspellingen, maar na een onweersbui in
de ochtend klaarde het gelukkig op en werd het stralend weer.
We hebben ons als vereniging sterk gepresenteerd met flink wat leden, allemaal in
goed herkenbare clubshirts. Ik kreeg hiervoor van verschillende kanten complimenten.
Vooral ook omdat de grote badmintonverenigingen uit Den Haag en omstreken massaal
verstek hebben laten gaan.
Een onbegrijpelijke zaak, aangezien Den Haag toch de bakermat is voor topbadminton
met het komende seizoen 3 verenigingen in de eredivisie. Ofschoon de organisatie zich
hierover niet al te hard uitsprak (uit diplomatieke overwegingen) beluisterde ik tussen
de regels door, dat men hierover ook behoorlijk teleurgesteld was.
Het voordeel was wel voor onze jeugdleden, dat men volop aan de slag kon in de
clinics, met topspelers en ook onderling. Zondag ben ik ook nog even langs geweest. Er
werd toen een officieel toernooi Air-Badminton gespeeld, waar ook ons ex-jeugdlid
Chun Tang aan deelnam.
Interessant is nu de vraag, wat de toekomst zal zijn van het Air-Badminton in de open
lucht. Naar mijn mening zal het nooit het succes kunnen evenaren van b.v. het BeachVolleybal. Het idee komt vanuit Azië en daar heeft men waarschijnlijk toch wat vaker
windstille dagen dan bij ons. Zeker dicht bij de kust hebben we toch altijd te maken
met wind uit zee. En wind is de meest storende factor bij dit spelletje, aangezien de
shuttle licht van gewicht is. Er is daarom een speciale shuttle ontwikkeld, die er zo
uitziet:

Op het Festival in Den Haag was er slechts één exemplaar aanwezig, waarmee een
korte demonstratiepartij werd gespeeld. Het bleek ook nog een prototype te zijn.
Verder werd gespeeld met plastic shuttles, die door een rubber ringetje wat zwaarder
werden gemaakt.
Ben Denekamp
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