Nieuwsbrief
Juni
2022
Van de voorzitter
Sportieve leden !
De laatste speelmaand van het seizoen is bijna daar. We spelen extra lang door dit seizoen t/m
eind juni. Zie de speeldata hieronder. En erg staat nog één en ander op het programma.
.
CLUBDAG
Na aantal jaren Corona nu eindelijk weer een clubdag!
Zie informatie verderop in de nieuwsbrief of in de mail van 23 mei.
Veel partijen spelen, kijken naar andere partijen, mooie prijzen en als afsluiter heerlijk eten.
Het eten zal worden verzorgd door Toko Batavia. Dus een Indonesisch buffet. Vanaf 17 uur.
De kosten voor deze dag : 5 euro
CLUB shirts
Dankzij een geweldige sponsor zijn er nieuwe clubshirts in de maak. Er zijn er al veel besteld !!
Sponsor is United Infratools. Prijs 15 euro. Bestellen kan nog t/m 4 juni. Vragen :
clubshirt@orbiton.nl
Voor degene die nog even niet betaald hebben, graag overmaken 15 euro per shirt op
NL09INGB002078568 ovv naam.
Contributie
Volgend seizoen de verlaagde contributie voor huidige leden. Maar liefst 35% korting ivm name
Corona.
Factuur zal in begin seizoen verstuurd worden.
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Nieuwe leden en oude leden
Aantal leden is gegroeid dit jaar,! Echter, helaas ook opzeggingen. Alle leden die opgezegd
hebben, dank voor het lidmaatschap!
Nieuwe leden zijn altijd welkom. Neem gerust eens een introducee mee !
Competitie
Voor volgende seizoen de volgende teamindeling :

Voor Orbiton 4 zoeken we nog één of meer dames. Voor degene die niet altijd willen spelen;
als een soort vaste invaller kan ook.
Laat het weten aan de teamleden team 4 of vraag Björn. Of mail naar info@orbiton.nl.
Betreft dubbelcompetitie 22/23 ; nog niet bekend.
Kampioenen
Na reeds een kampioenschap van team 1, zijn beide teams in de dubbelcompetitie 1e
geworden ! Van harte!
Tevens staat het mannenteam op koers voor de 1e plek. Vrijdag 27 mei wordt het beslist.
Huldiging van de teams staat in de planning voor de clubdag zaterdag 11 juni as.
Vrijwilligers(avond)
Allen die zich ingezet hebben voor de club : veel dank !!!
De vrijwilligers krijgen een uitnodiging voor een gezellig avondje bij de voorzitter thuis !
Datum : vrijdag 8 juli.
Het bestuur gaat afscheid nemen van Casimir ; onze penningmeester. Alvast hierbij veel dank
voor zijn inzet. Tevens voor alle inzet andere bestuursleden. Daarom staat er 1 juni een
etentje op het programma.
Betreft vrijwilligers; we zoeken nog steeds een algemeen bestuurslid.
Voor wat kleinere leuke klusjes. Aanmelden : info@orbiton.nl of bel 0628933293

Nieuwsbrief BC Orbiton Juni 2022 www.orbiton.nl nieuwsbrief@orbiton.nl

Agenda
Mei
Maandag 30 mei

Bestuursvergadering 20.00 uur

Juni
Vrijdag 10 juni
Geen badminton
Zaterdag 11 juni
Clubdag in sporthal Essesteijn (geen badminton in de Fluit)
Zondag 12 juni
Bamito Fundag bij Randstad in Rijswijk
De laatste twee weken van het seizoen alle avonden spelen van 20.00 - 21.30 uur
Donderdag 23 juni
Laatste speeldag
Vrijdag 24 juni
Laatste speeldag
Zaterdag 25 juni
Laatste speeldag
Dinsdagmorgen 28 juni Laatste speeldag
Dinsdagavond 28 juni
Laatste speeldag
Hallo Orbitonner!
Hierbij nog even een herinnering voor ons jaarlijkse Clubdag toernooi!,
Heb je je nog niet ingeschreven? Doe dat dan nu :-)
Omdat er in de vorige mail niks over een tijd stond willen we dit uiteraard ook even
vermelden! We hebben van 10:00 uur tot 17:00 uur de zaal. De jeugd zullen we als eerste laten
starten. De senioren gaan we voor zorgen dat die minimaal 12u hun 1e wedstrijd hebben.
Zal dit niet lukken? dan worden jullie hier over geïnformeerd.
Bij de inschrijving kun je aangeven of je dubbel en/of singel wil spelen. Ook moet je aangeven
of je blijft eten. De kosten voor de clubdag zijn 5 euro.
Wij zullen de indeling maken op basis van sterkte om ervoor te zorgen dat we zoveel mogelijk
gelijkwaardige partijen krijgen.
Wanneer gaat dit spektakel plaats vinden? Zaterdag 11 Juni 2022
Wie mag zich inschrijven?? IEDEREEN!
Wat kost de clubdag? 5 euro Inclusief eten
Betaling: Op de dag zelf via Betaalverzoek van Wedstrijdleiding of contant gepast!
Shuttles: Nylon is beschikbaar, Veren kunnen gekocht worden (dag prijs) Voor de Finales
worden er shuttles beschikbaar gesteld./
Waar wordt het gehouden?: Sporthal Essesteijn van 10u tot 17u
Inschrijven kan tot 4 juni 2022 via deze link: Inschrijving (Zie ook via de mail van 23 mei)
Wij hebben er in zin!
Groetjes Gerard van der Zon en Björn Stokvis

Nieuwsbrief BC Orbiton Juni 2022 www.orbiton.nl nieuwsbrief@orbiton.nl

BC RANDSTAD OPEN 2022
Het was een hele vermoeiende (mijn eerste wedstrijd was al om 9.00 uur en de laatste
wedstrijd om 21.30 uur. en dat op je ouwe dag!!!), maar wel een heel gezellig toernooi met
Angeline, Frank, Linda, Marcel, Michele, Victor, en Willy.
Leuk dat Jaco en Jeannette (ex-Leyton/Orbiton) ook van de partij waren en ons hebben
aangemoedigd. We hebben met hele aardige mensen uit o.a. Berkel en Rodenrijs,
Hoofddorp en Oosterhout kennis gemaakt.
De catering werd verzorgd door een voor mij wel hele bekende toko, nl. Toko Indah uit de
Bogaard.
Helaas bleven de prijzen ver buiten ons bereik, maar op deze leeftijd is gezelligheid
belangrijker.
Ik was nog net op tijd thuis voor de puntentelling van het Eurovisie Songfestival.
Fred

Bij BC Orbiton
Bosco Lopes
Emanuel Lopes
Joris van Veen
Max Groenewegen
Nienke Wilms
Pavlina Neuzilova
Rob Nicolaas
Sylvie Binisti
Umer Abdullah

Veel plezier
bij onze club
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Bamito Fundag 12 juni 2022
Graag willen we jullie attenderen op de Bamito Fundag voor kinderen, die op 12 juni wordt
georganiseerd bij Randstad in Rijswijk.
Iedereen, die (klein)kinderen heeft in de leeftijd van 4-10 jaar kan zich hiervoor gratis inschrijven.
Het is een prachtige gelegenheid om kinderen al op jonge leeftijd kennis te laten maken met onze
mooie badmintonsport op een speelse manier.
Als ze hier de smaak te pakken krijgen zijn ze vanaf september weer van harte welkom om op
zaterdagochtend in de Fluit te komen kijken en meedoen.
Uitnodiging Bamito Fundag 12 juni 2022
Bij BC Randstad
Heb jij zin in een feestelijke en sportieve ochtend samen met je clubgenoten, vriendjes en
andere leeftijdsgenoten? Kom dan naar de Bamito FUNdag bij Badminton Club Randstad!
Tijdens de Bamito FUNdag leer je op een speelse manier kennismaken met badminton door
middel van leuke en uitdagende spelletjes in teamverband.
Op de FUNdag zijn kinderen van 4 t/m 10 jaar van harte welkom om mee te doen. Dus neem
ook je vriendjes en vriendinnetjes mee! Meedoen is gratis en er zijn leenrackets aanwezig, maar
neem wel je sportkleding en zaalschoenen mee. Het wordt een gezellige en feestelijke ochtend.
Datum : Zondag 12 juni 2022 van 9.30 uur tot 11.30 uur
Locatie : Badminton Club Randstad - Sporthal De Altis
De Bruyn Kopsstraat 1, 2288 EC Rijswijk
Inschrijven? Dat kan tot en met 9 juni
Schrijf je in door de volgende gegevens via de app: (06-31639797) of via de mail:
JC@bcrandstad.nl aan ons door te geven.
Naam:
Leeftijd:
E-mailadres:
Lid van badmintonclub (naam club, of ‘geen’):
Eventuele vragen/opmerkingen:

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

Nieuwsbrief BC Orbiton Juni 2022 www.orbiton.nl nieuwsbrief@orbiton.nl

PROBEERBADMINTON.NU
Deze actie is niet alleen bij ons succesvol geweest, maar heeft landelijk ook goed gewerkt. De
bond vermeldt, dat het aantal leden is gestegen. Dit is extra opmerkelijk, als je leest, dat de
meeste binnensporten klagen over het teruglopen van actieve leden door de Coronalockdowns.
Dit is dan ook de reden, dat wij dit jaar weer mee gaan doen aan de actie, die zo veel mogelijk
deelnemers probeert te interesseren om in oktober met de trainingen van start te gaan. De
landelijke website www.probeerbadminton.nu is inmiddels al weer in de lucht en mensen
kunnen zich al weer gaan aanmelden.
Bij deze dan ook een oproep aan iedereen om in je eigen kring zo veel mogelijk mensen
hierop te attenderen, want het is gebleken, dat de mond-tot-mond reclame toch altijd het
beste werkt. Verdere informatie volgt, we houden jullie op de hoogte.
Ben Denekamp.

OLDSTARS Actie
Inmiddels is deze actie van start gegaan op de dinsdagochtend en waar we aanvankelijk
dachten, dat de belangstelling nihil was, zijn er toch uiteindelijk een 5-tal geïnteresseerden
verschenen, die onder begeleiding van verschillende dimo-leden enthousiast aan de gang zijn
gegaan.
We gaan hier tot het eind van het seizoen mee door en hopen er dan toch nog een paar
actieve leden aan over te houden.

Ga je verhuizen?
Heb je een nieuw telefoonnummer
of emailadres?
Geef het door aan
ledenadministratie@orbiton.nl
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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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