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   Nieuwsbrief 

           Februari 2020 

 

 

 

 

Belangrijke data: 

Seizoen 2019/2020 
Do. 6 februari 
 

 
Zaterdag 15 februari 
Maandag 17 februari 
Vrijdag 21 februari 
Zaterdag 22 februari 
Do. 27 februari 
Zaterdag 29 februari 
 
Zaterdag 7 maart 
 

BC Orbiton 20 jaar 
Bondscompetitie Orbiton 4 – Maassluis 5 20.00 – 23.00 uur 
Bondscompetitie Orbiton 5 – Mix 11 
Bondscompetitie Orbiton 6 – Randstad 6 
Deadline kopy nieuwsbrief maart       nieuws@orbiton.nl 
Bestuursvergadering   20.00 – 22.00 uur 
Pubquiz 22.15 uur 
Geen badminton 
Geen badminton 
Geen badminton 
 
Lustrum toernooi 9.00 – 22.00 uur 
 

 
 

 
 
          

 

 

 

Hallo allemaal, 

Over ruim een maand is het zover: dan 

wordt op zaterdag 7 maart het 

Lustrumtoernooi “Orbiton 20 jaar” 

gehouden in sporthal Essesteijn. Heb jij je 

hiervoor al opgegeven? Iedereen van de 

vereniging kan hieraan deelnemen, zie de 

aankondiging in deze nieuwsbrief of check 

de website. Kijkers zijn deze dag ook van 

harte welkom! Kom langs en geniet van 

mooie partijen en gezelligheid. Op vrijdag 

21 februari is iedereen ook van harte 

welkom om na het spelen mee te doen met 

de Pubquiz, die weer wordt georganiseerd 

in de kantine van sporthal Essesteijn.  

Wie weet tot ziens op een of beide dagen. 
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Standen Bondscompetitie              Standen Recreanten najaarscompetitie 

 

 

  
 

 

 

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. 

We gaan de €€€€€ gebruiken voor prijsjes voor de jeugd en voor de vrijwilligersavond 

Orbiton 1       18 punten     8e plaats 

Orbiton 2       55 punten     3e plaats 

Orbiton 3       33 punten     6e plaats 

Orbiton 4       42 punten     5e plaats 

Orbiton 5       52 punten     3e plaats 

Orbiton 6       41 punten     6e plaats 

 

Team 1      6 punten     3e plaats 

Team 2     18 punten    1e plaats 

Team 3     10 punten    6e plaats 
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Voorjaarsdubbelcompetitie  

recreanten:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

D 

 

 

 

De eerste wedstrijden worden vrijdag 7 februari gespeeld 

 

Het mannenteam bestaat dit jaar uit 

Gerard van der Zon 

Martijn Wolthoff 

Jamil Buraki  

Björn Stokvis en eventueel anderen 

De eerste wedstrijd zal gespeeld 

worden op vrijdag 14 februari  

om 20.00 uur 

 

Team 1 in poule A   

Sandra Karnbrock  

Marianne de Kwant-Fris  

Ton Platen  

Erwin Bemelmans 

Team 2 in poule C  

Firoza Lalmahomed  

Isabelle Oudshoorn  

Melissa Kortekaas  

Jeff Westerwoudt  

John Singeling  

Edwin Koning 

Dit team speelt de 

voorjaarcompetitie met 

singles 

Team 3 in poule C3  

Ingrid Zonneveld 

Will Goedhart  

Kino Verburg   

Jordy Blom 

Team 4 in poule D1   

Willy Leynse  

Michéle Dorsman  

Frans Westerwoud  

Arend Pel 
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Hallo allemaal,  

Ik kreeg de pen van mijn teamgenoot Marlies. Marlies is een kletskous en ik zal mijn best doen wat over 

mijzelf te vertellen. Ik ben geboren in Paramaribo (Suriname) en ben in 1980 naar Nederland gekomen. 

Wij zijn bij aankomst meteen in Den Haag komen wonen. Toen ik hier aankwam zag het er zo sereen uit. 

Het had flink gesneeuwd en heel het land zag er wit uit. En dat begin herfst. Natuurlijk heb ik met 

sneeuwballen gegooid. Dat mis ik de laatste jaren wel. Tegenwoordig moet je blij zijn als het sneeuwt en 

blijft liggen. Ik hoop dat het binnenkort flink ouderwets gaat sneeuwen, minimaal een halve meter 

sneeuw. Ik ben leerkracht basisonderwijs en geef les aan groep 4. Ik ben getrouwd met Sharief en heb 

vier kinderen en een kleinzoon. Daar ben ik dankbaar voor. Ik ga regelmatig naar het theater en dan ga 

ik naar onder andere musicals. The Lion King, Mama Mia, Anastasia is zeker een aanrader, binnenkort ga 

ik naar Kinky Boots en Annie en Tina Turner staat ook op mijn lijstje. Cabaret en toneel daar ga ik ook 

naartoe. Ik ben vriend van de Schouwburg en draag het theater een warm hart toe. Verder ga ik ook 

graag naar het museum. Binnenkort ga ik naar Het Kunstmuseum om te genieten van Monet: De Tuinen.  

 

Ik reis regelmatig en maak uitstapjes naar het buitenland, maar vakantie in eigen land vind ik ook erg 

leuk. Afgelopen weekend was ik in Amsterdam. Tegenwoordig kan ik rustig een dagje thuisblijven met 

een goed boek en een pot thee. Mijn laatste aankoop heet EER van Bea Lalmahomed. Ik moet er nog 

aan beginnen. Hoop dat ik het deze zomer uit heb. Het is een dikke pil. Verder heb Ik begin dit jaar mijn 

Reiki 2 behaald. Kortom ik verveel me nooit. 

Ik woon in Den Haag en sport in Leidschendam. Hoe ben ik daar terechtgekomen vraag jij je af of 

misschien toch niet. Ik ga het je toch vertellen. Ik ben bij Orbiton komen sporten dankzij Ursila. Mijn 

dochter moest een sport uitzoeken en ze koos voor badminton. Ursila adviseerde mij een 

beginnersprogramma te volgen. In het begin trainde ik bij Harry. Mijn dochter vond het toch maar niks 

en stopte. Ik vond het badmintonnen heel erg leuk met de clubleden en ben blijven sporten. Vorig 

seizoen heb ik met mijn team twee bekers gewonnen. We zijn eerste geworden in de voorjaarscompetitie 

en eerste op het RCZ slottoernooi. Kijken of we het dit jaar kunnen evenaren. Positief denken toch. 

Jullie weten nu veel meer over mij en ik geef de pen graag door aan mijn teamgenoot Edwin. 

               

                          

Dit seizoen zijn we begonnen met de rubriek “de pen”, waarin 

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

pen doorgeeft aan een ander lid. Firoza kreeg de pen en heeft 

het onderstaand verhaal geschreven. Zij heeft op haar beurt de 

pen ook weer doorgegeven. Aan wie? Dat lees je op het eind 

van haar verhaal. 


