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Belangrijke data: 

Donderdag 28 februari 
Zaterdag 2 maart 
Maandag 4 maart 
Vrijdag 8 maart 
Zaterdag 9 maart 
Vrijdag 15 maart 
 
Vrijdag 22 maart 
Vrijdag 29 maart 

Geen badminton 
Geen badminton 
Bestuursvergadering 20.00 uur 
Recreantencompetitie team 2 en 3   20.00 uur Essesteijn 
Bowlen in Scheveningen 19.30 – 21.00 uur 
Recreantencompetitie team 2   20.00 uur Essesteijn 
Inleveren kopy nieuwsbrief april nieuws@orbiton.nl 
Recreantencompetitie team 2   20.00 uur Essesteijn 
Herencompetitie 
 

 

 

 

 

 

Eind februari en al 15 graden, de lente komt 
eraan! Toch kan dat wel eens tegenvallen. 
Gelukkig is het badminton nog steeds 
binnen. Voor een ieder alvast om over na te 
denken: de competities van volgend 
jaar. Zeker ook voor nieuwe leden. En voor 
leden die al jaren spelen; je kan het altijd 
eens proberen. Volgende nieuwsbrief 
daarover meer.  
 
Verderop in deze nieuwsbrief onder andere 
over de Sportprijzen van Leidschendam-
Voorburg, waarbij onze trainer Harry 
genomineerd was.  
 
Dan de bowlingavond op 9 maart. Geef je 
op via een mailtje of schrijf je in op de 
formulieren in de zaal. Wat mij betreft een 
van de gezelligste avondjes van het jaar.  
 
Groet Frank Jansen 
 
 

 

Nog een stukje over…. 
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Ronde Tafel! 
Op 6 februari waren er acht recreanten heel leuk 
aan het converseren aan een ronde tafel bij de 
Chinese Muur voor een lekker buffet met huppel- 
en sierwater! Dit als afsluiting van de 
najaarscompetitie. Arend heeft het initiatief 
hiervoor genomen en de afspraak maakte, en 
daarvoor dank namens ons 7-en! Het leek wel 
een beetje een ronde tafel conferentie, maar met 
luchtigere onderwerpen. Voldaan keerden we na 
het dessert en nog koffie erbij weer naar huis. 

Om op vrijdag 8 februari weer een eerste wedstrijd te spelen, de voorjaarscompetitie. 
Hoe dat zal gaan, wie weet komt er nog een stukje. 

Hartelijke groet  
van Will, Ben, Arend, Kino, Michèle, Ingrid, Martin en Willy 
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Schoolbadminton 

Schoolbadminton, onder leiding van Ben 
is begonnen in de gymzaal van de 
Waterlelie in de wijk Prinsenhof. Een 
zevental enthousiaste kinderen krijgen 
elke donderdagmiddag training. Wie 
weet komen er na de Sport-in op 25 
februari nog een paar kinderen bij.  

 
 

 
 

Sportprijs 
Maandagavond 18 februari was de 
uitreiking van de Sportprijzen 
Leidschendam-Voorburg 2018 in sporthal 
De Kastelenring. Tijdens de feestelijke 
avond werden alle genomineerden 
sporters in het zonnetje gezet. 
Wethouder Nadine Stemerdink reikte 
voorafgaand aan het sportprijzenfestival 
medailles uit aan alle genomineerde 

sporters. Zo ook aan Harry, die ook nog even met een filmpje in het zonnetje werd 
gezet tijdens de presentatie van de genomineerden. In de sportcategorie “sporticoon” 
won karateka Ruud Muller, die die avond niet aanwezig was om zijn prijs in ontvangst 
te nemen. Harry en Loes en het bestuur van Orbiton waren wel aanwezig en zagen wie 
de andere prijswinnaars waren dit jaar. 
 
 

Aanbieder op de Sportstrippenkaart 2019 

Samen met ruim 40 andere sportverenigingen bieden we onze 

sport aan via de sportstrippenkaart Leidschendam-Voorburg. Met 

deze kaart kunnen inwoners van jong tot oud 3 keer gratis 

sporten bij bijvoorbeeld onze vereniging. 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/  
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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 

 
 
 

 
         
 
 
 
 

 
 
           
 

 

Yonex Dutch Junior International 
  
De internationale wereldtoppers (<19 jaar) gaat 
de strijd met elkaar aan om hun internationale 
ranking te verdedigen. Kom in de nieuwe 
DEGIRO-hal van BC Duinwijck genieten van ruim 
300 spelers uit 26 landen, tijdens dit gratis 
toegankelijke internationale topsporttoernooi.  
 
Toernooiwinnaars uit het verleden hebben zich 
op latere leeftijd al meermaals gekroond tot 
Wereld- of Olympisch kampioen dus mis het niet!  

Fotoalbum:  
Seizoen 2018/2019                                                              

 

Maandag 25 februari, Sport-in  

in de Fluit met 110 kinderen. 
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