Nieuwsbrief
Maart
2022
Van de voorzitter
Beste Badmintonners !
Hopelijk blijven we voor eens en altijd gevrijwaard van de Corona maatregelen die ons bijna 2
jaar lang bezighielden. Alle leden die mee geholpen hebben om dit in goede banen te leiden,
dank!
Competitie:
We zijn enorm trots op onze 1e competitie team. Inmiddels staan die op ruime voorsprong dus
een kampioenschap wordt voorspeld. Blijf het volgen.
Oldstars:
Via onze vereningingsprofessional vernamen we onlangs over het concept Oldstars (zie ook
internet). We zijn bezig om dit concept te introduceren op de dinsdagochtend (DIMO). Feitelijk
betreft het training geven aan ouderen op een iets aangepaste wijze. Hiervoor gaan Iris en
Laetitia op een 1 daagse training. Dus ook langs deze weg alvast een oproep om eventuele
geïnteresseerden voor de Oldstars op te geven (info@orbiton.nl).
Bestuur:
Voor het bestuur hebben we vorig jaar al eens een oproep gedaan voor een nieuw algemeen
bestuurslid. Deze vacature staat echter nog steeds open. Voordelen: gezelligheid, leerzaam en
voldoening. Een aantal mensen zetten zich wekelijks in maar voor het draaien van de club
echter we hebben meer support nodig! Bel gerust 0628933293 of spreek eens een bestuurslid
aan! Voor de opvolging van onze penningmeester hebben we inmiddels een kandidaat. Peter
van Beem heeft zich beschikbaar gesteld, waarvoor dank. Op de ALV zal dit aan de orde komen.
Contributie:
Betreft contributie volgend seizoen; oa door de Corona hebben we minder zaalhuur gehad
waardoor onze financiële positie prima is. Voor komend seizoen zal er wederom een flinke
korting op de contributie plaatsvinden.
Alvast voor in de agenda :
PUBQUIZ vrijdag 15 april
Clubdag Orbiton toernooi zaterdag 11 juni
Uitgestelde Algemene ledenvergadering donderdag 7 april 19.30 uur.
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Agenda
Maart

Dinsdagmorgen 1 maart
Dinsdag 1 maart
Vrijdag 4 maart
Zondag 6 maart
Vrijdag 11 maart
Zaterdag 12 maart
Dinsdagmorgen 15 maart
Vrijdag 18 maart
Zaterdag 19 maart
Vrijdag 25 maart
Zaterdag 26 maart

April

Donderdag 7 april
Vrijdag 15 april

Husselen
Competitie Zaal tot 22.30 uur
Team 3
Competitie Zaal tot 23.00 uur
Team 3, 5 en M
Kampioenswedstrijd team 1
Competitie Zaal tot 23.00 uur
Team 1, 2 en 4
JEUGD Opstapcompetitie Zaal open om 9.30 uur
Zaal gesloten ivm Verkiezingen
Competitie Zaal tot 23.00 uur
Team 1 en 2
Jeugd speelt uit, ruimte voor senioren in De Fluit
Mannencompetitie Zaal tot 23.00 uur
JEUGD Opstapcompetitie Zaal open om 9.30 uur

Algemene Leden Vergadering 19.30 uur
PUBQUIZ 22.15 uur

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

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

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

80 punten
40 punten
40 punten
57 punten
41 punten
54 punten
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Kampioenswedstrijd team 1
Volgende week zondag 6 maart speelt ons
1e team hun kampioenswedstrijd in
Alphen ad Rijn,
Limeshal 10 uur.
Kees Mustersstraat 8
2406 LK Alphen aan den Rijn
Kom gerust kijken en aanmoedigen!

BC ORBITON 5 - BC RANDSTAD 6
Na een coronastop van enkele weken, konden wij op 4-2-2022 aan onze returnwedstrijden in
deze competitie beginnen.
Na vijf enerverende en spannende driesetters (onze winstpuntjes waren de herendubbel van
Frank en mij, de single van Fedor en de mix van Lin en Fedor) hebben we in de zaal nog wat
gedronken (de kantine was om 22.00 uur gesloten) en nagepraat.
Leuk dat Frank J., Martin, Niels, Peter en Willy belangstelling hebben getoond. Iris heeft foto's
gemaakt voor de website en heeft ook nog de mix van Angeline en van mij geteld. Bedankt!
Dat we één team uit het verleden tijdens een competitieavond tegenkomen is leuk, maar dat we
TWEE DEZELFDE TEAMS uit HETZELFDE COMPETITIESEIZOEN (2018-2019) op één avond tegen
zouden komen is toch wel heel uniek.
Want niet alleen BC Randstad (onze tegenstanders), maar ook BC Invictus (zij moesten tegen BC
Orbiton 4 spelen) uit het seizoen 2018-2019 waren gisteren in onze sporthal actief. Dat was dus
wel een groepsfoto waard.
Nadat we tijdens de wedstrijden voor elk punt hadden gestreden, zijn we op vriendschappelijke
wijze uit elkaar. Yvonne van BC Randstad kon nl. met Frank terugrijden naar Pijnacker, terwijl
Fred door Shivani en Joey (BC Randstad) werd thuisgebracht. Wat een prachtige afsluiting van
een gezellige en sportieve avond.
Groetjes, Fred.
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Badmintonrackets gevraagd
Voor allerlei acties met aspirant leden,
zoals Probeerbadminton of Oldstars, kan
de vereniging badmintonrackets die niet
meer worden gebruikt en nog aardig van
kwaliteit zijn goed gebruiken.
Heb jij misschien een racket liggen dat je
wil doneren aan de club?
Alvast bedankt.

Bij BC Orbiton
Frans Langeweg
Frank Trouw
Prapassorn Sae-Siow
Keerthi Gnanasekaran
Levi van Lochem
Danny Doerga
Ragini Srivastava
Vaishnavi Ramlochan Tewarie
Kamlesh Raval
Shweta Jain

We wensen jullie veel
badmintonplezier
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Te koop voor €10
BC Orbiton shirts, oud model
Maat:
1x small
1x medium
1xlarge
Interesse? Stuur een mailtje
naar bestuur@orbiton.nl

Probeerbadminton.nl
Het succesvolle project, wat landelijk door de badmintonbond was georganiseerd hebben we
inmiddels afgesloten met een intern toernooi, waar ook de nodige recreantenleden aan
hebben deelgenomen. De door Iris genomen foto’s zijn via de link in het album te
bewonderen.
Na een fanatieke strijd bleken uiteindelijk Victor en Ralf met een gelijk aantal gewonnen
partijen te zijn geëindigd. De onderlinge score moest daarom de doorslag geven en die viel uit
in het voordeel van Victor. Hierdoor kwam hij in het bezit van de Probeerbadmintonwisseltrofee. Voor een jaar mag hij deze beker in zijn bezit houden. We proberen er een
jaarlijkse traditie van te maken en hopen, dat hij volgend jaar zijn positie weer zal verdedigen.
We wensen alle nieuwe leden verder veel speelplezier.

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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In de rubriek “de pen”, schrijft iemand een verhaaltje, verslag of ???
en geeft de pen dan door aan een ander lid. Linda Quitz kreeg
de pen van Sylvia Looman en heeft het onderstaand verhaal
geschreven. Linda geeft de pen door aan Fedor Mathla.

Beste Orbitonners,
Sylvia Looman schreef in haar bijdrage dat ze in 1981 lid is geworden van badmintonclub
Leyton. Hierdoor realiseerde ik me dat ik ook rond die tijd lid ben geworden van Leyton.
Volgens mij zelfs in 1980 !!??!! Wat lang geleden eigenlijk..…… Ik schat in dat een groot deel van
de huidige Orbitonners rond die tijd pas het eerste levenslicht te zien kregen.
Bij de start van competitiejaar 1987/1988 was mijn team incompleet. Er ontbrak een heer.
Gelukkig meldde zich net een nieuw lid aan, ene Jaco Coster afkomstig van BC Aristo. Hierdoor
werd het team toch nog compleet. Vanaf die tijd zijn Jaco en ik ook privé meer dan bevriend
geraakt en naderhand zelfs getrouwd. Een aantal competitiejaren later heeft Jaco, mede als
gevolg van blessures, afscheid genomen van badminton en gekozen voor de hardloopclub.
Ruim 2 jaar geleden is mijn langdurige vakantie begonnen na ongeveer 49 jaar – met veel
plezier - gewerkt te hebben. Begonnen als secretaresse via het uitzendbureau bij diverse
internationale bedrijven, waarna 40 jaar als ambtenaar bij 2 verschillende ministeries. Dat lijkt
vreselijk stoffig en saai, maar dat was het zeker niet. Integendeel, heel hectisch en
onvoorspelbaar. Bovendien heb ik er vooral veel vriendschappen en goeie herinneringen aan
overgehouden. Het was ook niet altijd op dezelfde werkplek en/of in dezelfde functie.
Op het sportieve vlak heb ik naast badminton ook een aantal jaren getennist bij een
tennisvereniging in Rijswijk. Ook een aantal keer als introducé van Sylvia Looman op de
schitterend gelegen tennisbaan van haar werkgever ergens in Wassenaar.
Even een inkijkje in mijn tijdbesteding.
Eind vorig jaar ben ik begonnen met schaatsles op de Uithof. Ik kan wel vooruit komen op
schaatsen, maar ik wil graag de techniek beter leren. Nou dat kost nogal wat moeite. Eén keer
per week een uur les (woensdagochtend), één uur van tevoren aanwezig zijn om alvast in te
rijden. En na de les proberen dat wat je geleerd hebt te oefenen. Daarnaast nog een keer in de
week (maandagochtend) vrij schaatsen om maar ‘meters te maken’, waardoor ik hoop toch
vorderingen te maken. Zodra eind maart de schaatsbaan sluit, komen de inline skates
tevoorschijn. Daarmee rijd ik buiten, alleen op geasfalteerde fietspaden.
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Sportschool
Wekelijks ben ik daar om 8.00 uur op zaterdag- en zondagochtend te vinden voor vrije training.
Dat betekent op de loopband, crosstrainer en/of andere apparaten, maar ook op de grond
voor rek- en strekoefeningen. Maandagavond een groepsles RPM of spinning.
Overig
In maart 2020 ben ik als vrijwilliger begonnen bij het Rode Kruis. Dat was bij het begin van de
corona-uitbraak. Bij de ingang van ziekenhuizen moest bijvoorbeeld de temperatuur gemeten
worden van bezoekers. Toen heb ik diensten gedraaid in ziekenhuizen in Den Haag en
Leidschendam. Een dienst hield in dat je bij de ingang de temperatuur van bezoekers moest
meten met een oorthermometer. Sinds vorig jaar draai ik diensten als EHBO’er in een
vaccinatiestraat. Een dienst houdt vooral in dat je ná de vaccinatie de mensen in de
wachtruimte observeert. En bij mogelijke onwelwording hulp biedt of hulp vraagt. Er is altijd
een arts aanwezig. Vorig jaar gemiddeld 3 diensten (dagdelen) per week. Tegenwoordig nu het
minder druk is, meld ik me voor gemiddeld 1-2 diensten per week aan.

Seniorentoernooi voor recreanten
Dit jaar organiseert badmintonvereniging Poona Oud-Beijerland weer een
seniorentoernooi voor recreanten (16 jaar en ouder). Deze keer wordt het toernooi
gehouden op ZATERDAG 21 MEI. Iedereen is van harte uitgenodigd om aan ons
gezellige toernooi deel te nemen. De inschrijving is per direct geopend! In de bijlage
vinden jullie het inschrijfformulier. Het inschrijfformulier is ook te vinden op onze
website: www.poonaobl.nl
Op deze dag zal er gespeeld worden volgens een poule systeem. In de ochtend worden
de dames- en herendubbels gespeeld en in de middag zullen de mixen plaatsvinden.
Ook dit jaar is het weer mogelijk om je individueel op te geven. In dat geval zullen wij
proberen iemand anders aan je te koppelen (indien mogelijk!).
Locatie:
Sporthal ‘De Boogerd’
Hortensiastraat 5
Oud-Beijerland
Wij zien jullie inschrijving graag tegemoet en hopen dat jullie allemaal van de partij zijn!
Met vriendelijke groet,
Toernooicommissie POB
Bianca Brants & Tim Tiemessen
E-mail: pobseniorentoernooi@gmail.com
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