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Lieve mensen, 

Het einde van het jaar is de tijd waarin je eens over de schouder terugkijkt naar de afgelopen
periode. In een paar woorden samenvattend, zou je kunnen zeggen dat we te maken hebben
gehad met een “grillige” periode. Het behoeft niet veel uitleg dat Covid-19 in alle varianten
hier nog immer de boosdoener placht te zijn. 

In een krappe twee jaar tijd zijn we uitgerust met mondkap, hebben we tot op het bot
gewassen handen, daarbij rekening houdend met een onderlinge afstand van 1,5 meter en
dwingend geadviseerd na minimale kuchjes in de teststraat te verschijnen alwaar, na een
positief resultaat, een quarantaine van minimaal 72 uren werd opgelegd en dit ook nog
zonder aftrek van voorarrest. 

Rond deze exercitie is een heuse avondklok uit de stal gehaald en ingericht; diverse
lockdowns passeerden de revue; inkopen doen via een schermpje en de goederen afhalen via
een doorgeefluikje; je bent niet meer welkom op de werkvloer; geplande vakanties zijn
omgekaart naar vouchers; sociale bijeenkomsten zijn tot iets boven nul geminimaliseerd;
misschien ben je zelf of een familielid in bepaalde mate getroffen door het Covid-virus ….
Kortom, het leven staat op zijn kop, maar tussendoor hebben we toch nog wat kunnen slaan
met een shutteltje. 

Zoals het iedereen wel duidelijk moet zijn, een algehele lockdown t/m 14 januari. Hopen,
bidden, smeken ...dat we daarna weer lekker en gezond kunnen sporten !  

Uiteraard wensen we allen gezellige dagen, en alvast een prachtig nieuwjaar 2022 !! 
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Agenda

Januari

Maandag 3 januari                       Bestuursvergadering 20.00 uur

Tot en met 14 januari geen badminton in verband met de lockdown
Hoe verder is nog onzeker.

Standen competitie
Team 1                  1e plaats           55 punten
Team 2                  3e plaats           30 punten
Team 3                  5e plaats           24 punten
Team 4                  3e plaats           41 punten
Team 5                  4e plaats           33 punten
Mannenteam      3e plaats           29 punten

Alle deelnemers
BEDANKT!

Het bestuur wenst
iedereen een gezellige
jaarwisseling en veel
badmintonplezier in

het nieuwe jaar. 
We hopen dat we
binnenkort weer

mogen spelen in de
sporthal.
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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

Zaalhuur inplannen,
Financiële zaken regelen,
Activiteiten organiseren,
Contacten onderhouden met Sportfondsen,
Nieuwsbrief maken,
Competitie regelen,
Vergaderingen voorzitten,
Website onderhouden,
Jeugdtrainingen verzorgen,
Grote Clubactie regelen,
Contacten onderhouden met de Gemeente,
En nog meer ..
Vrijwilligers van BC Orbiton, BEDANKT voor jullie
inzet het afgelopen jaar.

Weet je nog?

mailto:ledenadministratie@orbiton.nl


Inmiddels is de eerste fase van de Jeugdcompetitie gespeeld en is zaterdag 18 december
de laatste thuiswedstrijd gespeeld tegen VEGLO wat een spannende wedstrijd was met
uiteindelijk een eindstand van 3-5. De 2e fase start februari, er wordt dan opnieuw
ingedeeld op sterkte. Waarschijnlijk zijn de tegenstanders dan meer van gelijke sterkte,
zodat het nog spannender wordt. In ieder geval was de 1e fase leerzaam en weten jullie
nu goed waar aan gewerkt moet worden onder begeleiding van Edwin.
Hopelijk kan er na 15 januari weer worden gesport en zal de 2e fase van de competitie
kunnen worden gespeeld. We informeren jullie hierover zodra er meer bekend is.

De laatste speeldag zaterdagochtend 18 december was gezellig druk in de Fluit, doordat
er ook een aantal seniorenleden aanwezig waren, die nog net profiteerden van de
laatste speelmogelijkheid voor de totale lockdown. Hierbij werd mij de vraag gesteld, of
er niet in de toekomst permanent door de senioren gebruik gemaakt kan worden van
deze speelmogelijkheid. In principe is dit geen slecht idee, zolang er banen vrij zijn is het
natuurlijk zonde om die niet te benutten. Vooral als het jeugdteam een uitwedstrijd
speelt op zaterdagochtend is het in de Fluit rustig en is er volop de mogelijkheid om te
spelen.

Als alles (hopelijk snel) weer normaal is, zou ik senioren willen uitnodigen om op
zaterdagochtend vanaf 10.00 uur te komen spelen, waarbij wel de voorwaarde geldt, dat
er gespeeld kan worden zolang er banen vrij zijn. De jeugdtraining en de
Jeugdcompetitie gaat natuurlijk altijd voor.
Iedereen wordt daarbij ook van harte uitgenodigd, om met de jeugd samen te spelen, of
om te assisteren bij oefeningen samen met de jeugd, we kunnen altijd helpende handen
gebruiken en de meeste kinderen vinden het prachtig om ook met senioren te kunnen
spelen. Daarnaast kan iedereen kinderen/kleinkinderen/buren/familie, bekenden enz.
altijd meenemen. Alle kinderen vanaf 9 jaar zijn welkom en de eerste 3 keren zijn altijd
gratis.
De jeugdafdeling ontwikkelt zich goed, we gaan in de richting van 30 kinderen, maar
extra belangstelling en aanmeldingen zijn altijd welkom.
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Fotoalbum BC Orbiton 21/22:
https://myalbum.com/album/6Q8YaXPyuRUh

Nieuws van de jeugd

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

