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   Nieuwsbrief 

           Januari 2020 

 

 

 

 

Belangrijke data: 

Seizoen 2019/2020 
Do. dag 2 januari  
Vrijdag 3 januari  
Maandag 6 januari 
Do. dag 9 januari 
Vrijdag 10 januari 

 
Woensdag 15 januari 
Do. dag 16 januari 
 
 
Do. dag 23 januari 
Vrijdag 24 januari 
 
 
Vrijdag 21 februari 
Zaterdag 7 maart 
 

BC Orbiton 20 jaar 
Geen badminton 
Introducee Oliebollentoernooi 20.00 – 23.00 uur 
Bestuursvergadering   20.00 – 22.00 uur 
Bondscompetitie Orbiton 2 – Dynamo Sassenheim 2 20.00 u 
Bondscompetitie Orbiton 1 – Drop Shot 8     20.00 – 23.00 u 
Bondscompetitie Orbiton 3 – Drop Shot 9 
Inleveren kopy nieuwsbrief februari    nieuws@orbiton.nl 
Bondscompetitie Orbiton 4 – EVBC Vlietwijk 2   20.00 – 23.00 u 
Bondscompetitie Orbiton 5 – De Zeemeeuwen 8 
Bondscompetitie Orbiton 6 – Merenwiek 1 
Bondscompetitie Orbiton 2 – ABC14 5       20.00 – 23.00 u 
Bondscompetitie Orbiton 1 – Katwijkse 2   20.00 – 23.00 u 
Bondscompetitie Orbiton 3 – Mix 7 
 
Pubquiz 22.15 uur 
Lustrum toernooi 9.00 – 22.00 uur 
 

 
 
 
 
          

Het bestuur van BC Orbiton,  

Frank, Casimir, Ben, Björn en Iris,  

wenst alle leden een sportief badmintonjaar 

met mooie wedstrijden en gezelligheid.  

 

 

 

 

http://www.orbiton.nl/
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Jeugdactiviteiten 
Iedere zaterdagochtend zijn we fanatiek in de 
weer in de Fluit met de jeugd, onder 
begeleiding van Edwin, Leroy, Martijn en Harry. 
Regelmatig komen er nog nieuwe kinderen om 
het ook uit te proberen. Hier zijn we blij mee, 
want we kunnen er nog altijd wel meer 
gebruiken. Dus iedereen, die kinderen in zijn 

omgeving heeft in de leeftijd vanaf ca. 9 jaar, die nog geen definitieve keuze in een 
sport hebben gemaakt, stuur ze langs op zaterdagochtend vanaf 10.00 uur. 

Het is ons aller belang, dat de jeugdafdeling verder uitgroeit, want met het oog op de 
toekomst, is een grote jeugdgroep natuurlijk van levensbelang. 

Gelukkig zijn er een paar jeugdleden, die zich ook 
hebben ingespannen voor het verkopen van lootjes 
voor de Grote Clubactie. De meeste loten werden 
verkocht door Fahra en Joaquim, die hiervoor een 
aanmoedigingsprijs hebben ontvangen. 

Inmiddels zit het er voor 2019 al weer op, de 
eerstvolgende speeldag is zaterdag 4 januari 
2020.Het oude jaar is afgesloten met een onderling toernooi. 

Op de basisschool de Balans in Leidschenveen, zijn we actief geweest met een aantal 
kinderen van de naschoolse opvang. Vanaf september zijn er een 10-tal sessies 
geweest in de gymzaal waarbij ondergetekende afwisselend is geholpen door Martin 
van Lint, Peter van Beem en Loek van der Zalm. 

We doen dit met erg veel plezier en hebben hier inmiddels een zodanige ervaring mee 
opgedaan, dat we moeiteloos een groep kinderen onder de duim houden en ze ook nog 
een plezierige middag bezorgen. 

Over onze activiteiten heeft een stukje gestaan in Het Krantje en zelfs met foto in de 
Posthoorn in Leidschenveen-Ypenburg. Hopelijk levert het weer wat belangstelling op 
voor onze vereniging. 

Voor het nieuwe jaar zijn er al de nodige plannen. Vanaf februari gaat er een gemengd 
team deelnemen aan de opstapcompetitie U-19. 

We gaan met zo veel mogelijk kinderen een keer op bezoek bij BC Wassenaar en we 
willen nog een officieel jeugdtoernooi bezoeken met zo veel mogelijk belangstellenden. 

Ben Denekamp. Ben.denekamp@live.nl. 

 
 

 

http://www.orbiton.nl/
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Standen Bondscompetitie                      
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

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! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orbiton 1      14 punten     8e plaats 

Orbiton 2      45 punten     2e plaats 

Orbiton 3      23 punten     6e plaats 

Orbiton 4      31 punten     6e plaats 

Orbiton 5      41 punten     3e plaats 

Orbiton 6      33 punten     5e plaats 

Fotoalbums 
Fotoalbum clubdag  
Seizoen 2019/2020 

 

http://www.orbiton.nl/
https://myalbum.com/album/PVZEmki2WHnx
https://myalbum.com/album/RRyM6NkkbvNj
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Recreantentoernooi 
Op 14 december hebben – zie foto – een (z)ware slag 
geleverd in Alphen aan den Rijn bij het ARTT 
recreantentoernooi in de Limeshal. Een druk bezocht 
toernooi, 19 teams aanwezig. Aanvang 10:00 uur, 
eindtijd 16:30 uur. We waren even van de straat! 
Zelfs een team uit Hilversum, BC Van Riebeeck. BC 
Orbiton met BC Veenshuttle waren de enige echte 
recreantenteams. De overige 17 teams speelden zeker 

7e klasse. Het was goed te merken. Er waren 22 rondes te verdelen. Dus dat was even 
schuiven, met name de mixen: 6X een herendubbel, 6x een damesdubbel en 10x een 
gemengd dubbel. 

Uiteindelijk zijn we op de 18de plaats geëindigd en BC Veenshuttle op de 19de. Of we 
teleurgesteld zijn, nee. We hebben naar ons beste vermogen gespeeld, goede punten 
gemaakt, maar net een maatje te klein. 

Hartelijke groet, Arend, Peter, Michèle en Willy 

P.S. Toch is dit toernooi een zeer goede les, en wellicht dat er volgend jaar iets meer 
enthousiasme is zodat we wellicht met twee teams kunnen meedoen. Maar daar mag 
een ieder nog even over nadenken!!!!!! 

 

 

 

  
Wij deden mee met de Grote Clubactie. In totaal hebben 35 mensen 64 loten  

gekocht en hebben we voor de club met elkaar €147,80 opgehaald. 

Allemaal heel erg bedankt voor jullie bijdrage. 
 

Agenda Recreantencompetitie 

Donderdag 9 januari 20.00 uur 

Team 2 -Velo 2 

Vrijdag 10 januari 20.00 uur 

Team 1 – BC Maasland 1   

Vrijdag 17 januari 20.00 uur 

Team 3 - Velo 4 

 

 

Standen Recreantencompetitie 

Team 1       6 punten     3e plaats 

Team 2     12 punten     2e plaats 

Team 3     10 punten     5e plaats 

http://www.orbiton.nl/

