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Belangrijke data: 

Vrijdag 5 april 
Zaterdag 6 april 
Vrijdag 12 april 
 
Vrijdag 15 april 
 
Zaterdag 27 april 
 
Zaterdag 4 mei 
Vrijdag 10 mei 

 
Zaterdag 15 juni 

Recreantencompetitie team 2   20.00 uur Essesteijn 
Jeugdcompetitie team 1           10.00 uur De Fluit 
Recreantencompetitie team 2   20.00 uur Essesteijn 
Herencompetitie 
Bestuursvergadering 20.00 uur 
Inleveren kopy nieuwsbrief mei nieuws@orbiton.nl 
Zaal gesloten (Koningsdag) 
 
Geen badminton 
Pubquiz 
 
Clubkampioenschappen 

 

 

 

 

 

Zaterdag 23 maart was er een thuiswedstrijd 
van de jeugd. De laatste jaren is er geen 
jeugdcompetitie geweest maar het is 
geweldig leuk om te zien.  
Deze keer een goede overwinning dus het 
enthousiasme was groot. Uiteraard is 
iedereen welkom een keer te komen kijken 
en aanmoedigen!  
Voor het penningmeesterschap zijn we 
inmiddels Casimir aan het inwerken. De 
overdracht zal pas na de zomer zijn en 
officieel met de algemene ledenvergadering.   
Casimir wil graag kennismaken met iedereen, 
althans zoveel mogelijk en gaat dan ook eens 
op een andere avond kijken of meespelen.  
Als er reeds vragen of opmerkingen zijn dan 
hoort hij dat graag.  
Noteer vast in de agenda: de pubquiz vrijdag 
10 mei en de clubkampioenschappen 15 juni!     
 
Groet Frank Jansen 
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Badmintontoernooi BC Delft 

Op 23 en 24 februari jl organiseerde BC Delft 

weer een landelijk badminton toernooi. De eerste 

dag was voor de 'profs', waar Ralf en Vincent aan 

meededen! De 24ste was voor de recreanten. 

Hierbij deden er 8! van ons mee. 

Het was een heel gezellige dag, met leuke teams 
en vooral lekker meppen! 's Ochtends werden er 

de dubbels, heren en dames, gespeeld. Nadien volgde de prijsuitreiking. Na de 
lunchpauze volgde er de mixen. Tussen de wedstrijden door werd er door 2 van onze 
dames ook nog geshopt, schoenen en een tas! Wel gelukkig allemaal aangeschaft voor 
sportieve doeleinden. 
Ook na deze wedstrijden volgde er de prijsuitreiking. Uiteindelijk gingen er 4 prijzen 
naar BC Orbiton, en wel het dames- en herendubbel en 2x de mix. 

Toen kwam de vraag: 'Wat doen we met het eten?' Gaan we gewoon naar huis en 
schuiven we daar aan, of doen we een etentje. Voor dat laatste werd gekozen, en met 
7 zijn we naar Sijgje in de Herenstraat te Voorburg gegaan. We hebben er geen spijt 
van gehad. De dag was leuk en sportief geweest en het eten was heerlijk. Uiteraard 
kwam er weer het sierwater voorbij, naast het aloude huppeltjeswater. Kortom een hele 
leuke dag! 
Dus een idee voor meerdere 'profs' en recreanten om volgend jaar naar BC Delft te 
gaan voor dat landelijke toernooi! Het fijne was dat men zelf zijn eigen niveau kon 
uitkiezen! 
Groetjes van Arend, Jamil, Kino, Peer, Ingrid, Michèle, Will en Willy 

 

Bowlen 

Zaterdagavond 9 maart was geprikt om weer eens onze krachten 

met elkaar te meten op de Bowlingbaan. Bijna 30 Orbitonners 

speelden op vijf banen een of meerdere rondes tegen elkaar. Ik 

speelde met Arend, Ben, Peer en Willy op de eerste baan. Het was 

een avond waarop het mij aardig lukte om de bal niet hard, maar 

wel “in slow motion” in een rechte lijn te rollen. Ik werd winnaar 

van de eerste ronde met 112 punten. Bij de tweede ronde kreeg 

Peer langzaam de bowling smaak te pakken en scoorde hij steeds 

meer punten. Even leek het of Ben hem in zou halen, maar Peer liet zich niet kennen en 

won de tweede ronde op baan 1. Na het inleveren van de bowlingschoenen vond bij de 

ingang van de bowlingbaan de prijsuitreiking plaats. Björn reikte bij de mannen de 

tweede prijs uit aan Martijn, de eerste prijs was voor Leroy. Bij de dames werden 

Marjan en Miranda gefeliciteerd met de tweede prijs, de eerste prijs was voor Lynda 

met 103 punten. Björn, bedankt voor het organiseren van deze activiteit, ik vraag me 

alleen toch af: “Heb je de scores van baan 1 al gevonden?”                    Iris 

http://www.orbiton.nl/
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Bij de DIMO groep:  
 

Hans, Thomas, Ralf en Elly 

We wensen jullie  
een gezellige tijd  

bij onze club 
 

 

 

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 

 
           

Fotoalbum:  
Seizoen 2018/2019                                                              
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https://myalbum.com/album/Bowp4sPVWL8B

