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Belangrijke data: 

Vrijdag 1 februari 
Dinsdag 5 februari 
Vrijdag 8 februari 
Vrijdag 15 februari 
 
Vrijdag 22 februari 
Zaterdag 23 februari 
Maandag 25 februari 
Donderdag 28 februari 
 
Zaterdag 2 maart 

Recreantencompetitie team 1,2 en 3 Essesteijn 20.00 – 22.30 uur 
Husselen DIMO 
Recreantencompetitie team 1,2 en 3 Essesteijn 20.00 – 22.30 uur 
Recreantencompetitie team 1 Essesteijn 20.00 – 22.30 uur 
Deadline kopy februari: nieuwsbrief@orbiton.nl 
Recreantencompetitie team 1 en 3 Essesteijn 20.00 – 22.30 uur 
Geen badminton 
Sport-In 11.00-15.00 uur De Fluit 
Geen badminton 
 
Geen badminton 
 

 

 

 

 

Van de voorzitter 
Het nieuwe jaar is alweer goed op weg en in  
de najaarscompetities worden de laatste 
wedstrijden gespeeld.  
Het jaar startte met het Oliebollen toernooi 
waarbij een onverwacht groot aantal 
introducees kwamen opdagen. Overigens zijn 
introducees uiteraard het hele jaar welkom om 
een paar keer mee te doen! Dus schroom niet 
om eens iemand mee te vragen, al zegt degene 
nooit lid te willen worden, maakt niet uit.  
 
Verder is het geweldig om te horen dat Harry 
genomineerd is voor de sporticoon van het jaar. 
Daarover verderop meer. 
 
Tot slot vinden wij het leuk als er kopij van de 
leden komt; een leuk verhaal of stukje over 
vakantie, hobby's, badminton of andere sport.  
Nu vult alleen het bestuur de nieuwsbrief, en 
met name Iris. Foto's kunnen ook. Tot max. half 
4 viertje. We zien graag de stukken tegemoet: 
nieuws@orbiton.nl 
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Oliebollen toernooi:  
Vrijdag 4 januari stond de hal vol, rijen voor de 

inschrijving en de organisatie was enigszins overvallen 

door deze belangstelling. Geweldig om te zien dat er 

ongeveer 25 introducees waren, nog meer leden en nog 

wat publiek. Zoals gezegd een hal vol.  

In eerste instantie was er welgeteld 1 aanmelding via de site binnengekomen; dus we 
stonden op het punt om maar te annuleren.  
Na even overleg en een nieuwsflits bleek de belangstelling dus veel groter.  
Ondertussen in de hal wist de organisatie met wat puzzelen een schema op te stellen. 
Na afloop van de wedstrijden was er voor de besten een leuk prijsje en voor iedereen 
uiteraard oliebollen!   
Met name Björn en Gerard dank voor de organisatie. Volgend jaar weer een Oliebollen 
toernooi ! 
 

Standen najaarscompetitie:                   

Team 1     2e plaats    71 punten 
Team 2     6e plaats    42 punten 
Team 3     5e plaats    45 punten 
Team 4     3e plaats    54 punten 
Team 5     4e plaats    43 punten 

 

 

 

 

 
 

 
Recreantencompetitie 
Dit voorjaar spelen er drie teams in de recreantencompetitie van RCZ. 
Eén team is geheel nieuw, zij spelen als Orbiton 1 in poule C1 in de voorjaarscompetitie met 
singles. De andere twee zijn de teams 2 en 3 die net als in het afgelopen najaar die in poules 
C1 en C2 spelen in de dubbel-competitie dus zonder singles. 

De spelers van team 1 zijn:  
Melissa Kortekaas, Isabelle Oudshoorn, Firoza Lalmahomed, Chun Tang en Edwin Koning. 
De spelers van team 2 zijn: Will Goedhart, Ingrid Zonneveld, Kino Verburg en Jordy Blom.  
De spelers van team 3 zijn: Willy Leijnse, Michèle Dorsman, Fedor Maltha en Arend Pel. 
  

 

Standen recreantencompetitie: 

Team 1   1e plaats    28 punten 

Team 2   5e plaats      1 punt 

Team 3   3e plaats    10 punten 

http://www.orbiton.nl/
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Grote Clubactie 
Jeugd- en seniorleden van Orbiton 
deden in het najaar mee met de 
Grote Clubactie. Bij elkaar werden 
er 77 loten gekocht, waarvan 
€176,40 naar de club is gegaan. 
Van het bedrag is o.a. een banner 
gekocht, die gebruikt zal worden 
bij allerlei activiteiten waar we 
onze sport kunnen promoten. 
 
 
 

 
 

Sportprijs Leidschendam-Voorburg 
Maandag 18 februari vindt de uitreiking plaats van 
o.a. de sportman/vrouw van het jaar en ook van de 
sporticoon van het jaar. Harry is voor deze rubriek 
genomineerd. Hieronder de informatie over Harry die 
alle voorzitters van verenigingen kregen om een stem 
uit te kunnen brengen. Wij vinden het erg leuk dat 
Harry genomineerd is en dat badminton onder de 
aandacht wordt gebracht. Het bestuur zal 18 februari 
dan ook aanwezig zijn bij de uitreiking van de 
sportprijzen. 

Harry van Kuilenburg is 85 jaar en al meer dan 50 
jaar actief in de badmintonsport. Hij is samen met 
zijn vrouw Loes één van de oprichters van SIO, wat 
na een fusie nu bekend is als Orbiton. In 2018 is 
Harry geëerd met een erepenning van de 
Badmintonbond. Ondanks zijn leeftijd is hij nog zeer 
actief binnen de vereniging. Hij speelt nog in de 55+ 
recreantengroep, hij traint beginners en is betrokken 
bij de jeugdtrainingen. Verder kloppen ervaren 
wedstrijdspelers nog geregeld bij hem aan voor 
adviezen. 
 

Alle informatie over de sportprijs en verkiezing is te vinden op de site www.sportprijs-lv.nl  
Iedereen kan zich hier ook gratis kan aanmelden, om er 18 februari bij aanwezig te zijn. 

Vanaf 28 januari kun je op deze site je stem uitbrengen.  
De stemmen van het publiek tellen voor 1/3 mee.  

Leden van Orbiton stemmen jullie mee op Harry? 
 

http://www.orbiton.nl/
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sportprijs-lv.nl&data=02%7C01%7C%7C2eae2387c58b4ca2716908d683a1bc98%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636841128018939159&sdata=6VDIW60tMmxVxIn4UdKaXb9mkN9dDP%2BIfEp76sjt9uw%3D&reserved=0
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Sport-In 
Maandag 25 februari vindt er weer een 
Sport-In plaats in sporthal De Fluit.  
Van 11.00 tot 15.00 uur kunnen 
basisschoolleerlingen kennis maken met 
diverse sporten, waaronder badminton.  
Wie het leuk vindt om deze ochtend te 
komen helpen is van harte welkom. Opgeven 
kan bij Iris Kaiser, mondeling  
of via bestuur@orbiton.nl 
 

 

BC Orbiton 20 jaar 
In september 2019 bestaat onze vereniging 20 jaar. Wie 
vindt het leuk om mee te denken welke activiteiten we 
zouden kunnen doen om hier bij stil te staan? Het 
bestuur denkt bijvoorbeeld aan een reünie toernooitje, 
omdat dit bij het 15 jarig bestaan een groot succes was. 
Maar misschien heb jij nog wel hele andere leuke ideeën. 
Wie mee wil denken/helpen uitvoeren, kan dit mondeling 
doorgeven aan het bestuur of een berichtje sturen aan 
bestuur@orbiton.nl  

 
 

 
 

Ook via Facebook kun je Orbiton volgen en berichten delen om  

nog meer mensen enthousiast te maken voor badminton en onze 

club https://www.facebook.com/bcorbiton 

 
 
 

 
         
 
 
 
 
 
 

          www.beeld31.nl                                     
 

Fotoalbum:  
Seizoen 2018/2019                                                              
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