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Belangrijke data: 

Seizoen 2019/2020 
Vrijdag 6 december 
 
 
Do. dag 12 december 
 
 
Zondag 15 december 
Zat. dag 21 december 
Dinsdag 24 december 
Do. dag 26 december 
Vrijdag 27 december 
Zat. dag 28 december 
Dinsdag 31 december 
 
Do. dag 2 januari  
Vrijdag 3 januari  
 
Vrijdag 21 februari 
Zaterdag 7 maart 
 

BC Orbiton 20 jaar 
Bondscompetitie Orbiton 1 – BC Wassenaar 1 20.00 – 23.00 u 
Bondscompetitie Orbiton 2 – BC Leiden 3 
Bondscompetitie Orbiton 3 – BC Wassenaar 3 
Bondscompetitie Orbiton 4 – BC Voorburg 3 20.00 – 23.00 uur 
Bondscompetitie Orbiton 5 – BC Invictus 5 
Bondscompetitie Orbiton 6 – BC De Zeemeeuwen 9 
Inleveren kopy nieuwsbrief januari nieuws@orbiton.nl 
Geen badminton 
Geen badminton 
Geen badminton 
Geen badminton                  
Geen badminton 
Geen badminton 
 
Geen badminton 
Introducee Oliebollentoernooi 20.00 – 23.00 uur 
 
Pubquiz 22.15 uur 
Lustrum toernooi 9.00 – 22.00 uur 

Het einde van het jaar nadert alweer. Traditioneel 
hebben we dan de Bingo al gehad, en ook deze 
keer was het een groot succes. Mooie prijzen, 
voor sommigen helaas niets en anderen gingen 
met meerdere prijzen naar huis. Zie ook de foto's 
verderop.  
  
Alvast in de agenda voor het nieuwe jaar, na het 
grote succes van vorig jaar 
het OLIEBOLLEN toernooi op vrijdag 3 januari!  
Voor iedereen, dus neem buren, vrienden en 
familie mee. In ieder geval zijn er oliebollen ! 
 
Tot slot bestaat BC Orbiton 20 jaar. Daarom 
organiseren we een groot Lustrum toernooi op 
zaterdag 7 maart 2020 voor leden, oud leden en 
niet leden. Nadere info volgt! Voor vragen, 
informeer bij Björn.   
 
Fijne en gezellige feestdagen gewenst! 
 
Groeten, Frank 
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Standen Bondscompetitie                      

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

BC DE ZEEMEEUWEN 8 - BC ORBITON 5: 
 -  

 
Na een bijzonder enerverende avond in  
's-Gravenzande, 
 
* waarbij de herendubbel - na een medische time-
out - alsnog werd verloren en 
* waar in de marathon single van Frank (23-21 / 
23-25 / 21-23) de aanmoedigingen - in de hitte van 

de strijd - niet gewaardeerd werden door de tegenpartij, konden wij alsnog met een 
verdiend gelijkspel naar de kantine gaan. De damesdubbel (Lin en Syl), de single van 
Lin en de mix van Syl met Jeff en die van Angeline met Fred waren onze 
winstpuntjes . 
 
Toen de strijdbijl eenmaal was begraven, was het in de kantine erg gezellig met Falco, 
Rob (hij kent Indonesië door en door vanwege zijn vele vakanties), Sanne en Saskia, 
die samen met haar man John Kobes 'JS COOKING CATERING' verzorgt (Hollandse, 
Indonesische en Italiaanse keuken). Leuk dat er toch links waren met Indonesië. 
 
Jammer genoeg was er geen tijd meer (23.19 uur) voor een tweede rondje: een van de 
nadelen van het spelen op de donderdagavond. 
 
Vol verwachting klopt ons  voor de return. 
Fred. 

Orbiton 1     14 punten     8e plaats 

Orbiton 2     35 punten     2e plaats 

Orbiton 3     15 punten     7e plaats 

Orbiton 4     22 punten     8e plaats 

Orbiton 5     37 punten     2e plaats 

Orbiton 6     23 punten     5e plaats 

Fotoalbums 
Fotoalbum clubdag  
Seizoen 2019/2020 
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Oliebollen toernooi:                               
Om het jaar goed in te luiden willen wij op  
3 januari het Introducee oliebollen toernooi 
gaan spelen van 20.00 – 23.00 uur.  
Deelname is gratis en aanmelden kan in de 
zaal op de avond zelf. 
 
Neem je Collega \ Vriend \ Vriendin \  Partner  
Broer \ Zus mee en ga de strijd aan tegen je  
andere clubgenoten! 
 

 
 

DKC toernooi 
Op 3 november jl zijn – zie foto – wij naar BC DKC,  
Den Haag geweest om mee te doen aan hun jaarlijks toernooi! 
Het is een hele leuke dag geweest. Wij speelden het Zwitsers 
ladder systeem! Allen speelden evenveel wedstrijden en aan 
de hand van de punten die gemaakt waren werd de volgende 
loting via de computer uitgedacht. Dus winnen betekende 
tegen steeds sterkere tegenstanders, en verliezen, tja tegen 
steeds minder sterkere tegenspelers. 

Arend en Martin speelden herendubbel en Michèle en ik 
damesdubbel. Resultaat, dames op de vierde plaats, de heren 
op de vijfde! 

Er waren 13 'koppels', 6 wedstrijden en eentje vrijaf om ieder evenveel te laten spelen. Er was 
een koppel niet gekomen, vandaar dat ongelijke aantal. Zo waren er ook spelers van Onder Ons 
en Le Credit sportif Velo aanwezig. Altijd leuk om weer even bij te praten over de 
recreantencompetitie. 

Na de prijsuitreiking – iedereen kreeg een prijs – zijn we naar een tapas restaurant in 
Voorschoten gereden waar deze dag op een leuke manier hebben beeïndigd! 

Dit recreantentoernooi is zeker een aanrader! 

Arend, Martin, Michèle en Willy 

Agenda Recreantencompetitie 

Vrijdag 13 december 20.00 uur 

Team 1 - Velo 1 

Team 3 - Pijnacker 2 

Donderdag 19 december 20.00 uur 

Team 3 – Quintus 2 

 

Standen Recreantencompetitie 

Team 1      3 punten     3e plaats 

Team 2     10 punten    1e plaats 

Team 3       7 punten    7e plaats 
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Wij deden mee met de Grote Clubactie. In totaal hebben 35 mensen 64 loten gekocht. 

Allemaal heel erg bedankt voor jullie bijdrage. 
 

 

Ook op dinsdagmorgen wordt er 

nog steeds enthousiast gespeeld 

in de sporthal aan de 

Kastelenring. Wekelijks zijn er 

ruim 30 spelers van de partij. 
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BINGO 
Vrijdagavond 22 november werd er een 

BINGO georganiseerd door Thekla, Suzanne 

en Jan. Er waren weer leuke prijzen te 

winnen. Voor “de moeder van Patrick”, 

Marianne, was het duidelijk haar 

geluksavond. Ze kon maar liefst drie keer 

BINGO! roepen en nam daardoor heel wat 

mooie prijzen mee naar huis.  

 

Het bestuur, 

Frank, 

Ben,  

Björn,  

Casimir  

en Iris 

wensen alle 

leden van 

Orbiton 

gezellige dagen 
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In augustus zijn we begonnen met een nieuwe rubriek, waarin 

iemand een stukje, verhaaltje, verslag of ??? schrijft en dan de 

pen doorgeeft aan een ander lid.  

Marlies kreeg de pen en heeft het onderstaande verhaal 

geschreven. Zij heeft op haar beurt de pen ook weer 

doorgegeven. Aan wie? Dat lees je op het eind van haar verhaal. 

 

Aan het einde van het lange epistel van Ed de Kleijn las ik dat hij DE PEN aan mij doorgaf.  
Dus ben ik er maar eens even voor gaan zitten om mijn stukje te schrijven. Of het zo lang 
wordt als dat van Ed betwijfel ik, alhoewel kletsen kan ik aardig zoals de meesten van jullie 

wel weten😊 

Ik ben geboren en gedeeltelijk getogen in Waalwijk. Ruim dertig jaar geleden verhuisde ik na 
mijn studie vertaalster Spaans en Engels in Maastricht naar Leidschendam omdat ik werk had 
gevonden in Den Haag. Die eerste baan bij de Marine Attaché van Peru was helaas van korte 
duur maar gelukkig vond ik snel ander werk bij het Spaans Verkeersbureau – waar ik nu nog 
steeds werk - en besloot dus in Leidschendam te blijven wonen. 

In Maastricht had ik wel een beetje gebadmintond (bij een studentensportvereniging). 
Helemaal nieuw en onbekend in Leidschendam leek o.a. sporten mij een goede manier om 
mensen te leren kennen, dus werd ik lid van badmintonclub SIO. Ik leerde hier niet alleen heel 
veel mensen kennen en deed ook vriendschappen op die nu nog bestaan, maar leerde bij SIO 
ook een aardige jongeman - Ludi - kennen met wie ik inmiddels al 24 jaar getrouwd ben. Vele 
jaren speelden we samen; eerst in de recreantencompetitie en later de bondscompetitie. 
Helaas moest Ludi vanwege blessures stoppen, maar ik bleef lid en ook onze zoon Patrick 
heeft vele jaren bij Orbiton gespeeld. 

SIO werd BC Orbiton en een jaartje later werd ik penningmeester van Orbiton. Dit heb ik 15 
jaar gedaan en toen vond ik het toch wel tijd om het stokje over te dragen. Toen had ik er 
ineens veel vrije tijd bij en begon een oude hobby uit mijn jeugd en jonge jaren in Waalwijk te 
kriebelen: zingen. Dat doe ik nu met heel veel plezier bij Popkoor Prestige in Den Haag. Ook 
doe ik mee aan projectkoren, zoals Ademnoot, The Passion in Concert, The Young Messiah en 
binnenkort de Kerst-Sing-ALong in het Atrium in Den Haag. Niet de shuttles en de cijfertjes 
“vliegen nu door het huis” maar de noten want alles moet uit het hoofd gezongen worden. 
Badmintonnen zorgt ervoor dat ik lekker sportief bezig ben en het zingen geeft veel energie. 
En als ik dan zo nu en dan ook nog een competitiewedstrijd win dan kan mijn dag niet meer 
stuk. 

En aan wie geef ik De Pen door? Aan mijn teamgenoot Firoza! 

 

 

 

 

 

 


