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Allerbeste leden,
Allereerst hopen we dat alle leden gezond zijn,
in deze Coronatijd. Tot op heden hebben we
geen signalen ontvangen dat er leden zijn met
Corona gerelateerde klachten.
Helaas heeft “Corona” er voor gezorgd dat er
nog steeds geen binnensport toegestaan is.
Uiteraard hadden we graag weer badminton
gespeeld maar de situatie is nu eenmaal
anders. En we zijn ook geheel afhankelijk van
de regeringsbesluiten. Zoals het er nu naar
uitziet kan er pas in de zaal gespeeld worden
na de zomer. Seizoen 20/21 start normaal
gesproken dinsdag 1 september. Er is een
vraag naar Sportfondsen gestuurd of er
wellicht eerder gebruik kan worden gemaakt
van De Fluit en sporthal Essesteijn. Mochten
we hier eerder kunnen badmintonnen, dan
laten we dat uiteraard aan jullie weten.
Vooralsnog gaan we uit van 1 september.

Inmiddels heeft het bestuur vragen ontvangen over de huidige situatie. Onder anderen
waarom de contributie betaald moet worden terwijl er niet gespeeld kan worden. Tot heden
moeten we de zaalhuur gewoon betalen; de grootste kosten post. Vanuit Sportfondsen (de
verhuurder) hebben we in eerste instantie enig bericht gekregen bij aanvang van de Corona
situatie. We hebben als vereniging gereageerd of enige compensatie van de zaalhuur niet
redelijk is. Daar is geen reactie op gekomen. Ook hebben we met andere verenigingen
gesproken die met dezelfde vragen zitten. We blijven vragen en indien hier nieuws over is
zullen we dit communiceren. Uiteraard komt bij eventuele compensatie alles ten goede aan
de vereniging en de leden.
Vooralsnog hopen we dat iedereen fit blijft, in beweging blijft en we hopen allen weer
gezond terug te zien in het volgend seizoen.
Frank Jansen
Voorzitter

Belangrijke data:
Maandag 15 juni

Deadline kopy nieuwsbrief juli naar nieuws@orbiton.nl

1 september
19 september

Vooralsnog start seizoen 2020/2012
Start verkoop loten Grote Clubactie
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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

Bingo via Skype

Vrijdag 1 mei werd er door de activiteitencommissie
een online Bingo georganiseerd. Iedereen die zich
had opgegeven voor deze activiteit had een link
toegestuurd gekregen om via Skype mee te kunnen
spelen en er was naar iedereen een grijze en een
rode Bingo kaart opgestuurd, die je zelf kon
afdrukken. Vrijdag 1 mei was het dan zover. Om 20.00 uur werd de link verstuurd en
kon je proberen contact te maken met de organisatie. Het was een gezellig samenzijn,
ieder in zijn eigen huis, achter een beeldscherm. Er deden ruim 30 mensen mee,
waarvan je er af en toe een aantal in beeld had en waarmee je kon chatten als je dat
grappig vond. Willemijn las de nummers op en hield ondertussen de berichtjes in de
gaten die via de chat werden verstuurd. Hier haakte ze dan op in, vertelde er wat bij en
zo leek het alsof we met z’n allen bij elkaar zaten. Eerst moest er een rijtje vol worden
gemaakt voor BINGO, daarna een volle kaart. Suzanne had voor leuke prijsjes gezorgd,
prijsjes die je goed kan gebruiken in deze tijd. Een springtouw, bloemenzaadjes en
andere leuke buitensport aardigheidjes. De volgende dag ging Jan de prijzen
langsbrengen bij de winnaars, zie onderstaande foto’s. Bedankt, activiteitencommissie,
voor de organisatie van deze geslaagde avond.

Nieuwsbrief BC Orbiton Juni 2020 www.orbiton.nl nieuwsbrief@orbiton.nl

Ga je verhuizen?
Heb je een nieuw telefoonnummer of emailadres?
Geef het door aan ledenadministratie@orbiton.nl

Voor alle zieken
onder ons:
Van harte
beterschap

Verslag jeugdafdeling
Inmiddels zijn we gestart met de buitenactiviteiten
voor de jeugd. Direct na de bekendmaking, dat dit
mogelijk was heb ik hiervoor bij de gemeente een
vergunning aangevraagd en via S&W zijn we in contact
gebracht met de voetbalvereniging SEV. Deze
samenwerking verliep vlot en resulteerde in het
beschikbaar stellen van een voetbalveld op
zaterdagochtend op het complex Kastelenring.
Samen met Edwin heb ik snel een programma in elkaar gedraaid voor sportieve
buitenactiviteiten. We proberen natuurlijk zo veel mogelijk badminton-gerelateerde
oefeningen aan te bieden, maar de mogelijkheden hiertoe zijn beperkt en erg
afhankelijk van het weer, met name de windsterkte.
Een mogelijkheid is b.v. de shuttles van het Speedbadminton en ook gebruiken we
standaard shuttles die we met een rubberring wat verzwaren zodat de wind er minder
vat op krijgt. Dit biedt zeker wel wat mogelijkheden, maar de beleving is toch niet te
vergelijken met het badminton spelen zoals we het vanuit de zaal kennen. Intussen
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hebben we ook de nieuwe Air-badminton shuttles besteld en hopelijk geven die nog
meer het badmintongevoel. Daarnaast doen we allerlei andere oefeningen met de
kinderen met verschillende hulpmiddelen. Hiermee houden we in ieder geval iedereen
sportief in beweging en met wisselend enthousiasme doet iedereen hier aan mee.
Wanneer er iemand is die er been in ziet om zoiets ook voor een seniorengroep te
organiseren, dan is dit inmiddels ook toegestaan,
weliswaar onder strenge regels en op basis van een
gedetailleerd protocol. Graag bied ik onze ervaring
aan om zoiets op te starten.
Wie wel eens Speedbadminton buiten wil proberen
kan contact opnemen met Edwin om hiervoor een
afspraak te maken. edwin@koningnet.com
Ben Denekamp.

Air-Badminton

Wil je toch blijven badmintonnen van de zomer? Dan is Air-badminton misschien een
optie. Air-Badminton is buitenbadminton met afwijkende veldafmetingen, speciale
spelregels, airshuttles en je kunt het spelen op verschillende ondergronden zoals zand,
gras en hardcourt. Op badmintonline.nl vind je informatie over air-badminton. Op deze
website vind je ook heel veel ander badmintonnieuws.

Badmintonnen in de achtertuin

Het waait hier aan de kust veel maar bij windstil weer
is het ideaal badmintonnen in de achtertuin van Frank.
Na bijna twee maanden zonder racket was dat een
klein feestje.
Uiteraard met ruim 1,5 afstand, dus alleen single.
Spannende partijen. Voor de volgende potjes hebben
we ook lijnen beschikbaar (afzetlint), zodat de
discussies of de shuttle in of uit is niet meer nodig zijn!
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