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   Nieuwsbrief 

         December 2018 
 

Belangrijke data: 

Zaterdag 1 december 
Dinsdag 4 december 
Vrijdag 7 december 
 
Zaterdag 8 december 
Zaterdag 15 december 
 
Zaterdag 22 december 
Dinsdag 25 december 
Donderdag 27 december 
Zaterdag 29 december 

Thuiswedstrijd team 2 De Fluit 10.00 – 13.00 uur 
Sint Husselen DIMO groep 
Thuiswedstrijd team 1 en 3 Essesteijn 20.00 – 23.00 uur 
Thuiswedstrijd recreanten team 1 
Thuiswedstrijd team 2, 4 en 5 De Fluit 10.00 – 13.00 uur 
Ouder-kind toernooitje in De Fluit 10.00 – 11.30 uur 
Deadline kopy januari: nieuwsbrief@orbiton.nl 
Geen badminton 
Zaal gesloten 
Geen badminton 
Geen badminton 
 

Dinsdag 1 januari 2019 

Donderdag 3 januari 

Vrijdag 4 januari 

Zaal gesloten 
Geen badminton 
Introductie Kersttoernooitje 20.00 – 22.00 uur 

 

 
 

Hallo allemaal, 

Hierbij de nieuwsbrief van december met 

heel veel informatie over de clubshirts,  

het ouder-kind toernooi op 15 december  

en het introducee toernooi op 4 januari.  

Het bestuur wenst iedereen alvast  

gezellige feestdagen 

 

 

 

Hier kan volgende keer  

jouw advertentie staan: 

Een eenmalig advertentie plus 

doorlinkmogelijkheid  

kost €20,- 

De prijs voor een heel jaar  

(10 nieuwsbrieven) kost €100,- 

Interesse?  

Neem contact op via nieuws@orbiton.nl 

Neem contact op via nieuws@orbiton.nl 

 

http://www.orbiton.nl/
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Standen Najaarscompetitie                   

Team 1     2e plaats    40 punten 
Team 2     4e plaats    28 punten 
Team 3     4e plaats    25 punten 
Team 4     3e plaats    28 punten 
Team 5     4e plaats    23 punten 

 

 

 

 

 

 

Klein verslag van een klein toernooi. 
Zaterdag 27 oktober jl. hebben Michèle Dorsman en ondergetekende meegedaan aan 
een klein, doch leuk toernooi bij BC DKC. Klein, omdat we maar met 22 personen 
waren. Michèle en ik deden mee aan het damesdubbel, waar we derde zijn geworden. 
Geen prijs, die waren – voor alle poules – alleen voor de nummers 1 en 2. 

Na afloop hebben we dan ook nog mogen smullen van een Indische maaltijd. 

De puntenbijhouder en aankondiger voor de wedstrijden was Gert-Jan van der Lee, van 
BC DKC. Naast wij twee van BC Orbiton waren er ook enkele van BC Onder Ons en uit 
Leiden (de naam is mij ontschoten) ;-( 

Kortom een leuk toernooi, wellicht een herhaling voor volgend jaar, en misschien nog 
wat meer sportieve recreanten van BC Orbiton? Ook is het wel leuk om via 
http://www.toernooi.nl toernooien te bekijken, wellicht is er toch iets bij om mee  
te spelen. 

Willy van Diessen-Leijnse 

 

Fotoalbum: Seizoen 2018/2019                                                               

  

Standen recreantencompetitie: 

Team 1   2e plaats    12 punten 

Team 2   5e plaats      0 punten 

Team 3   4e plaats      6 punten 

http://www.orbiton.nl/
http://www.toernooi.nl/
https://myalbum.com/album/Bowp4sPVWL8B
https://myalbum.com/album%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%0b/Bowp4sPVWL8B
https://myalbum.com/album%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%0b/Bowp4sPVWL8B
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Bingo en nieuwe shirts             

Een sportvereniging is veel meer dan alleen samen sporten. Het is vriendschappen 
sluiten, samen aan de vereniging bouwen, gezellig wat drinken na de wedstrijd en af  
en toe uit eten met je competitieteam. Al die dingen die een vereniging zoveel meer 
maken dan een fitnessclub. En een van de dingen die we al jaren doen is de bingo. Een 
gezellige activiteit met een hapje en een drankje, maar ook met spanning (Nog maar 
eentje… B6, B6, B6!) en met een beetje geluk neem je een mooie prijs mee. Dus de 
bingo op zich is al leuk. Maar er zit nog een mooie kant uit. Met de bingo maken we 
een bescheiden winst waarmee we verderop in het seizoen de eveneens traditionele 
Pubquiz kunnen organiseren. Dus met de bingo heb je een leuke avond, en daarmee 
zorg je dat er nog een leuke avond komt. Alleen maar winnaars!  

 
Over winnaars gesproken, de geluksvogel van 
de avond was Gerard. Hij won zowel de 
allereerste prijs, een kraslot, als de hoofdprijs, 
een airfryer! Als je zoveel geluk hebt dan zal er 
ook nog wel een mooie geldprijs op het kraslot 
vallen, en Gerard, dat is je van harte gegund! 
 
Dat twee van de organisatoren ook een prijs 
wonnen zorgde voor wat gemompel over 
valsspelen, oplichting, voorbedachte rade en 
bingoballen die voorzien waren van 

magneetjes. Maar dat ontkent de organisatie uiteraard met kracht!  
 
Tijdens de bingo avond werden ook de nieuwe shirts gepresenteerd. Peer was degene 
die onder luid applaus de catwalk opkwam met het nieuwe shirt. Het is een prachtig 
shirt. Miranda heeft het ontworpen, en ze heeft daar talent voor, want het resultaat is 
schitterend. Iedereen die een shirt besteld had en aanwezig was kreeg het nieuwe shirt 
gelijk mee naar huis. 

Al met al een geslaagde avond! 
Jan ten Cate 
 

 
 

http://www.orbiton.nl/
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Ouder-kind toernooitje 

Op zaterdag 15 december kunnen de 
jeugdleden hun ouders, zusjes, broertjes of 
andere familieleden meenemen om gezellig 
samen te badmintonnen. Het is niet extra lang 
maar in plaats van de training. De speeltijd is 
gewoon van 10:00 - 11:30 uur. We hopen op 
een grote opkomst. 

 

 
 

 

 

 
Wij deden mee met de grote clubactie. De leden van onze vereniging hebben 77 loten 
gekocht. Hiervan gaat €215,- naar de club. Bedankt allemaal. Het bestuur zal dit 
gebruiken voor promotie materiaal en voor de organisatie van extra activiteiten. Nu 
duimen dat een of meerdere leden iets hebben gewonnen. De trekking is 12 december. 
 

Website Orbiton 

Op www.orbiton.nl vind je heel veel informatie over onze vereniging.  

Zo zijn de nieuwsbrieven ook terug te lezen op de website. Zie Clubinfo/nieuwsbrieven. 

Vind je het leuk om ook een keer een stukje te schrijven voor de website/nieuwsbrief  

of heb je leuke foto’s gemaakt? Stuur dit dan door naar nieuws@orbiton.nl  

Alvast bedankt voor je bijdrage. 

  

  

 
 
 
 

Nieuwe shirts 
We bedanken Björn voor het regelen van de nieuwe clubshirts. Ze zijn prachtig 
geworden. Ook bedanken we de Pyrotech4all voor het sponsoren van de shirts.  
Wie niet geen Club shirt heeft en er wel graag een wil, kan deze tot 1 februari bestellen 
bij Björn tshirts@orbiton.nl In januari zal Björn pas T-shirts hebben liggen om te 
passen. De shirts kosten dan €30 per stuk. 

http://www.orbiton.nl/
http://www.orbiton.nl/
mailto:nieuws@orbiton.nl
mailto:tshirts@orbiton.nl
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PENNINGMEESTER PER 1 AUGUSTUS 2019 
Voor meer informatie kun je terecht bij het bestuur: 
Frank, Iris, Ralf, Ben, Björn of Vincent 
Of stuur een mailtje naar bestuur@orbiton.nl 
 

 
Oliebollen toernooi: 

 

4 Januari Oliebollen toernooi met Introducee 
 
Om het jaar goed in te luiden willen wij op 4 januari het oliebollen toernooi 
gaan spelen. 
 
Neem je Collega \ Vriend \ Vriendin \  Partner \ Broer \ Zus mee en ga de 
strijd aan tegen je de andere clubgenoten! 
 
Plezier staat voorop en uiteraard zijn er ook prijzen te winnen. 
Hoe kun je je opgeven? 
 
Voor 28 december een mail sturen naar toernooi@orbiton.nl en daarin 
aan te geven: of je wel / geen ervaring hebt met je partner om te 
badmintonnen. 
 

 

http://www.orbiton.nl/
mailto:bestuur@orbiton.nl
mailto:toernooi@orbiton.nl

