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   Nieuwsbrief 

         Februari 2018 

Belangrijke data:  

Maandag 29 januari Bestuursvergadering 19.45 uur 

Vrijdag 2 februari 

Zaterdag 3 februari    

Vrijdag 9 februari  

Dinsdag 13 februari 

Donderdag 15 februari   

Vrijdag 16 februari 

Vrijdag 23 februari 

Recreanten Dubbelcompetitie 20.00 uur Essesteijn 

Bowlen voor alle leden van Orbiton 

Recreanten Dubbelcompetitie 20.00 uur Essesteijn 

Husselen DIMO groep 

Deadline aanleveren kopij nieuwsbrief      nieuws@orbiton.nl 

Recreanten Dubbelcompetitie 20.00 uur Essesteijn 

Mannen- en Recreanten Dubbelcompetitie 20.00 uur Essesteijn 

Donderdag 1 maart 
Zaterdag 16 juni 
 

Geen badminton 
Clubdag 12.00 – 17.00 uur 

 
Bowlen 
Badmintonvrienden, 
Op zaterdagavond 3 februari 2018 organiseert Orbiton  
een bowlingavond voor alle leden!  
 
Informatie voor wie zich heeft opgegeven: 
Hoe laat spreken we af? 
We spreken af om 19:45 voor de ingang van de 

bowlingbaan in de Palace Promenade op Scheveningen. Dan trekken we onze 
bowlingschoenen aan en beginnen om 20:00 uur met bowlen. 
 
Hoe kom ik daar? 
Het adres van het bowlingcentrum is Gevers Deynootweg 990-2.  
Parkeren kan het beste in de parkeergarage aan de Zwolsestraat 426  
(2000 parkeerplaatsen). Vanaf daar is het nog vijf minuten lopen. 
 
Als je met het openbaar vervoer komt dan kun je het best tram 1 en 9 of bus 22 nemen 
en uitstappen bij halte Kurhaus 

Hallo allemaal, 
Orbiton heeft de smaak te pakken 
betreffende allerlei competities. Na de 
voorjaars- en recreantencompetitie beginnen 
binnenkort de mannen- en 
recreantendubbelcompetitie. Deze 
wedstrijden worden op de vrijdagavonden 
gespeeld. Daarom is sporthal Essesteijn elke 
vrijdag van 2 februari t/m 27 april gehuurd 
van 20.00 tot 23.00 uur. Er kan dus ook 
langer “vrij” worden gespeeld deze maanden. 
Iedereen die meedoet veel wedstrijdplezier 
gewenst. 
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Standen Najaars Competitie                  Stand Recreanten Competitie                

Team 1   41 punten   5e plaats                     Team 1     1 punt      5e plaats 

Team 2   47 punten   3e plaats                     Team 2     2 punten   5e plaats 

Team 3   76 punten   2e plaats                     Team 3   16  punten  2e plaats 

Team 4   25 punten   7e plaats 

Team 5   29 punten   8e plaats 

Team 6   47 punten   6e plaats   

Deze competities zijn weer voorbij;  

óp naar de mannen- en recreantendubbelcompetitie. 

 

 

 

 

 
        

            

 

 

 

 

 

 

Van vrijdag 2 tot en met  
zondag 4 februari 2018 vinden  

in Topsportcentrum Almere 
de FZ Forza Nederlandse 

Kampioenschappen 2018 plaats 
met deelname van onze 

nationale toppers.  
Jij komt toch ook? 

 

http://www.orbiton.nl/
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Aanbieder op de Sportstrippenkaart        

Leidschendam-Voorburg 2018  

Samen met 43 andere sportverenigingen bieden we onze 

sport aan via de sportstrippenkaart Leidschendam-Voorburg. 

Met deze kaart kunnen inwoners van jong tot oud 4 sporten 

kosteloos uitproberen.  

We hopen op deze manier onze sport nog beter bekend te 

maken in de gemeente en hopelijk nieuwe leden te 

verwelkomen dit jaar.  

De coördinatie van de sportstrippenkaart is in handen van 

Stichting Sport en Welzijn. Vooraf aanmelden voor de proeftrainingen is verplicht en 

gaat via de vernieuwde website van Sport en Welzijn:  

http://www.senw-lv.nl/sportstrippenkaart/   

 
In deze rubriek lees je “alles” over badmintonleden 

van Orbiton. Omdat er op verschillende locaties 

wordt gespeeld hopen we dat de leden elkaar op 

deze manier een beetje beter leren kennen.  

Wie is Leroy Lard? 

Ik ben sinds augustus 2016 met 

veel plezier lid van Orbiton. 

Hiervoor ben ik jaren lid geweest 

bij de Leidse LUSV 

badmintonclub.  

Sinds een paar jaar zijn we verhuisd naar Leidschendam en heb hierbij de stap gemaakt 

naar Orbiton. 

 

1. Hoe kenmerk je Orbiton? 

> Orbiton kenmerk ik als een gezellige, actieve club waarbij er naast badminton ook 

aandacht besteed wordt aan leuke activiteiten.  

 

2. Heb je nog andere hobby’s dan badminton? 

> Mijn andere hobby’s bestaan momenteel uit met name gezellige tijd doorbrengen met 

mijn kinderen van 5 en 7 jaar. Daarnaast wat ontspannen Netflix series bekijken af en 

toe.  

 

3. Wat is jouw favoriete vakantieland? 

> Mijn favoriete vakantie(ei)land is Curaçao. Ik kom er oorspronkelijk vandaan en mijn 

ouders wonen daar nog. Het lekkere temperatuur, zon, heldere zee en strand is altijd 

heerlijk. En lekker eten en een cocktailtje erbij. Blijft genieten.  

http://www.orbiton.nl/
http://www.senw-lv.nl/sportstrippenkaart/
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4. Wat is jouw favoriete seizoen? 

> Mijn favoriete seizoen is uiteraard de zomer, maar helaas kan de zomer soms 

tegenvallen in Nederland.  

 

5. Wat is volgens jou de beste uitvinding? 

> Beste uitvinding tot nu toe is het navigatiesysteem. Ik heb een slecht 

oriëntatievermogen en sindsdien is het stuk ontspannender rondrijden. Ook de digitale 

fotografie is een goede uitvinding. Je kan direct zien of een foto gelukt is en niet pas 

achteraf. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Badmintonnen in Westvliet                    Op zaterdag traint de jeugd van Orbiton 
in de kerstvakantie                               in sporthal de Fluit  
onder leiding van Tessy.                       onder leiding van Kees. 
 

          
Fotoalbum seizoen 2017/2018:  
https://myalbum.com/album/IADUJw3Kr5kK 
 
Fotoalbum seizoen 2016/2017: 
https://myalbum.com/album/BYTEqlY0QW5H 
      
Fotoalbum seizoen 2015/2016: 
https://myalbum.com/album/qL4IfDdtzpGU 
 

 

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 

 

http://www.orbiton.nl/
https://myalbum.com/album/IADUJw3Kr5kK
https://myalbum.com/album/BYTEqlY0QW5H
https://myalbum.com/album/qL4IfDdtzpGU
https://www.facebook.com/bcorbiton
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Veren shuttles kopen 
De nieuwe shuttles, Victor Service, zijn te koop  
bij Erwin Bemelmans voor €22,20 
Er zijn ook nog een aantal kokers te koop  
van het “oude merk”, Yonex Aerosensa 10,  
voor €17,00  (shuttles@orbiton.nl) 
 
 

 

“Don’t ask what 

ORBITON can do for 

you, but ask what 

you can do for 

ORBITON” 

Het bestuur is nog op zoek naar: 

- Een voorzitter 

- Een jeugdcontactpersoon 

 

Interesse of meer informatie?  

Laat het ons weten via 

bestuur@orbiton.nl 

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

