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   Nieuwsbrief 

       Mei 2019 

 

  
 

 

Belangrijke data: 

Dinsdag 23 april 

Donderdag 25 april 
 
Donderdag 2 mei 

Zaterdag 4 mei 
Vrijdag 10 mei 
Zaterdag 11 Mei 

Woensdag 15 mei 
Vrijdag 17 mei 
Maandag 20 mei 

Zaterdag 25 Mei 
Dinsdag 28 mei 

Donderdag 30 mei 
Vrijdag 31 mei 
Vrijdag 7 juni 

Zaterdag 8 juni 
Dinsdag 11 juni 
Donderdag 13 juni 

Vrijdag 14 juni 
Zaterdag 15 juni 

Laatste training van Tessy dit seizoen  

Geen badminton 
 
Geen badminton 

Geen badminton 
Pubquiz   22.15 uur 
Jeugd Competitie vanaf 10:00 uur 

Inleveren kopy nieuwsbrief juni nieuws@orbiton.nl 
Herencompetitie   20.00 uur Essesteijn 
Bestuursvergadering 20.00 uur 

Jeugd Competitie vanaf 10:00 uur 
Laatste speelochtend dinsdag 

Zaal gesloten 
Herencompetitie   20.00 uur Essesteijn 
Etentje DIMO groep; opgeven bij Sjaak of Iris 

Laatste speelochtend jeugd 
Laatste speelavond dinsdag 
Laatste speelochtend donderdag 

Laatste speelavond vrijdag 
Clubkampioenschappen + BBQ 
 

 

 

Beste leden van Orbiton, 

Hierbij de nieuwsbrief van mei, waarin 

we nog een team feliciteren met het 

behalen van hun kampioenschap.  

Heb je iets te melden, zoals een 

kampioenschap, laat het mij weten via 

nieuws@orbiton.nl, dan kan ik er 

aandacht aan besteden.  

In verband met de vakantie is er op de 

donderdagen 25 april en 2 en 30 mei 

geen badminton in De Fluit.  

Hebben jullie al genoteerd dat er vrijdag 

10 mei weer een Pubquiz om 22.15 u 

wordt georganiseerd in sporthal 

Essesteijn? Iedereen is welkom. Allen 

nog speelplezier gewenst de laatste 

weken van het seizoen. Groetjes, Iris 

 

 

http://www.orbiton.nl/
mailto:nieuws@orbiton.nl
mailto:nieuws@orbiton.nl
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Kampioensteam recreanten          
Beter laat dan nooit….  

Het recreantenteam van  
 

Gert-Jan, John, Sandra en Marian,  

 
alsnog van harte gefeliciteerd  
met jullie kampioenschap! Vanuit het bestuur 

komt er een leuk presentje jullie kant op! 

 

Standen competitie 

 

 

 

 

 

Competitie indeling 2019 -2020 

 

De competitie indeling voor dit jaar is ook weer bekend. 

Hier is Orbiton 1 dit jaar gepromoveerd naar de 6e Divisie en Orbiton 4 gaat dit jaar ook 

een klasse hoger spelen. 

 

 

Recreanten 

Voorjaarscompetitie 

Orbiton 1   1e plaats  27 punten    

 

Dubbelcompetitie 

Orbiton 2   3e plaats   12 punten 

 

 Heren 

 Orbiton 1 staat op dit moment 

op de 2e plaats 

 

dddas 

 

 

 

dd.    

http://www.orbiton.nl/
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Husselen 

Op de eerste dinsdag van februari, maart 

en april werd er op de dinsdagmorgen weer 

enthousiast gehusseld. Na de warming-up 

werden er twee keer partijtjes gespeeld 

tegen wisselende tegenstanders. Elke partij 

duurde 14 minuten, waarbij na 7 minuten 

van kant werd gewisseld. De uitslag werd 

na afloop genoteerd en Peter van Beem 

maakte hier een mooi overzicht van.  

Dit seizoen mogen Loek en Shanaz zich de husselkampioenen noemen. Gefeliciteerd! 

 

                                     

 

De enthousiaste jeugd van Orbiton.  
Omdat er op de zaterdagen in de vakantie geen badminton is,  
mogen jullie op dinsdagavond 23 en/of 30 april komen spelen.  

Jullie zijn welkom vanaf 20.00 uur 

Lijkt het jullie trouwens ook is leuk om de jeugd in actie te zien komen? 
Kijk dan even in de Agenda want Orbiton Jeugd speelt nog 2 keer thuis met dit team. 

Op dit moment staat het team op de 3 plaats dus elke aanmoediging kan een stap 
voorwaarts zijn. 

Fotoalbum:  
Seizoen 2018/2019                                                              

 

http://www.orbiton.nl/
https://myalbum.com/album/Bowp4sPVWL8B
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Brede School 
Onlangs werd een 10-weekse sessie voor de Brede 

School afgesloten op basisschool De Waterlelie. 

Door Martin, Ben en Harry werd 10 maal een badminton-
gerichte gymles gegeven, waarbij het spelplezier van de 
kinderen voorop stond. 

Iedereen heeft er van genoten en het heeft ons weer 
een paar nieuwe jeugdleden opgeleverd. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 
 

 

Velo internationaal badmintontoernooi 
Van donderdag 11 t/m zondag 14 april 

vond in Wateringen het Victor Dutch 
International plaats. Vier dagen met 
internationaal top badminton in een 

gezellige intieme sfeer waar spelers en 
coaches op de tribune tussen de 
supporters zaten. 

Dit jaar konden al punten kunnen worden 
vergaard voor de Olympische Spelen van 2020 
in Japan waardoor een grote opkomsten van 

veel nationaliteiten en een hoog niveau badminton te zien was. Ook dit jaar speelden 

http://www.orbiton.nl/
https://www.facebook.com/bcorbiton
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weer meerdere Nederlandse badmintonners mee, die zich konden meten met de 

internationale spelers. 

WIST JE DAT? 

Wist je trouwens ook dat je zelf ook iets voor de nieuwsbrief kan schrijven? 
Gewoon een E-mailtje sturen naar nieuws@orbiton.nl sturen en dan komt jou item in de 
nieuwsbrief!  

 

 

BADMINTON  

FESTIVAL DEN HAAG 

ZA 20 JUL. T/M ZO 21 JUL. 

Op 20 en 21 juli kun je in Den Haag 

deelnemen aan en genieten van de 
nieuwe sport Outdoor 
Badminton tijdens het Badminton 

Festival Den Haag powered by 
Decathlon. Dit is het 9e festival in de 
toer door Nederland waarbij 12 steden worden bezocht door Badminton 

Nederland waarbij jij als bezoeker / deelnemer kennis kunt maken met deze te gekke 

nieuwe outdoor sport.  

 

http://www.orbiton.nl/
mailto:nieuws@orbiton.nl

