Nieuwsbrief
November
2021
Van de voorzitter
Sportieve leden !!
Het seizoen loopt al ruim twee maanden en vele shuttles zijn geslagen. Al zoekende naar
inspiratie en woorden zie ik dat de nieuwsbrief al bomvol staat !
De competities lopen en reeds vele overwinningen zijn binnen, zie de standen hieronder.
Het PROBEERBADMINTON, ruim 20 aanmeldingen, is zondermeer succesvol te noemen.
Ben beschrijft hieronder de ins en outs. En met een aanvullende vraag!
Verder mooie stukjes over het Dutch Open, de jaarlijkse BINGO, DIMO wandelen, een
wedstrijdverslag BC Orbiton 5 en de PEN.
Kortom veel leesplezier, Frank

Van de penningmeester
Op 6 oktober jl. zijn de facturen voor de contributie verstuurd. Mocht je die nog niet
hebben ontvangen, kijk dan in je spambox, als die daar ook niet in zit, stuur dan een
e-mail naar de penningmeester (penningmeester@orbiton.nl).

Welkom bij Orbiton
Paul Somers
Peter Ijsbrandy
Alicia van Koert (jeugdlid)
We wensen jullie veel badmintonplezier bij onze club.
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Agenda
November
Dimo 2 november
Vrijdag 5 november
Vrijdag 12 november
Maandag 15 november
Vrijdag 19 november
Dimo 30 november

Husselen en groepsfoto
Competitie Zaal tot 23.00 uur
Team 1, 2, 3 en 4
Competitie Zaal tot 23.00 uur
Team 4 en 5
Bestuursvergadering 20.00 uur
Competitie Zaal tot 23.00 uur
Team 1, 2 en M1
Sinterklaashussel

Indeling
banen
competitie

Standen competitie
Team 1
Team 2
Team 3
Team 4
Team 5
Mannenteam

1e plaats
4e plaats
4e plaats
2e plaats
4e plaats
3e plaats

28 punten
16 punten
16 punten
23 punten
13 punten
13 punten
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BC Smashing
Toernooi

Op zaterdagavond 9 oktober 2021 was er weer het jaarlijkse toernooi, georganiseerd door
BC Smashing. Bij velen onbekend, maar bij anderen wel bekend en zeer gewaardeerd.
Organisator is Jaap Hoogendam, wederom voortreffelijk gedaan.
Voor BC Orbiton waren er Michèle Dorsman, Arend Pel, Ben Denekamp, Peter van Beem en
ondergetekende. En waren er ook 8 jeugdleden van bc Orbiton bij!! Er werden 7 'wedstrijden'
gespeeld, iedere keer in een andere opstelling, en slechts 12 minuten. Die 12 minuten waren
voldoende om moe te worden, zeker als er doorgeteld moest worden. Na 30 raakte de tel
weleens kwijt............, die werd door feedback weer gevonden!
De eerste wedstrijd die gespeeld werd, was op leeftijd. Daarna volgden DD, HH, Mix en oud
met jong of jong met oud, een op alfabet van de voornamen en eentje die jezelf mocht
bepalen, met wie en tegen wie. En als laatste, toen bijna de standen klaar waren – wat wij nog
niet wisten – de eersten van de lijsten. Dat resulteerde in, zie foto, Michèle, Shelly (van bc
Nootdorp) en wederom ondergetekende. De heren, helaas. De jeugd had het ook goed
gedaan, dus daar ook volop prijzen.
Daarna in de kantine nog even napraten met een hapje en een drankje, en weer moe, maar
voldaan, naar huis.
Willy van Diessen-Leijnse

Kapotte shuttles
Shuttles waar niet meer mee gespeeld kan worden,
mogen worden weggegooid, zodat we goed kunnen zien
of we shuttles moeten aanvullen.

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
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PROBEERBADMINTON.NU
Inmiddels zijn we met de deelnemers van deze actie op donderdagavond van start gegaan met
een introductieprogramma van 10 lessen. Met deze training doen tot nu toe 15 mensen mee,
die in leeftijd variëren tussen ca. 35 en 55 jaar. Verder is de groep erg divers. Er zijn
deelnemers, die ooit vroeger hebben gebadmintond en er zijn er, die helemaal nieuw zijn. Ook
zijn er enkele Engelstaligen bij. Wat ze wel gemeen hebben, is dat ze allemaal enthousiast zijn
en fanatiek meedoen.
Verder heeft de actie een aantal jeugdleden opgeleverd en hebben zich voor de
dinsdagochtendgroep ook 2 geïnteresseerden gemeld.
De landelijke actie heeft in totaal 1300 aanmeldingen opgeleverd, dit is verdeeld over 200
verenigingen dus een gemiddelde van 6 a 7. Dit betekent, dat wij met meer dan 20
aanmeldingen ver boven het gemiddelde scoren. Dit is natuurlijk fantastisch en ik wil iedereen,
die hier aan heeft meegewerkt dan ook hartelijk bedanken.
MAAR . . . . . . . . . , dat is nog geen reden om tevreden achterover te leunen!!!
Want 20 aanmeldingen, betekent nog niet 20 nieuwe leden voor de vereniging. Hiervoor
moeten wij met elkaar nog een laatste inspanning verrichten. Voor de jeugd op
zaterdagochtend en voor de dinsdagochtend groep heb ik daar het volste vertrouwen in. Het
gaat met name om de donderdagavond groep. Het is belangrijk, dat die zich zo spoedig
mogelijk thuis voelen binnen de vereniging en zich na afloop van de introductietraining
allemaal als lid aanmelden.
Hiervoor vragen wij de aandacht van iedereen, om als de training om 9 uur is afgelopen, deze
deelnemers aan te spreken en uit te nodigen met elkaar een partijtje te spelen. Dit wordt door
sommigen al wel begrepen en spontaan opgepakt, maar als iedereen af en toe een helpende
hand uitsteekt, zal dit zeker positief uitwerken en zal alle tijd, energie en kosten, die in deze
actie zijn gestoken, niet voor niets geweest zijn.
WIJ REKENEN OP JULLIE!!

Heb jij al een of meerdere loten gekocht voor de
Grote Clubactie? Je kunt meedoen t/m half november,
dan moeten alle loten worden ingevoerd.
Momenteel hebben 25 leden samen 54 loten gekocht.
Op naar de 100!
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BC ORBITON 5 - BC SCHOLLEVAAR 13
Voor het eerst in deze competitie waren we voltallig en dat was erg fijn. Ook in deze wedstrijd
waren we aan elkaar gewaagd en daarom was een gelijkspel (tegen Elisa, Emma, Mary, Jan en
Theo) dan ook dik verdiend.
Onze winstpuntjes waren dit keer de singles van Linda en Fedor (na een zwaarbevochten,
enerverende driesetter won Fedor op karakter, inzet en doorzettingsvermogen), de damesdubbel
en de mix van Angeline en Fred.
Leuk dat Willy (zij heeft ook nog een wedstrijd geteld), Sylvia, Ed, Martin en Peter naar ons
kwamen kijken.
Op donderdag 4 november a.s. gaan we naar 's-Gravenzande. Wordt vervolgd.

DIMO wandelen
Het is langzamerhand traditie geworden om op de dinsdagmorgen te gaan wandelen met een
groepje dinsdagmorgenspelers als er geen badminton is. Zo zijn we de dinsdag in de
herfstvakantie weer op pad gegaan en hebben we heerlijk gewandeld in de bossen en het
duingebied achter Museum Voorlinde in Wassenaar. Helaas zat het weer niet mee, maar toch
was het weer erg gezellig en krijgt de traditie een vervolg in de Kerstvakantie, als de zaal twee
weken gesloten is. Zo langzamerhand hebben we heel wat leuke foto's gemaakt van onze
wandelavonturen. Het fotoalbum met de DIMO wandelingen kun je hier bekijken:
https://myalbum.com/album/GNhwwDmxzrow
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Yonex Dutch Open, 14 – 17 oktober 2021, te Almere.
Tja, zondagmiddag 17 oktober, alle finalewedstrijden bijgewoond van de Yonex Dutch Open
met Iris, Michèle, Frank en George. Ook aanwezig waren Jamil (met z'n hele gezin) en Ben met
Edwin en zijn zoon Tim. Wij hebben allen genoten van deze spannende finales.
Abigail Holden (Eng.) nam het op tegen Kristin Kuuba uit Estland. De laatste won met 23-21 en
21-18. Daarna volgde het heren enkel van Lakshya Sen (India) tegen Kean Yew Loh uit
Singapore, gewonnen werd er door Loh met 21-12 en 21-16. Toen de mix. Nederland werd
vertegenwoordigd door Robin Tabeling en Selena Piek, zij verloren in 3 sets, jammer genoeg. Zij
speelden tegen Mikkel Mikkelsen/Rikke Søby, eindstand 18-21, 21-13 en 15-21.
Wederom volgde een Nederlands duo, maar dit keer damesdubbel: Debora Jille en Cheryl
Seinen tegen het koppel uit Zweden, Johanna Magnusson en Clara Nistad. Het Zweedse koppel
won in 3 sets: 21-17, 14-21 en 12-21.
Dan als laatste het herendubbel. Voor Singapore speelden Yong Kai Terry Hee met Kean Hean
Loh tegen de uit Maleisië afkomstige Kian Meng Tan en Wee Kiong Tan. Singapore streek met
de eer: 21-14, 18-21 en 23-21!
Nogmaals het waren mooie wedstrijden. Wat bijzonder was, dat kenden we niet, speciale
paaltjes om te controleren of het serveren niet te hoog was. Eenmaal werd daar op gewezen,
dus een punt voor de tegenstander. De verenshuttles – vooral bij het damesdubbel – vlogen
niet alleen over het veld, maar ook in de afvalbak.
Na afloop werd er nog lekker geschranst, van kleine bordjes, bij het wereldrestaurant Atlantis,
net naast het sportcomplex! Ook dat was geslaagd. Kortom voor herhaling vatbaar!
Was getekend, Willy van Diessen-Leijnse

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

Eindelijk we konden weer ‘live’ bingo-en. Jan en Suus hadden ruim van te voren mooie cadeaus
ingekocht met als hoofdprijs een volledig verzorgd bioscoopuitje en een tegoedbon voor een
drankje in het sportcafé ernaast. Die prijs wilde iedereen wel winnen! Maar voor het zover was
eerst nog 3 bingo-rondes te gaan. Jan en Kevin waren om de beurt de Bingo-master
geassisteerd door Suus en Thekla.
Het was weer als vanouds. De hele familie van Patrick was aanwezig. De vriendin van Kazimier
was er ook en won meteen een prijs. Alle clubleden waren weer bloed fanatiek. Ook dit jaar
weer meerdere dubbele bingo’s. Dobbelen om de felbegeerde prijs en teleurgestelde gezichten.
Wat was nou de meeste gehoorde zin van de avond? Ik hoefde er nog maar 1 en met 3 kaarten
tegelijk bingo-en is niet te doen. Welke naam hebben we het meest gehoord die avond? Ingrid
16-30 en Gerard 46-60. Nu zijn ze allebei precies 35 jaar. We hebben daarom unaniem besloten
volgend jaar voor Isaac en Geert te gaan om flauwe grappen of nog erger mensen die erom
lachen te voorkomen. Verliep het allemaal vlotjes? Jazeker. Het gebeurde maar 1 x dat alle
bingo-balletjes de zaal doorvlogen, maar met behulp van de voorste tafel was dit snel opgelost.
Ook ging er bij het verkopen van de bingo-kaarten een bierflesje over de tafel heen. Sorry Björn
het liep gelukkig met een sisser af.
Wie hebben er nou een prijs gewonnen: de vriendin van Kazimier, Willemijn, Arnold, Sylvia,
Marnix, Arend, Patrick, Miranda en Thekla. En wie won nou de hoofdprijs? Marianne Mul!
Nogmaals van harte en wie weet ontvangen we nog een verslag met foto van je uitje .
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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. Miek Beckers kreeg
de pen van Angeline Lentz en heeft het onderstaand verhaal
geschreven. Zij heeft de pen weer doorgegeven.
Aan wie? Dat lees je onderaan haar bijdrage.

Beste badmintonmaatjes,
Dankjewel Angeline voor de pen! ;-)
Al geruime tijd, met wat tussenpozen, ben ik liefhebber van deze prachtige sport. Begonnen in
Breda mijn “thuis”stad, toen in Zeist en dan nu al geruime tijd (sorry ik ben de tel kwijt) bij
Orbiton. Dit geeft ook een beetje mijn woon-carrière weer, al heb ik tussen Breda en Zeist ook
nog een tijdje in Nijmegen gewoond en tussen Zeist en Den Haag Leidschenveen ook nog een
aantal jaren in Culemborg. Hier heb ik de roeisport beoefend op de rivier de Lek, ook erg leuk!
Mijn werk-carrière kent een iets rustiger verloop. Ik ben opgeleid als medisch microbiologisch
differentiatie analiste, maar heb een kleine 20 jaar geleden de switch naar het bakkerswereldje
gemaakt. Deze carrièremove is vooral het gevolg van een verhuizing en 2, toen nog kleine,
kinderen. Die zijn inmiddels beide aan het studeren en rustig aan het uitvliegen, waardoor ik wat
meer tijd heb om te werken. Als filiaalleidster bij bakker van Maanen in het winkelcentrum van
Leidschenveen heb ik het prima naar m’n zin met gezellige collega’s, leuke klanten en vooral veel
lekkere producten.
Ontspanning vind ik in lezen, puzzelen, wandelen, fietsen (al gaat dat tegenwoordig elektrisch om
m’n man nog een beetje bij te kunnen houden) en af en toe vakantie. Dat kan een mooie wat
langere reis zijn, maar net zo goed een citytrip van een paar dagen. Het mooiste vind ik dan om
natuur, cultuur en wandelen te combineren.
Om conditioneel op orde te blijven, niet te veel aan te komen van al het lekkers wat bij ons in de
winkel ligt en voor de gezelligheid, hoop ik nog heel wat jaren te kunnen blijven badmintonnen,
ik speel graag recreatief, al is het invallen voor de competitie ook best wel eens leuk!
Ik geef de pen door aan Frank Dümpel, ik heb gehoord dat hij tegenwoordig best wat tijd heeft
om een stukje te schrijven ;-)
Hopelijk tot snel op de baan, Miek Beckers.
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