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Belangrijke data: 

Dinsdag 15 juli 
Vrijdag 19 juli 
Zaterdag 20 juli 

 
Juli/augustus 

 
Eerste week 
september 
 

Inleveren kopy nieuwsbrief juli nieuws@orbiton.nl 
Vrijwilligersavond 
Outdoor Badmintonfestival Den Haag 

 
Zomerbadminton Velo op de woensdagavond, zie informatie in 
deze nieuwsbrief 

 
Start seizoen 2019/2020 

 

 

 

Het seizoen ten einde, de zomer is nu echt 
begonnen en de vakanties komen eraan. 
Terugkijkend op een mooi seizoen met 
nieuwe leden, vrij volle zalen en kampioenen.  
Veel andere activiteiten dit jaar met succes: 
disco badminton, bingo, pub-quiz, bowlen en 
oliebollentoernooi! De jeugd speelde sinds 
lange tijd geleden in een competitie mee, en 
met mooie resultaten! 
We hebben prachtige nieuwe wedstrijd shirts 
gekregen. En proef gespeeld met carbon 
shuttles; echter dat was vooralsnog 
eenmalig.  
Kortom een actief jaar, waarvoor iedereen 
dank. Tevens alle vrijwilligers die dit hebben 
georganiseerd: geweldig! Daarom de 
vrijwilligersavond over een paar weken.  
En hierbij nogmaals een uitnodiging om ook 
actief lid te worden, al is het maar eens per 
jaar; graag reacties:)    
 
Helaas ook afscheid moeten nemen van de 
altijd enthousiaste trainers jeugd Kees en de 
vrijdagavond trainer Ton. Veel dank voor jullie 
inzet!  
De donderdagavond in de Fluit wordt 
aankomend seizoen verplaatst naar Essesteijn 
(zelfde tijd: 20.00u). Niet voor iedereen 
ideaal, ook even wennen, en voor anderen 
weer beter.    
 
Op naar een sportief, gezellig en succesvol 
seizoen 2019/2020!  
 
Frank 
 

 

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

Team 1: Edwin, Chun, Firoza, Melissa en 

Isabelle zijn eerste geworden in de 

voorjaarscompetitie en derde op het RCZ 

slottoernooi.  

 

 

Ook het mannenteam werd kampioen. 
Op vrijdag 31 mei werden net genoeg 
punten binnen gesleept, om als eerste te 
eindigen in de poule. 

 

 

  

 

 

Clubdag  

Zaterdag 15 juni werd het seizoen 

afgesloten met een gezellige clubdag. 

Er waren leuke partijen te zien en na 

de prijsuitreiking werd er nog heerlijk 

gegeten. Bedankt Gerard en Björn 

voor de organisatie. 

http://www.orbiton.nl/
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Clubkampioenen 

Bij de singels werden 
Susanne Visser en Ralf van der Ham  
clubkampioen van BC Orbiton. 
Majella Aarts en Björn Stokvis werden tweede. 
 

 

Bij de uitslovers werden Jan en Björn eerste in 
de dubbel. Tweede werden Frank en Ralf. 

Bij de recreanten wonnen Jamiel en Thekla de 
eerste prijs. Tweede werden Marianne de 
Kwant en Michelle. 

 

 

 

 

 

 
Fotoalbum:                                   
Seizoen 2018/2019                                                             
Fotoalbum clubdag.  
 
In het fotoalbum van de clubdag staan nog meer leuke foto’s van deze geslaagde dag. 
Het fotoalbum is ook te openen via de website www.orbiton.nl 

http://www.orbiton.nl/
https://myalbum.com/album/Bowp4sPVWL8B
https://myalbum.com/album/Bowp4sPVWL8B
https://myalbum.com/album/PVZEmki2WHnx
http://www.orbiton.nl/
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Outdoor Badmintonfestival 
Op 20 en 21 juli vindt in Den Haag op het plein het 
Outdoor Badmintonfestival plaats. 

Zaterdag 20 juli gaan we hier met een 6-tal jeugdleden naartoe. 
We vertrekken dan om 11.00 uur op de fiets vanaf de sporthal de 
Fluit. 
Iedereen is in principe welkom om mee te gaan, dat kan vanaf 
de Fluit, maar je kunt natuurlijk ook op eigen gelegenheid naar 

Den Haag gaan op een moment, dat het schikt tijdens dit weekend. 
Wil je zelf ook actief meedoen, dan is het verstandig je aan te melden. 
Het belooft volgens de bond een groot spektakel te worden. 
  
Check out this webpage https://www.badminton.nl/evenementen/badminton-festival-
denhaag. 
  
Met vriendelijke groet, 
Ben Denekamp  
 

Uitnodiging voor het Zomerbadminton 2019 bij VELO 

  
Net als voorgaande jaren zijn leden van andere clubs weer welkom bij het zomerbadminton  
van VELO Badminton.

 

Vanaf de volgende nieuwsbrief beginnen we 

met een nieuwe rubriek, waarin iemand een 

stukje, verhaaltje, verslag of ??? schrijft en dan 

de pen doorgeeft aan een ander lid. Zo hopen 

we dat er ook eens andere stukjes in de 

nieuwsbrief te lezen zijn en de leden elkaar nog 

beter leren kennen. Een foto bij je stukje 

plaatsen is ook mogelijk. Hou dus goed de 

volgende nieuwsbrief in de gaten en kijk aan 

wie de pen wordt doorgegeven … 

http://www.orbiton.nl/
https://www.badminton.nl/evenementen/badminton-festival-denhaag.
https://www.badminton.nl/evenementen/badminton-festival-denhaag.
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Het zomerbadminton vindt plaats op onderstaande woensdagavonden van 20.00 uur tot 22.00 uur 
Plaats: hal 1 van het VELO-complex aan de Noordweg te Wateringen. 
Na afloop is de kantine open van 22.00 uur tot 23.00 uur. 
  
3 juli 2019 
10 juli 2019 
17 juli 2019 
24 juli 2019 
31 juli 2019 
7 augustus 2019 
14 augustus 2019 
21 augustus 2019 
  
Kosten: 
De kosten zijn € 3,50 per avond voor jeugdspelers t/m 17 jaar, en € 5,- per avond voor overige spelers. 
Je hoeft je niet van tevoren aan te melden. 
  
Als men drie of meer avonden komt spelen, wordt een lagere bijdrage per avond berekend. 
  
Als een speler meerdere keren komt spelen, geniet het de voorkeur om vooraf in te schrijven. 
Het volledige bedrag van de inschrijving dient dan bij de eerste speelavond te worden voldaan. 
Alle betalingen contant in de hal. 
  
Vooraf inschrijven kan (maar hoeft niet) door te reageren op deze e-mail (ledenadministratie@velo-
badminton.nl ) 
  
Tot ziens bij het zomerbadminton! 
  
Het zomerbadminton-team, 
Sandra Caron, Aad de Kok en Koos Batist 
 
 

 

 
 

http://www.orbiton.nl/
mailto:ledenadministratie@velo-badminton.nl
mailto:ledenadministratie@velo-badminton.nl

