Nieuwsbrief
Juni 2021
Van de voorzitter
JAAAH beste leden , eindelijk kunnen we weer de ZAAL in en BADMINTON
spelen. Sinds half december vorig jaar lag alles stil, maar na de
buitensport mag er nu ook binnen gesport worden. Wel onder bepaalde
regels zoals we die via de nieuwsflitsen gedeeld hebben.
De eerste weken hebben velen van jullie reeds gespeeld. Was mooi om te
zien !!
VERLENGING VAN SEIZOEN:
Het speelseizoen loopt normaal t/m vr. 18 juni, maar zoals reeds
aangekondigd gaan we extra inhuren t/m 16 juli. Op alle avonden
(di/do/vr). Wel is de speeltijd ingekort, tot 21.30 uur.
Bij blijvende belangstelling zullen we nog enkele speeldagen verlengen in
juli.
De jeugd hebben we ook verlengd, t/m zat. 10 juli in de Fluit.
En de senioren+ kunnen in de Kastelenring ieder geval t/m eind juni
spelen.
Betreft de uitgestelde ALV (Algemene Leden Vergadering), deze staat
gepland voor di. 15 juni as. in de zaal de Fluit. Dan zullen we jullie verder
informeren over de stand van zaken. Uiteraard is de bijeenkomst conform
de dan geldende corona regels.
Voorlopig alleen singelen, maar verdere versoepelingen liggen in het
verschiet.
Heel veel plezier
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Versoepelingen
De versoepelingen waar Frank over sprak in zijn
beginstukje komen sneller dan verwacht. Hieronder de
brief die het bestuur vandaag ontving van de
badmintonbond.
Beste lezer,
Vrijdagavond 28 mei kwam het demissionaire kabinet tijdens een persconferentie
met goed nieuws voor de sport. Mits de dalende trend van de coronacijfers doorzet,
mogen volwassenen per 5 juni weer binnen en buiten sporten in groepen van
maximaal vijftig personen en zonder de verplichte 1,5 meter afstand. Dat betekent
dat het vanaf dan ook voor volwassenen weer is toegestaan om te dubbelen.
Daarnaast zijn er nog een aantal andere versoepelingen. Zo mogen bijvoorbeeld de
kleedkamers en sportkantines weer open. Alle nieuwe regels die gelden per zaterdag
5 juni zijn te vinden in het geüpdatete generieke Sportprotocol van NOC*NSF. Op
basis hiervan hebben wij ons Badmintonprotocol ook weer aangepast.
We zijn erg blij met de aanstaande versoepeling van de maatregelen en hopen dat
deze trend zich in de zomer doorzet zodat we in september zonder al te veel
beperkingen aan een nieuw seizoen kunnen beginnen.
Kijk voor een overzicht omtrent alle berichtgeving en handige links op onze
landingspagina Badminton en corona: www.badminton.nl
Badminton Nederland
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Agenda
Maandag 7 juni
Dinsdag 15 juni
19.30 u
Tot en met 29 juni
Tot en met 16 juli

Bestuursvergadering 20.00 uur
Algemene Leden Vergadering
In sporthal De Fluit
Spelen dinsdagmorgen Kastelenring
Spelen in De Fluit en Essesteijn

Jeugd
De jeugdleden hebben een
aantal weken
buitenactiviteiten gedaan
en air-badminton gespeeld.
Dit was leuk, maar ze zijn
blij dat ze weer de zaal in
mogen om te
badmintonnen.
Wil je je lidmaatschap bij
BC Orbiton opzeggen?
Dit kan uiterlijk tot 1 juni,
doormiddel van een mail te
sturen naar
ledenadministratie@orbiton.nl

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

Het hondje moet weer uit. Dus jas aan...en pet op! Want het is weliswaar mooi weer, maar
de wind blijft guur. Hondje aan de lijn, en naar buiten. Vlak naast de wijk ligt een lange
strook weiland, waar we iedere dag wel een paar keer doorheen trekken. En nu dus ook
weer. En omdat je toch steeds moet opletten waar je je voeten neerzet (lang niet iedereen
ruimt de poep van zijn hond op!), viel mijn oog al snel op een gekleurd stukje papier,
ingeklemd tussen de sprieten van een graspol. Een tientje!!
Nou, da's geluk hebben! Ik heb nu werkelijk nog nóóit papiergeld gevonden op straat...of
zoals nu, in het gras. Ik keek nog even of er niet een touwtje het tientje verbond met één of
andere grappenmaker. Maar nee...dit geld was voor mij. Wat een mazzel. Wat zou ik dáár
nu eens mee gaan doen? Wat lekkers voor bij de koffie! Hm...da's een idee.
Nu was het tientje wel een beetje slordig gevouwen. Én het was in de breedte half
doorgescheurd. Nog wel geldig, natuurlijk. Maar als je daar dan mee betaalt, krijg je
natuurlijk zo'n blik van de caissière, die zegt: 'joh, écht? Betaal je dáár mee?'. Het
enthousiasme over mijn vondst begon nu toch een beetje af te nemen.
Ik stak het tientje in mijn zak. Van wie zou dat geweest zijn? En zou de vorige eigenaar
eigenlijk nét zo slordig omgaan met de corona-regels, als met dit tientje?
Dáár ging dan het láátste beetje enthousiasme.
Een stukje verderop deed ik alsof ik een losgeraakte veter ging vastmaken. Met twee
vingers en een vies gezicht, haalde ik het tientje uit mijn zak, en klemde het vervolgens
tussen de sprieten van een, andere, graspol. Zo...daar ben ik van af...van dat smerige ding.
Gauw naar huis.
Eerst maar eens een weekje in quarantaine.
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Teamindeling
Beste Leden,
Zoals jullie zien hebben wij de teamindeling weer gemaakt voor dit seizoen.
Zodra er meer bekend is over de wedstrijden zullen wij hier op terug komen.
De teamindeling zal ook op de website komen te staan deze week.
Orbiton 1 7e Div Veer
Bjorn, Gerard, Martijn, Martine en Eveline
Orbiton 2 7e Div Veer
Ralf, Frank, Erwin, Miranda, Lynda en Marjan
Orbiton 3 7e Div Veer
Jan, Pieter, Patrick, Suus en Willemijn
Orbiton 4 9e Div Nylon
Edwin, Emmanuel, Marlies, Lian en Dristhy
Orbiton 5 9e Div Nylon
Frank D, Fred, Jeff, Angeline, Linda Q
BC Orbiton Mannenteam VEER 2 (Vroeger B klasse)
Vincent, Jamil, Marnix en Fedor
Mochten jullie nog vragen hebben naar aanleiding van de indeling mail dan
naar competitie@orbiton.nl

Groet
Bjorn, Susanne en Pieter.

Wij zijn op zoek naar leden, die in een
groepje van ongeveer drie personen
zich in willen zetten voor
ledenbehoud en ledenwerving.
Het bestuur gaat komende periode
over suggesties nadenken en hoopt dit
samen met de leden die hier interesse
voor hebben te delen. Wil je
meedoen? Laat het ons weten via
bestuur@orbiton.nl
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Vorig 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. Lynda Ong kreeg de pen van Ralf van der Ham en heeft
het onderstaand verhaal geschreven. Zij heeft de pen weer doorgegeven.
Aan wie? Dat lees je op het eind van haar bijdrage.

Geef hier die pen! Niet een shuttle en racket, maar een "pen in de hand" of eigenlijk het
toetsenbord en de muis onder mijn vingers en hand. Met 'Tijd voor Max', Koningsdag op de
achtergrond en vaak zittend in het zonnetje op mijn balkonnetje zijn de eerste woorden - regels
in concept voor deze rubriek een feit.
Long long time ago when dino's still rule ;-) ben ik via de sport instuifdagen in De Fluit met
badmintonsport in aanraking gekomen. Gepakt door deze activiteit ben ik op zoek gegaan naar
een club en deze vond ik bij BC SIO. Mijn leermeesters Harry van Kuilenburg en Ruud Hiemstra
hebben mij de kneepjes van deze fantastische sport bijgebracht. Door de jaren heen veel
toernooien gelopen - competitie gespeeld dus veel sporthallen van binnen gezien; weekend in
weekend uit in een of ander sporthal - binnen en buitenland - vertoefd (weet je nog Iris).
Twee keer ben ik van club veranderd (DKC en Drop Shot), maar uiteindelijk weer terug op het
nest: DE CIRKEL IS ROND! Komend seizoen hoop ik weer mijn beste beentje voor te zetten in
team 2, weer actief zijn i.p.v. lui op de bank passief naar sport te kijken op de TV (doe ik ook
graag).
Mijn 2e hobby is zingen! Dat doe ik in een popkoor (Popkoor Prestige Den Haag). Wanneer alles
stukje bij beetje weer open gaat en we weer mogen, 1x per week repeteren en werken aan ons
repertoire voor onze concerten (fijn vooruitzicht). Want zingen / oefenen met je koorgenootjes
via ZOOM is niet leuk en niet echt!!
Ik geef de pen door aan Fred Dümpel. Suc6!! Maak er wat leuks van.
Tot heel snel en blijf voorzichtig! Groetjes, Lynda
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