
Sportieve leden !!
We zijn ruim een maand van start met het nieuwe seizoen. Velen vol enthousiasme en
natuurlijk met de nodige gezelligheid. 
Voor dat laatste staat er daarom tevens een bingo op het program, vrijdag 22 oktober!
Introducees zijn welkom ! Activiteitencommissie alvast dank !
 
Na de bijzondere tijd van Covid zijn we eindelijk weer in wat rustiger vaarwater beland. Wel
zijn er in deze tijd een groter aantal opzeggingen geweest. 
Mede om die reden is de actie PROBEERBADMINTON zeer welkom. Dankzij de inspanningen
van Ben Denekamp al een aardig succes, zie ook hieronder. 
Weet je nog iemand, vraag en geef op via : www.probeerbadminton.nu
 
Dankzij de inzet van alle vrijwilligers kan de club bestaan; dit kan niet duidelijk genoeg zijn.
Helaas hebben de oproepen voor nieuwe bestuursleden niets opgeleverd. Uiteraard hebben
we het allemaal druk o.i.d., echter het is teleurstellend dat er geen enkele reactie geweest is. 
Waardering voor de vrijwilligers kan er meer zijn; ideeën hiervoor zijn welkom.

Contributie
Vanaf 1 oktober a.s. kun je de factuur voor jouw lidmaatschap van Orbiton voor het seizoen
2021 – 2022 verwachten. Wacht dus met betaling op deze factuur. 
Vergeet het factuurnummer niet te vermelden bij overmaking van het factuurbedrag.
Sommige leden hebben reeds betaald, zij ontvangen dan ook geen factuur meer.

De automatische incasso's van de contributie leveren ondanks alle inspanningen teveel
problemen op. Daarom stoppen we met deze automatische incasso's. Degenen die nu via
automatische incasso betalen krijgen hierover een bericht met de optie om in twee
halfjaarlijkse termijnen te betalen (eerste termijn vanaf 1 oktober).
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Welkom bij Orbiton
Christiaan Visser

We wensen je veel badmintonplezier bij onze club.

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.probeerbadminton.nu%2F&data=04%7C01%7C%7C3068476a04094d8a4be308d981201d2c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637682797186669822%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Lz%2BFV4CLhEx8elLfsw0TdIjGhrMxc9lx43oAe%2B1LgvM%3D&reserved=0
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Agenda

Oktober
Vrijdag 1 oktober                         Competitie Zaal tot 23.00 uur
                                                        Team 1, 2 en 4
Maandag 4 oktober                     Bestuursvergadering 20.00 uur
Vrijdag 8 oktober                         Competitie Zaal tot 23.00 uur
                                                        Team 3 en 5
Dinsdag 19 oktober                     Geen badminton (morgen en avond)
Donderdag 21 oktober               Geen badminton
Vrijdag 22 oktober                       Zaal tot 21.30 uur, daarna BINGO
Zaterdag 23 oktober                   Geen badminton      

Standen competitie
Team 1                  1e plaats     14 punten
Team 2                  3e plaats       7 punten
Team 3                  2e plaats       9 punten
Team 4                  4e plaats       9 punten
Team 5                  6e plaats       5 punten
Mannenteam      2e plaats     12 punten

Kom je ook?
Vrijdag 22 oktober?

Eerst badmintonnen, daarna
gezellig BINGO in de kantine.

Fotoalbum BC Orbiton 21/22:
https://myalbum.com/album/6Q8YaXPyuRUh

https://myalbum.com/album/6Q8YaXPyuRUh


De ledenwerfactie is in volle gang en verloopt gelukkig goed, er zijn op het
moment, dat ik dit schrijf totaal 12 aanmeldingen binnen via de centrale
landelijke site www.probeerbadminton.nu. Dit zijn 9 senioren en 3 jeugdleden.
De jeugdleden doen al mee op zaterdagochtend, de senioren gaan op
donderdag 7 oktober van start in Essesteijn. Wanneer er bij onze bestaande
leden belangstelling mocht bestaan, dan kunnen ze natuurlijk ook deelnemen
aan de beginnerscursus van € 25,-. Geef je hiervoor bij mij op, dan zet ik je op de
lijst en kijken we kort voor 7 oktober of er ruimte is.
Ofschoon de actie tot nu toe prima verloopt, kunnen we uiteraard altijd meer
nieuwe leden gebruiken. Daarom vraag ik ieders attentie om nog een laatste
inspanning te verrichten.
Vraag je zelf af:
· Heb ik mensen binnen mijn netwerk over de actie aangesproken?
· Heb ik die een foldertje in de hand gedrukt of direct naar de site verwezen?
· Heb ik in mijn social media melding gemaakt?
· Heb ik een affiche of flyer opgehangen op een strategische plek
(supermarkt/school/werk enz)?
Zo niet probeer dit alsnog, zodat we er met zijn allen nog een laatste eindsprint
uitpersen!
Bedankt voor jullie hulp.

Ben Denekamp
Ben.denekamp@live.nl
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Ga je verhuizen?
 Heb je een nieuw telefoonnummer 

 of emailadres?
 Geef het door aan 

ledenadministratie@orbiton.nl
 

Wil je je lidmaatschap bij 
 BC Orbiton opzeggen? 

 Dit kan uiterlijk tot 1 juni,
doormiddel van een mail te sturen

naar 
ledenadministratie@orbiton.nl

mailto:ledenadministratie@orbiton.nl
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Competitie weer van start
Eindelijk was het weer zover dat er competitie kon worden gespeeld. 
BC Orbiton doet dit jaar met 5 teams mee in de najaars-competitie, variërend
van de 7e tot en met de 9e divisie. Daarnaast doet er een team mee in de
mannencompetitie.
De lagere teams begonnen als eerste met een uitwedstrijd, team 1 en 2 en
het mannenteam begonnen op vrijdagavond 17 september aan hun eerste
thuiswedstrijd. 
Het eerste team, bestaande uit Björn, Gerard, Martijn, Martine en Eveline,
moesten het opnemen tegen het tiende team van de Schollevaar uit Capelle
aan den Ijssel. Op het eind van de avond was de uiteindelijke stand 7-1, in het
voordeel van de Orbitonners. Alleen Eveline verloor nipt haar single met 21-
17, 15-21, 19-21 De andere drie 3-setters gingen wel naar Orbiton, zodat er
kon worden teruggekeken op een geslaagde avond. 
Het tweede team, dat uitkwam tegen het vierde team van Leiden, won ook
met 7-1. Hier ging het punt van een herensingle naar de tegenstanders, zij het
ook nipt, in drie sets. Het mannenteam moest de eerste wedstrijd tegen
Dropshot 1 spelen, een sterke tegenstander. Na acht mooie en spannende
wedstrijden werd het uiteindelijk 4-4. Vrijdagavond 24 september speelden
de lagere teams hun eerste thuiswedstrijd.

Competitie en vrij spelen op de vrijdagavond


