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Beste badmintonleden, 
 
Het nieuwe seizoen is weer begonnen, wij 
hopen dat iedereen in goede gezondheid 
verkeerd en toch nog een leuke vakantie 
heeft gehad. 
 
Wij wensen dan iedereen ook een sportief 
lang en uiteraard gezond volledig seizoen 
badmintonnen toe. 
 
Met betrekking tot de training van de 
senioren zijn wij nog aan het bekijken wat hierin de mogelijkheden zijn. 
 
Voorzitter 
 
 
 

Beste OBV-ers,  
 
Het nieuwe seizoen is gestart! Hopelijk kunnen we nu  
weer een volledig seizoen badmintonnen en ook 
competitie spelen. We gaan het zien. In ieder geval fijn 
om het racket weer op te pakken na de zomervakantie.  
 
Financieel gezien zijn we gezond en daardoor was het 
ook mogelijk jullie te compenseren door een lagere 
contributie voor seizoen 2021/2022. Let op dat je deze zo 
spoedig mogelijk betaalt indien dit nog niet is gedaan. 
Zie de mail van Ilona voor verdere informatie.  
 
Als je wil weten hoe de vereniging er (financieel) voor 

staat, dan ben je woensdag 20 oktober om 19:30u van harte uitgenodigd voor de ALV.  
Niet aanwezig betekent geen stem, dus schrijf deze datum in je agenda.  
 
Daarnaast wil ik Niels graag bedanken voor zijn inspanningen voor de nieuwsbrief (dank 
voor alle reminders 😉) en voor het regelen van de bijbehorende sponsoren! Ik ben blij 
dat Koos Kluytmans, Ron Zwart Optiek en iBeau kapsalon ons komend jaar sponsoren. 
Dank!! 
 
Heel veel badmintonplezier! 
 
De penningmeester 
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18 september start de Grote Clubactie weer. We hopen weer veel loten te verkopen.  
Een lot kost 3 euro en levert OBV 2,40 op! 
 
Met de opbrengst willen we weer leuke (jeugd)activiteiten 
organiseren, dus verkoop en koop zoveel mogelijk loten. Dit 
kan via de bekende boekjes, die op de speelavond worden 
uitgedeeld én online via bovenstaande QR code. 
 
 
 
 
Badminton weetjes 
 
 Badminton is de snelste racket sport ter wereld. De Deen Mads Pieler Kolding heeft 

het officiële smash record op zijn naam staan voor competitiewedstrijden. De 
snelheid bedroeg 426 km/u. Dit record staat sinds 2017 op zijn naam. Ter 
vergelijking: tennis 263,4 km/u (Sam Groth). 

 
 Volgens Yonex bedraagt de snelste smash 

ooit momenteel 493 km/u. 
 
 Badminton debuteerde in 1992 op de 

Olympische Spelen in Barcelona. 
 
 De Internationale Badminton Federatie (IBF) is 

opgericht in 1934. 
 
 De kortste badminton match ter wereld 

duurde 6 minuten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


