
Allerbeste Leden ,

Na een lange "kerstvakantie" in verband met de Corona maatregelen mogen we gelukkig in dit
nieuwe jaar weer volop spelen. Ook de competitie is alweer van start gegaan met een paar leuke
wedstrijden. 

Het Probeerbadminton op de donderdagavond gaat zijn laatste weken in. Met name dankzij de
inzet van Ben is het een succes. Inmiddels zijn er negen van de deelnemers lid geworden, en er
volgen wellicht nog enkelen. 

Verder hebben Ben en Edwin onlangs op donderdagochtenden in de Fluit een paar promotie
clinics gegeven voor scholieren van het Gravendreef College. 

Binnenkort zullen we de uitgestelde Algemene Ledenvergadering gaan plannen. 

Vragen en opmerkingen zijn altijd welkom, mail gerust: bestuur@orbiton.nl

Nieuwsbrief
Februari 

2022
Van de voorzitter
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Ledenaantallen BC Orbiton



Voor alle sporters heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het
Vertrouwenspunt Sport opgezet. Hier kan je vragen stellen of meldingen doen over zaken
die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport. Zoals vervelende
ervaringen-of grensoverschrijdend gedrag. 

Zit je ergens mee? Bel gratis het Vertrouwenspunt Sport, 0900 – 202 55 90, 
stuur een WhatsApp via 06 53646928 (let op dit nummer is uitsluitend voor WhatsApp!), 
klik hier voor informatie op de website of e-mail naar vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl. 

Uiteraard kan ook eerst gesproken worden met een bestuurslid of mail naar :
bestuur@orbiton.nl 
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Agenda

Februari
Vrijdag 4 februari                              Competitie Zaal tot 23.00 uur
                                                             Team 4 en 5
Vrijdag 11 februari                            Competitie Zaal tot 23.00 uur
                                                             Team 3, 4 en 5
Vrijdag 18 februari                            Competitie Zaal tot 23.00 uur
                                                             Team 3, 5 en M1
Maandag 21 februari                       Bestuursvergadering 20.00 uur

Standen competitie

Team 1                  1e plaats           55 punten
Team 2                  3e plaats           30 punten
Team 3                  4e plaats           28 punten
Team 4                  3e plaats           41 punten
Team 5                  4e plaats           33 punten
Mannenteam      2e plaats           34 punten

Vertrouwenskwesties

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

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

Het geld dat we
hebben opgehaald

tijdens de grote
Clubactie besteden we  
deels aan shirtjes voor
de jeugd en gebruiken
voor het organiseren
extra activiteiten door

de activiteiten
commissie.

Iedereen nogmaals
bedankt!

Te koop voor €10
BC Orbiton shirts, oud model
Maat:
1x small
1x medium
1xlarge

Interesse? Stuur een mailtje
naar bestuur@orbiton.nl

We wensen jullie veel
badmintonplezier

Ilse ter Morshuizen
Victor van der Wolf 
Marc Ong
Mithra Nouri
Sae-Siow Prapassorn 
Agnieszka Iwanczuk
Ralf Wanninkhof
Rob van Hooijdonk 
Pien Kolpa 
Marcel Jelema

Zoals Ben in de vorige nieuwsbrief meldde, kan er op zaterdagochtend in de Fluit vanaf 10.00
uur worden gespeeld als er ruimte vrij is naast het jeugdbadminton.

Inmiddels is de competitie voor de jeugd weer van start gegaan, dit betekent, dat ze ook
uitwedstrijden spelen. Wanneer dit op zaterdagochtend is, betekent dit, dat het bij de training
op zaterdagochtend rustig is in de zaal. Er is dan altijd wel een baantje vrij om te spelen, of om
met de jeugd een partijtje mee te spelen. Dit vinden ze altijd erg leuk.

Onderstaand de data van de uitwedstrijden, dit zijn dus zaterdagen, dat iedereen welkom is om
mee te doen in de Fluit:

Zaterdag       12 en 19 februari, 12 en 26 maart en 14 mei
                       Belangstellenden, noteer het vast in je agenda.                

Jeugd nieuws

mailto:ledenadministratie@orbiton.nl


Beste Orbitonners,
Ik kreeg de pen van Frank.
In 1979 ben ik getrouwd met Harry Looman, geboren als Sylvia Leeman, hoefde ik mijn
handtekening maar 2 letters te veranderen lekker makkelijk. Wij hebben 1 zoon Maurice die
met zijn vrouw en zoon al jaren in Florida woont. Hij gaat eind mei verhuizen naar North
Carolina, een gebied met bergen, bossen en meren: ook bekend als de Blue Ridge Mountains.
Totaal wat anders dan Florida dus.

In 1981 ben ik lid geworden van Leyton zoals toen nog de naam van onze huidige club Orbiton
was. In 1982 ben ik begonnen met competitie spelen samen met Linda Quitz, Hanneke van der
Zwan-Schlüter, Lex van Riessen en Henk Pays-Tentua. Twee jaar later ben ik samen met John
Dümpel e.a. in een team gaan spelen. Dat is in de loop van de jaren nog wel eens gewisseld en
in 1985 werd Fred Dümpel lid van Leyton en kwam later ook in ons team spelen. Nog later
voegde Frank Dümpel zich bij het team en zo hebben we jaren met elkaar gespeeld. In die tijd
waren we enorm fanatiek en gingen we regelmatig toernooien door heel Nederland spelen,
John en ik hebben dan ook diverse Mix-bekers gewonnen. Mooie herinneringen aan die tijd.
Wat heel bijzonder is dat wij buiten het badmintonnen ook leuke dingen met elkaar deden.
Gedurende drie achtereen opvolgende jaren zijn we als (badminton) vrienden in 1995, 1996 en
1997 met de Thalys lange weekenden naar Parijs geweest. Zie foto bijgevoegd. Zo’n lang
weekend was buiten cultuur opsnuiven ook altijd enorm veel lachen met elkaar. Het was altijd
één groot feest.

Er breekt nu een andere tijd aan in mijn leven, na 45 jaar te hebben gewerkt waarvan de
laatste 32 jaar bij het CBS ga ik per 1 maart met vervroegd pensioen. Iets waar ik enorm naar
uit kijk. De bedoeling is dat mijn man en ik de wintermaanden in Florida gaan doorbrengen.

In de zomermaanden willen we op huizen en huisdieren van mensen door heel Europa gaan
passen, je moet dan wel eerst lid worden van een organisatie, waar je uiteraard ook wordt
gescreend. Het lijkt ons heerlijk om op die manier op een heel betaalbare wijze te kunnen
reizen en veel meer van Europa te kunnen gaan zien. Reizen is toch wel onze passie. Kortom
ons leven gaat er totaal anders uitzien.

Naast badminton, tennis, zwem en fiets ik ook graag. Daar zal ik nu ook veel meer tijd aan
kunnen besteden. Badminton blijf ik op de dinsdagochtend doen. Vorig jaar heb ik de
competitie afgesloten na vele jaren met veel plezier te hebben gespeeld.
Ik wens de competitie spelers nog veel succes toe en voor de recreatieve spelers blijf vooral
badmintonnen want het is en blijft een leuk spelletje.
Met vriendelijke groet, Sylvia Looman
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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. Sylvia Looman kreeg
de pen van Frank Dümpel en heeft het onderstaand verhaal
geschreven. Zij geeft de pen weer door aan Linda Quitz.

 


