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Beste badmintonvrienden van Orbiton,
Allereerst hoop ik dat het goed met jullie
gaat en met de mensen in jullie naaste
omgeving. Het zijn onwerkelijke tijden,
waarin we helaas niet kunnen
badmintonnen en gezellige activiteiten
kunnen doen met elkaar. Heel leuk dat er
toch een online BINGO wordt
georganiseerd, ik ben benieuwd wie hier
vrijdag aan deelnemen. Waarschijnlijk
kunnen we dit seizoen niet meer
badmintonnen, laten we hopen dat het
nieuwe seizoen wel weer goed van start
kan gaan. De nieuwsbrieven blijven
verschijnen om contact met jullie te blijven
houden. Je leest dat we nog op zoek zijn
naar een contactpersoon voor de
recreantencompetitie. Misschien iets voor
jou? Hou vol allemaal, misschien tót gauw.
Groetjes, Iris

Belangrijke data:
Vrijdag 1 mei
Vrijdag 15 mei
Vóór 1 juni
Tot 1 juni?

Online BINGO
Deadline kopy nieuwsbrief juni naar nieuws@orbiton.nl
Inschrijven najaars competitie (zie bericht verderop)
Sporthallen gesloten i.v.m. corona virus

Fit blijven
Het is belangrijk in deze tijd van gedwongen nietsdoen toch te
proberen fit te blijven en het gevoel van de shuttle niet helemaal te
verliezen. Dit kan op vele verschillende manieren. Wie de luxe van
een achtertuin heeft kan b.v. over de schutting met de buren
badmintonnen. Daarbij is het afstand houden geen enkel probleem.
Maar zelfs in huis is nog veel te verzinnen. Zie hiervoor
onderstaande links:
https://www.instagram.com/badmintonplanet.eu/?igshid=kbm5i1zu14sj
https://www.instagram.com/leebadmintoncoaching/?igshid=18va0aqqho3ca
Ook wanneer je de bond Badminton Nederland volgt op Facebook of Instagram kom je
verrassende en creatieve oplossingen tegen. En wat dacht je van ouderwets touwtje
springen of b.v. het overgooien van een frisbee? Mocht iemand behoefte hebben aan
shuttles of frisbees, bel me je kunt ze bij mij komen afhalen.
Ook willen we jullie attenderen op het spelen van SPEEDBADMINTON. Dit is een sport
die je bij niet al te veel wind ook uitstekend buiten kunt beoefenen.
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Kijk maar eens op google of You tube. In principe heb je er speciale rackets en shuttles
voor nodig, maar je zou het met je bestaande materiaal kunnen proberen. De
standaard badmintonshuttles zijn eigenlijk te licht, maar dit kun je proberen op te
lossen door ze te verzwaren met b.v. een rubber ring over de kurk te schuiven.
Ik wil dit binnenkort uit gaan proberen met de jeugd, mocht er iemand een idee hebben
hoe je een shuttle kunt verzwaren, dan hoor ik dit graag.
Ben Denekamp

06-41338733

Wie wil in het nieuwe seizoen contactpersoon
worden van de recreantencompetitie?
Heb je vragen? Stel ze aan Arend,
hij wil het stokje graag doorgeven.
Heb je interesse? Het bestuur hoort het graag.

Lustrumtoernooi
Fotoalbum 2019/2020
Clubdag 2019
Fotoalbum 2018/2019

PROBEERBADMINTON.NU
Momenteel worden we nog gebombardeerd met Corona
crisis berichten en je zou er soms gedeprimeerd van
worden, maar er komt zeker weer een tijd, dat dit achter
de rug is en we weer voor andere uitdagingen staan.
Een van deze uitdagingen is voor ons als vereniging
altijd weer hoe we het ledental op peil houden, om onze
leden de voorzieningen te kunnen bieden, die we gewend zijn voor een schappelijke
contributie. Dit is iets wat niet vanzelf gaat.
Daarom hebben we besloten om deel te nemen aan een vanuit de badmintonbond
geïnitieerde actie, die de naam heeft gekregen PROBEERBADMINTON.NU ZH.
In het kort gezegd komt het erop neer, dat een aantal verenigingen in een bepaalde
regio de handen ineen slaan om nieuwe leden te werven. Dit doen ze door op een
centrale website een cursus van 10 lessen aan te bieden voor beginners. Dit zou dan
met de start van het nieuwe seizoen moeten beginnen. Of dit onder de huidige
omstandigheden gaat lukken weten we nog niet, maar hierover wordt half mei een
beslissing genomen.
Nieuwsbrief BC Orbiton Mei 2020 www.orbiton.nl nieuwsbrief@orbiton.nl

Deze actie is de afgelopen jaren met veel succes toegepast in de regio’s oost en noord.
Het is interessant om eens een kijkje te nemen op www.probeerbadminton.nu dan krijg
je een indruk hoe het werkt. Op deze site kun je kiezen voor een regio en daar komt
dus hopelijk binnenkort ook ZH bij.
Ook in Zeeland probeert men het van de grond te krijgen. In de regio’s waar dit al
wordt toegepast is gebleken, dat de bepaalde clubs succesvoller zijn dan andere en
hiervoor is ook een simpele verklaring. Bij de clubs, waar zoveel mogelijk leden zich ook
actief inzetten voor het werven van nieuwe leden blijkt het resultaat ook het beste.
Dit is ook logisch, want iedereen kent in zijn directe omgeving of in zijn netwerk wel
een of meerdere personen, die wel wat aan lichaamsbeweging willen doen, maar een
zetje nodig hebben om uit hun luie stoel te komen. Wanneer je deze personen uitnodigt
om mee te gaan, kan dit vaak het goede zetje zijn. Veel mensen moeten soms een
drempel over om in hun eentje ergens op af te stappen.
Met een actie als PROBEERBADMINTON.NU kun je ze wellicht over deze drempel
helpen. Wellicht ten overvloede wil ik nog benadrukken, dat een groter aantal leden in
ons aller belang is. Op de eerste plaats blijft onze sport natuurlijk betaalbaar als we de
kosten met zo veel mogelijk leden kunnen delen. Daarnaast kunnen we de faciliteiten
die we nu bieden alleen in stand houden als het ledental minimaal op peil blijft.
Wanneer de actie inderdaad doorgaat zullen we dus zeker een beroep doen op alle
leden om hier aandacht aan te besteden. Tot zover een oude volkswijsheid:
Achter iedere wolk, hoe donker ook, schijnt altijd de zon!
Namens het bestuur Ben Denekamp.

Vrijdag 1 mei online BINGO

Ga je verhuizen?
Heb je een nieuw telefoonnummer of emailadres?
Geef het door aan ledenadministratie@orbiton.nl
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Voor alle zieken
onder ons:
Van harte
beterschap
Competitie seizoen 20/21
Helaas kunnen we op dit moment niet gezellig met
elkaar een shuttletje slaan door de corona
maatregelen. Hopelijk kunnen we elkaar snel weer
zien op de baan, maar voor nu is het vooral
belangrijk dat we allemaal gezond zijn en blijven.
Ondertussen zijn we wel alvast begonnen met de
voorbereidingen voor de najaarscompetitie voor het komende seizoen 2020-2021. De
competitie begint in september en loopt tot ongeveer eind januari/begin februari. De
thuiswedstrijden worden (afhankelijk per team) of op donderdag of op vrijdag gespeeld
en zijn in de Essesteijn sporthal. In totaal spelen we met 6 teams.
Bij het samenstellen van de teams zullen we kijken naar meerdere aspecten, we
proberen hetzelfde niveau zoveel mogelijk bij elkaar in de teams te brengen en
daarnaast proberen we ook rekening te houden met persoonlijke voorkeuren.
We kunnen niet garanderen dat iedereen zijn/haar persoonlijke voorkeur ingewilligd kan
worden.
De kosten zijn ongeveer €. 101,50 als je met veren shuttles speelt en €. 60,50 als je
met nylon shuttles speelt.
Wil je meedoen aan de competitie dan is het belangrijk dat je je voor 1 Juni inschrijft.
Dit kan je doen door gebruik te maken van deze link, waarmee je op de inschrijfpagina
komt van de website. We hopen dat jullie je allemaal inschrijven en dat we er een
mooie en sportieve competitie van gaan maken. Mocht je nog vragen hebben dan kan
je ons altijd even een berichtje sturen op competitie@orbiton.nl.
Sportieve groeten,
Björn, Susanne en Pieter
PS: Er is naast de bondscompetitie ook nog recreantencompetitie waar je aan mee kunt
doen. Hierover volgt later nog meer informatie.
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Dit seizoen zijn we begonnen met de rubriek “de pen”, waarin
iemand een stukje, verhaaltje, verslag of ??? schrijft en dan de
pen doorgeeft aan een ander lid. Jamil kreeg de pen en heeft
het onderstaand verhaal geschreven (Jamil schreef in het Engels,
Melissa vertaalde zijn verhaal) Hij heeft op zijn beurt de pen ook
weer doorgegeven. Aan wie? Dat lees je op het eind van zijn
verhaal.
Ik had dit liever in normale omstandigheden geschreven en niet tijdens
de uitdagende COVID-19 situatie. Hoe dan ook, zo is het leven en we
moeten de moeilijke tijden onder ogen zien met de hoop dat geluk om de
hoek is. Dankjewel aan mijn standaard mix partner Melissa dat je mij
deze kans geeft. Ik vind dat dit een goede manier is voor iedereen om
elkaar beter te leren kennen dan dat we nu doen. Echter krijgt het ineens
meer betekenis wanneer iemand zoals ik, die de makkelijkste taal van de
wereld “Nederlands” niet kent, de kans krijg om dit te doen.
Jamil Bukhari, geboren en getogen in Pakistan, na 30 jaar (in 2009) ben
ik naar Australië verhuisd voor een betere toekomst. Ik ben een chemisch
ingenieur en ik heb tezamen (Pakistan, Australië en Nederland) 17 jaar ervaring in dit werkveld. Ik heb
een familie met 4 prachtige kinderen, 3 dochters en 1 zoon. De meeste van jullie hebben hen al eens
ontmoet omdat ze het leuk vinden om met mij mee naar de club te komen. Mijn oudste dochter en zoon
zijn nu ook allebei lid van Orbiton, ik wil ze graag begeleiden om professionals te worden. Zolang ze zelf
interesse houden in badminton.
Cricket en badminton zijn de 2 sporten die ik altijd speel en altijd van heb gehouden. Echter heb ik nooit
consistent badminton gespeeld. Op mijn 16e begon ik met badminton en ik heb toen 3 jaar gespeeld.
Daarna ben ik gestopt en ben ik in 2018 pas weer begonnen bij Orbiton. Ik hou nu heel erg veel van
deze sport, het is bijna verslavend. Ik ben blij dat ik deel uit maak van de Orbiton gemeenschap, waar ik
niet alleen van het spelen hou maar ook van het contact met velen van jullie. Recent heb ik meegedaan
aan een competitie in mijn officiële team Orbiton 6, terwijl ik zelfs nog een paar wedstrijden met Orbiton
4 heb kunnen spelen. Ik hou van de competities, het leukste vind ik nog om naar verschillende steden te
reizen en daar andere mensen te ontmoeten.
Hier komt een stukje over mijn werk. Ik werk als een Inspectie Teamleider in opdracht van “Het
verbieden van de chemische wapens in Nederland”. We strijden voor wereldvrede door de chemische
wapens en de voorraden daarvan te verwijderen en door ervoor te zorgen dat er geen nieuwe worden
gemaakt. Dit doen wij door middel van inspecties over de hele wereld. Mijn werk heeft mij niet alleen de
mogelijkheid gegeven om met verschillende mensen van verschillende nationaliteiten te werken, maar
ook om over de hele wereld te reizen.
Tenslotte wil ik de kans pakken om het Orbiton management te laten weten dat ik dankbaar ben dat ik
een deel mocht worden van de Orbiton familie, ook wil ik alle leden van Orbiton bedanken. Jullie zijn
allemaal geweldig, meegaand en altijd professioneel. Mijn contract voor werk eindigt in november 2021,
dus ik zal dan afscheid moeten nemen van Orbiton tenzij mijn contract verlengt wordt, helaas is dat zeer
onwaarschijnlijk. Ik zal Orbiton missen en de herinneringen zal ik
altijd bij me dragen.
Blijf gezond en veel respect en liefde naar iedereen. Ik kijk er naar
uit dat ik weer verder kan spelen en om jullie snel weer te zien.
Bedankt, Jamil Bukhari

De pen wordt doorgegeven aan Isabelle Oudshoorn
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