Jaaaah, komende week kunnen we weer
badmintonnen! Iedereen kan weer vanaf dinsdag
de baan op, uitgerust, hopelijk genoten van een
mooie zomer en natuurlijk superfit :)
Voor de competitie spelers; de competitie start vrij
snel dus check met je team & captain voor de
wedstrijden.
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Voor degene die gewend zijn om donderdags te
spelen; ter reminder, op de donderdag spelen we
vanaf dit seizoen in sporthal Essesteijn. Zelfde tijd,
aanvang 20.00 uur.
Zeker aan het begin van het seizoen zijn uiteraard
nieuwe spelers welkom, op alle dagen. Neem
gerust iemand mee. Je kan natuurlijk ook wachten
tot het oliebollen toernooi dat we net als vorig jaar
zullen organiseren.
Betreft de contributie en betaling, zie verder in de
nieuwsbrief en website voor informatie.
De website ziet er met name door inzet van Björn
prima uit. Neem gerust een kijkje.
Dank voor zijn inzet!
Het bestuur wenst iedereen een prachtig seizoen
met veel plezier en mooie resultaten.
Frank Jansen

Belangrijke data:
Seizoen 2019/2020
Dinsdag 3 sept.
Donderdag 5 sept.
Vrijdag 6 sept.
Zaterdag 7 sept.
Donderdag 12 sept.
Vrijdag 13 sept.
Zondag 15 sept.
Woensdag 18 sept.
Donderdag 19 sept.
Donderdag 26 sept.
Vrijdag 27 sept.
Vrijdag 18 oktober

BC Orbiton 20 jaar
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
Competitie 20.00 u Orbiton 2 - Shuttlewoude 3
Competitie 20.00 u Orbiton 1 - Zeemeeuwen 5
Orbiton 3 - Nieuwerkerk 7
Inleveren kopy nieuwsbrief oktober nieuws@orbiton.nl
DIMO uitwisseling met BC Wassenaar
Competitie 20.00 u Orbiton 4 - Sweti-day 2
Orbiton 6 - Nieuwkoop 2
Competitie 20.00 u Orbiton 2 - Olympia Haarlem 2
Competitie 20.00 u Orbiton 1 - Deo 5
Orbiton 3 - Tab Fly Over 2
Algemene Leden Vergadering in Essesteijn 19.30 uur
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Contributie
Dit jaar, seizoen 2019/2020, zullen we de contributies met ongeveer 2% verhogen,
in verband met de gestegen kosten van de zaalhuur. Voor het betalen van de
contributie wordt een factuur gestuurd door de penningmeester.
De tarieven voor seizoen 2019/2020 kunt u vinden op de website: www.orbiton.nl
Eerder afgegeven machtigingen voor automatisch incasso blijven geldig tot
aan schriftelijke opzegging van het lidmaatschap.
Ralf van der Ham / Casimir Maassen Penningmeester BC Orbiton
penningmeester@orbiton.nl

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

Fotoalbum:
Seizoen 2018/2019
Fotoalbum clubdag.
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Vanaf de nieuwsbrief van augustus zijn we begonnen met
een nieuwe rubriek, waarin iemand een stukje, verhaaltje,
verslag of ??? schrijft en dan de pen doorgeeft aan een
ander lid. Will Goedhart kreeg de pen en heeft een mooi
verhaal geschreven, dat je hier onder kunt lezen. Zij heeft
op haar beurt de pen ook weer doorgegeven.

Het badminton ligt stil maar de nieuwsbrief van augustus verbreekt de stilte. En dan opeens zie je je
naam staan bij de rubriek “Geef de pen door”
Op dit moment valt er niet zo veel te schrijven over het badmintonnen dus pak ik een andere sport om
over te schrijven: Baseball
Waarom Baseball? Omdat ik in het verleden een aantal wedstrijden in Amerika heb mogen bijwonen en
zo ook dit jaar weer! Mijn man, kinderen en ik (en dit jaar zelfs met aanhang erbij in verband met ons
25 jarig trouwen) hebben diverse Amerika reizen gemaakt (Westkust, Oostkust en Florida).
Dit jaar was wederom de Westkust gekozen omdat we daar familie hebben. Al onze Amerika reizen
staan naast alle andere geweldige gebeurtenissen vooral in het teken van sport (Baseball en Basketball
NBA).
Nou eigenlijk staat ons hele leven in het teken van sport ;-). Wij doen allemaal een andere sport dus er
is veel diversiteit en veel om over te praten thuis.
Dit jaar hebben wij een baseball wedstrijd bijgewoond van The Giants in San Francisco en van The
Dodgers in Los Angeles. Ook hebben wij een fantastische basketbal wedstrijd van de Aces (women) in
Las Vegas gezien. Een leuk feitje om te vertellen, is dat wanneer de thuisploeg zou winnen je elders in
Las Vegas een slice pizza kon gaan halen. Dit is dus typisch Amerikaans.
Zo’n baseball wedstrijd bijwonen is geweldig. Het is er allemaal zo groots opgezet. Je weet nooit hoe
lang zo’n wedstrijd duurt. Het heeft 9 innings maar dat zegt niks over de lengte van de wedstrijd. Je zit
er dus echt wel uren te genieten. Naast het wedstrijdgebeuren is het ook favoriet bij de Amerikanen
om te eten tijdens de game. Je kan het zo gek niet bedenken maar het is in het stadion te koop. In de
pauzes worden er allerlei activiteiten georganiseerd dus je hoeft je nooit te vervelen en dat hebben wij
dus zeker ook niet gedaan. Mocht je een keer naar Amerika gaan dan kan ik zeker aanraden om een
keer zo’n wedstrijd bij te wonen. Nog een aanrader is om het een keer zelf te gaan doen in een
speciaal ingerichte kooi.
Wij hebben genoten van de vakantieperiode maar wat mij betreft mag het badmintonnen weer snel
gaan beginnen. De pen geef ik door aan: Peer van de Woude
Groeten, Will Goedhart
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Zomerbadminton
2 maanden is een lange periode om te
overbruggen zonder badminton, maar gelukkig
was er zomer badminton. Enkelen van ons
speelden met plezier op de woensdagavond bij Le
Credit Sportif Velo te Wateringen. Een van de
tegenstanders in de recreantenpoules, maar nu,
heerlijk ontspannen. Naast leden van Orbiton
waren er ook spelers/speelsters van OnderOns en
DKC beide uit Den Haag, de Pluimbal uit De Lier,
Quintus uit Kwintsheul en bc Mix uit Naaldwijk.
Orbiton had als 'afgevaardigden': Iris, Michèle, Arend, Ben, Frans, Loek, Martin en
ondergetekende.
Het was zeker de moeite waard om je eigen racket te herkennen, omdat na iedere
partij alle rackets op een hoop gingen en er bijna blind iedere keer 4 werden gepakt.
Een volgende ronde, inspannen en zweten maar weer. Dus racketherkenning, heel
belangrijk! Dat ging weleens eventjes 'fout', totdat men aan de greep een andere greep
herkende en hé dat is toch niet mijn racket.
Om 22:00 uur was het uit met de pret, maar wachtte ons in de kantine nog een drankje
en een praatje!
De foto toont ons na een verhitte avond! En juist op die avond waren er 60 mensen om
te spelen. Een week later kwam de heetste avond, buiten 35 graden en binnen heerlijk
koel. Weinig mensen, maar toch weer heel gezellig.
We gaan ons nu weer opmaken voor onze eigen club, met de recreantencompetitie!
De zomer is weer voorbij.
Hartelijke groet, Willy van Diessen-Leijnse

Om alvast te noteren:
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