
Helaas zijn er weer diverse coronamaatregelen, maar het goede nieuws is dat we normaal kunnen
trainen en wedstrijden spelen. En dat gaat prima gezien de behoorlijk volle zalen, nieuwe leden,
mooie competitie wedstrijden en resultaten en het succesvolle probeerbadminton.
Op een mooie december maand !

Algemene ledenvergadering 
Gewoonlijk is de jaarlijkse ALV rond deze tijd ingepland. I.v.m. Corona zullen we deze net als vorig
jaar verplaatsen naar een later moment. Info volgt.

Pubquiz
Tevens kunnen we nu ook geen extra activiteit, zoals de leuke pubquiz, inplannen. Zodra het weer
mag en kan gaan we dat zeker doen! 

QR-controle verloopt goed
Sinds een tijdje controleren we bij al onze leden het coronatoegangsbewijs, de zogenaamde QR-
code. Dat verloopt erg soepel. De meeste mensen hebben de telefoon en het ID-bewijs zelfs al in
de hand als ze de sporthal inkomen. Dit zorgt voor een snelle toegang. Het bestuur bedankt jullie
allemaal voor het goed meewerken aan deze maatregel. 

Geen publiek bij wedstrijden
Tijdens de persconferentie van 12 november 2022 over de coronamaatregelen is bekend gemaakt
dat er geen publiek meer mag zijn bij sportwedstrijden. Hoe gezellig het ook is dat mensen naar
onze wedstrijden komen, het kan nu even niet. Zodra het kan is iedereen altijd welkom.

Vrijwillligers 
Om al onze vrijwilligers binnen onze club te bedanken voor hun inzet trakteert de gemeente op
een feestelijke kerstkrans van Bakker Klink. Degene bij ons die zich inzetten als vrijwilliger zijn
hierover geïnformeerd. 
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Van de voorzitter
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Van de penningmeester
Zo’n 80% van de contributies is inmiddels betaald,
echter van ruim 30 (!) facturen is de betalingstermijn
inmiddels verstreken. Daarom aan hen die het betreft
een dringende oproep de betaling per ommegaande te
voldoen.

Heb je nog geen factuur ontvangen? Kijk dan in je
spambox, als die daar ook niet in zit, stuur dan een
e‑mail naar de penningmeester
(penningmeester@orbiton.nl).

Tot nu toe hebben 31 personen 72 loten gekocht. 
Iedereen heel erg bedankt hiervoor. Binnenkort zal de
trekking plaatsvinden en dan weten we wie er in de prijzen
zijn gevallen. Maar in elk geval ontvangen we weer een leuke
bijdrage voor onze club. Nogmaals BEDANKT allemaal.

Het bestuur wenst 
iedereen gezellige

feestdagen 
en een goed, 
sportief 2022.
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Agenda

December
Vrijdag 3 december                     Competitie Zaal tot 23.00 uur
                                                        Team 3,4 en 5
Vrijdag 10 december                   Competitie Zaal tot 23.00 uur
                                                        Team 1, 2 en 4
Maandag 20 december               Bestuursvergadering 20.00 uur
Dinsdag 28 december t/m       Geen badminton in alle zalen
donderdag 6 januari 2022 
Vanaf vrijdag 7 januari                 Weer badminton in alle zalen           

Standen competitie
Team 1                  1e plaats        47 punten
Team 2                  2e plaats        30 punten
Team 3                  5e plaats        24 punten
Team 4                  2e plaats        41 punten
Team 5                  4e plaats        28 punten
Mannenteam      2e plaats        29 punten

Indeling
banen
competitie

Let op: geen badminton in de kerstvakantie!!!
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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
Bij later opzeggen volgt een naheffing, 

zie www.orbiton.nl

Vooraf was duidelijk, dit gaat een zware tegenstander worden.
In de heren dubbel van Gerard en Martijn werd dat ook meteen duidelijk, Orbiton 1 verloor
verrassend de 1e set met 19-21, maar de 2e en de 3e set werd ruim gewonnen door BC Orbiton.
De dames Martine en Eveline moesten ook even los komen, maar wonnen ook met 21-17 en 21-14.
In het verloop van de wedstrijden werden de singels allemaal gewonnen, waardoor Orbiton een 6-0
voorsprong pakte om aan de mixen te beginnen.
Deze waren spannend! De mix van Eveline en Gerard ging helaas net aan verloren (19-21 17-21),
maar de mix van Martine en Björn werd in 3 sets gewonnen, nadat Orbiton in de eerste set met 
15-19 achter kwam te staan. Toch werd deze eerste set gewonnen met 21-19.
De 2e set ging helaas verloren…, maar door een uiterste kracht inspanning werd de 3e set met 
21-16 gewonnen. Door de overwinning op Randstad bedraagt de voorsprong op de nummer twee
nu 12 punten.

De overige teams: Orbiton 2 won met 6-2, Orbiton 3 speelde 4-4, Orbiton 4 won met 8-0, Orbiton 5
speelde 4-4 gelijk en het Mannenteam Orbiton M1 won met 5-3.

BC Orbiton 1 
dendert met 7-1 over Randstad heen

 Gerard, Björn, Martijn 
Martine, Eveline

mailto:ledenadministratie@orbiton.nl
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Welkom bij Orbiton
Bart Aalsloot, 
Bart Prins, 
Bianca Lopes, 
Daniela Lopes, 
Erna Visser, 
Evelien van den Elshout, 
Het Raval, 
Jonathan Lopes, 
Kamal Zaki, 
Laetitia Dohmen, 
Manav Porwal, 
Natiq Ali
Twan van Tilborg

 
 
 
 

We wensen jullie veel
badmintonplezier

BC ORBITON 5  tegen BC OMMOORD 6 

Het oog van de meester (trainster).......!

Na de mooie overwinning tegen BC De Zeemeeuwen 8, wilden we ook deze wedstrijd op 
vrijdag 12 november tegen BC Ommoord 6 in winst omzetten.

Onder toeziend oog van trainster Tess en met de nodige aanmoedigingen en support van Iris
(fotograaf), Martin, Michele, Peter, Syl en Willy (ook dit keer heeft zij voor ons een wedstrijd geteld)
is dit ons ook gelukt.

Om 22.30 uur konden wij met een prachtig resultaat (6-2) naar de kantine gaan (voorlopig voor de
laatste keer). 

Hopelijk kunnen we deze stijgende lijn voortzetten, alhoewel..... Onze volgende wedstrijd is zondag
21/11 om 10.00 uur in Hoeven!!! Wordt dus vervolgd.

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

We zijn dit seizoen voortvarend van start gegaan met een flink aantal nieuwe jeugdleden,
te weten:

Natiq Ali, Manav Porwal, Het Ravel, Jonathan Lopes, Alicia van Koert, Bianca Lopes, Daniela
Lopes, Kamal Zaki
We wensen ze allemaal veel sportplezier toe.

Het competitieteam bestaande uit Farha, Manhoor, Haya, Stan, Joshua, Max en Manav
hebben inmiddels een uit- en thuiswedstrijd gespeeld. De tegenstanders zijn erg sterk,
maar daar kunnen ze veel van leren en zich aan optrekken. Begin volgend jaar wordt er
opnieuw ingedeeld op sterkte en dan zullen de partijen wat meer in evenwicht zijn.

Dit jaar staan nog de volgende thuiswedstrijden op het programma:
Za. 11-12 10.00 uur Gouweslag JX1 
Za. 18-12 10.00 uur VEGLO BC JX1 

Tijdens de najaarsvakantie hebben we deelgenomen aan de Sport-in in de Fluit, om de
badmintonsport te promoten onder de basisschool jeugd. Met Edwin en ook de hulp van
jeugdleden Tim en Farha hebben we totaal ca. 100 kinderen geprobeerd enthousiast te
maken voor het badmintonnen. Hopelijk levert het weer wat nieuwe leden op in de
toekomst.

Nieuws van de jeugd

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


Hallo Orbitonners,
Ik kreeg de pen van Miek.
Hoe weet Miek dat ik tijd heb om een stukje te schrijven ✍ .
Sinds 9 september 2021 heb ik de pensioen leeftijd bereikt. ( 66 jaar en 4 maanden)
Na 42 jaar intensief bikkelen “ kuch,kuch“ bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
Dit werk heb ik altijd met veel passie gedaan.

Momenteel woon ik in Pijnacker, hoewel mijn sport in Leidschendam is gevestigd.
Had natuurlijk ook in Pijnacker kunnen badmintonnen, maar mijn hart ligt in Leidschendam.
Ook speel ik competitie, weliswaar in de 9e klasse, het niveau is behoorlijk.
Verder ben ik vaak in de sportschool in Pijnacker te vinden, voor te fitnessen, synrgy en
circuittraining, al met al 5 keer sporten in de week.
Iedere maandag fiets ik naar Leidschendam i.v.m. mantelzorg voor mijn moeder.

Hoewel badminton mijn favoriete sport is, wandel ik ook graag.
Met vrienden naar een concert gaan, en een dagje bij de Dutch Open zijn , is ook heel gezellig.

Iedere dinsdagmorgen ben ik te vinden in de Kastelenring, heb me aangesloten bij de DIMO club.
In de avond speel ik nog badminton in de Fluit, sporthal de Bocht.
Eerst natuurlijk de netten in de hal opzetten, en daarna een training krijgen van Tess.

Omdat ik nu een zee van tijd over heb, heb ik gesolliciteerd bij een restaurant. In dit restaurant werd
een afwasser voor in de keuken gevraagd. Dit leek mij wel wat, hou namelijk van orde en netheid. “
kuch, kuch” Iedere week word ik ingeroosterd om af te wassen in de keuken. Mijn werktijd is dan van
16.30 uur tot 23.00 uur momenteel tot 20.00 uur. De koks gaan om 20.00 uur naar huis, en dan is de
keuken voor mij. Ik moet dan alle apparatuur schoonmaken, de vloer vegen en dweilen, kortom alles
netjes opruimen. Hard werken dus, maar het is heel gezellig met het overige personeel.

Na afloop wordt de avond nog geëvalueerd met een drankje en een hapje.

Genoeg over mij, nu weten jullie alles. 
Ik geef de pen graag door aan Sylvia Looman.

Tot ziens, tot gauw, Frank Dümpel.
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In de rubriek “de pen”, schrijft iemand een verhaaltje, verslag of ???
en geeft de pen dan door aan een ander lid. Frank Dümpel kreeg 
de pen van Angeline Lentz en heeft het onderstaand verhaal
geschreven. Hij heeft de pen weer doorgegeven. 
Aan wie? Dat lees je onderaan zijn bijdrage.

 


