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   Nieuwsbrief 

           Maart 2020 

 

 

Belangrijke data: 

Seizoen 2019/2020 
Vrijdag 6 maart 
Zaterdag 7 maart 
Dinsdag 10 maart 
Donderdag 12 maart 
Vrijdag 13 maart 
Zondag 15 maart 
Donderdag 19 maart 
Vrijdag 20 maart 
Donderdag 26 maart 
Vrijdag 27 maart 
 
Maandag 30 maart 
 
Zaterdag 18 april 
 

BC Orbiton 20 jaar 
Recreantencompetitie team 3 20.00 u Essesteijn 
Lustrum toernooi 10.00 – 20.00 uur 
Husselen DIMO 
Recreantencompetitie team 1 20.00 u Essesteijn 
Recreantencompetitie team 2 20.00 u Essesteijn 
Deadline kopy nieuwsbrief april       nieuws@orbiton.nl 
Recreantencompetitie team 1 20.00 u Essesteijn 
Recreantencompetitie team 2 en 4 20.00 u Essesteijn 
Recreantencompetitie team 1 20.00 u Essesteijn 
Mannencompetitie en recreantencompetitie team 1 
20.00 – 22.30 u Essesteijn 
Bestuursvergadering   20.00 – 22.00 uur 
 
BOWLEN 

 
 
 
 
          

Hallo allemaal, 

Dit seizoen bestaat onze vereniging alweer 

20 jaar. Op de website www.orbiton.nl vind 

je een kopje “geschiedenis”, waar je het 

een en ander kunt lezen over onze club. 

Mis je iets en wil je hier graag iets extra’s 

vermelden? Geef het door via 

nieuws@orbiton.nl, dan zal ik kijken of 

jouw berichtje er bij geplaatst kan worden. 

Komende zaterdag is het dan zover: het 

lustrumtoernooi, 20 jaar ORBITON. We 

hopen op heel veel deelnemers en mensen 

die deze dag gezellig komen kijken. Er zijn 

vast hele mooie partijen te zien. 

Tot 7 maart, groetjes Iris  
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Eindstanden Bondscompetitie              Eindstanden Recreanten  

    

           

       

 

 

 

 

 

                                                                     

 

Orbiton 1      22 punten     8e plaats 

Orbiton 2      67 punten     3e plaats 

Orbiton 3      35 punten     6e plaats 

Orbiton 4      43 punten     7e plaats 

Orbiton 5      54 punten     3e plaats 

Orbiton 6      44 punten     6e plaats 

 

Team 1       6 punten    3e plaats 

Team 2     19 punten    1e plaats 

Team 3     14 punten    6e plaats 
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Jeugdmededelingen 

We zijn met de jeugd niet alleen op 
zaterdagochtend in de Fluit aan het trainen, 
maar we proberen zoveel mogelijk activiteiten te 
organiseren om de motivatie voor het spel te 
verhogen. 

In dit kader hebben we op zaterdag 25 jan. Een 
bezoek gebracht aan BC Wassenaar voor een 
uitwisseling met hun jeugd. Het werd een 

gezellige ochtend waarbij onderlinge partijen werden gespeeld. Hopelijk kunnen we de 
spelers van Wassenaar ook een keer bij ons verwelkomen. 

Inmiddels is ook de voorjaarscompetitie van start gegaan, waar we met een team 
opstapcompetitie U19 hebben ingeschreven. De eerste thuiswedstrijd is gespeeld tegen 
Merenwiek uit Leiden en deze wedstrijd werd met maar liefst 7-1 gewonnen. 

Haya, Fahra, Mahnoor, Tim, Stan, Max en Bart gefeliciteerd. Ga zo door. 

De volgende wedstrijden zijn: 
Za. 14-3 10.00 u. uit Valkenburg 
Za. 21-3 9.45 u. thuis Middelkoop                                      
Za. 28-3 10.00 u. uit Lisse 
Za. 4-4 9.45 u. thuis DEO -2 
Zo. 19-4 10.00 u. uit Merenwiek Leiden 
Za. 9-5 10.00 u. thuis Valken Valkenburg 
Zo. 17-5 10.00 u. uit Middelkoop 
Za. 25-5 10.00 u. thuis Lisse BV 
Za. 5-6 13.00 u. uit DEO Nootdorp. 
En dan volgt er in juni nog een eindtoernooi in Rijswijk. 

Ben Denekamp 

 

Wie van de competitiespelers wil zich voor 

het nieuwe seizoen bezighouden met de 

teamindeling?  

Heb je vragen of interesse?  

Geef het door aan Björn. 



 

 

Nieuwsbrief BC Orbiton  Maart 2020  www.orbiton.nl   nieuwsbrief@orbiton.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Ga je verhuizen? 

Heb je een nieuw telefoonnummer of emailadres? 

Geef het door aan ledenadministratie@orbiton.nl 

 

Vrijdag 21 februari werd er weer 

een gezellige Pubquiz 

georganiseerd met moeilijke, 

originele (pasta) en muziek vragen. 

Bedankt Jan, Suzanne en Thekla 

voor het organiseren. De winnaars 

ontvingen een high five en kregen  

zakjes paaseieren mee naar huis. 

 

Fotoalbum 2019/2020 

Clubdag 2019 

Fotoalbum 2018/2019 
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 Ik ben met badmintonnen begonnen na de olympische 
spelen van 2004. Daar zag ik op TV een badmintonwedstrijd 
met Mia Audina. Dat was voor mij een reden om eens rond 
te gaan kijken en uiteindelijk ben ik lid geworden van 
Orbiton. Hoewel Mia nu al een tijdje gestopt is ben ik 
eigenlijk sinds die tijd steeds meer gaan badmintonnen en 
ben ik het spelletje steeds leuker gaan vinden. Ik vind 
badminton een hele mooie combi van 
teamsport/bewegen/techniek/tactiek. 

Naast Orbiton ben ik ook lid van Dropshot en volg daar ook de trainingen. Daarnaast volg ik ook 
tennistraining op Overdam. Met gemiddeld 3 trainingen kom ik de week wel door ;). 

Thuis zijn we met z’n vijven: ik ben getrouwd met Petra en we hebben 2 kids van 18 en 15. 
Mijn zoon Tim speelt ook badminton en doet mee op de zaterdagochtend. Daarnaast hebben 
we Pip, een golden retriever pup van een half jaar die een ‘vers shuttletje’ ook wel kan 
waarderen zoals je kunt zien... 

Tot 2017 ben ik mede-eigenaar van een Internet bedrijf geweest. Met dit bedrijf hebben we 
glasvezelnetwerken gebouwd en consultancy geleverd op (complexe) network- en hosting 
omgevingen. 

Op dit moment houd ik me -naast het sporten - vooral bezig met een eigen project (synki.com) 
dat ik al een tijdje wilde realiseren, (actief) beleggen en de dagelijkse beslommeringen in-en-
om het huis. Verder ben ik altijd te porren voor een snowboard trip (iets wat ik al doe sinds de 
90’s), een bergwandeltocht (ik ben al op Kala Patar (mount Everest basecamp), de top van de 
Kilimanjaro en een aantal bergen in Europa geweest). 

Op de zaterdag geef ik samen met Ben (en Harry,Leroy en Martijn) training aan de Orbiton 
jeugd, waarbij ik mij bezighoudt met de jongste groep. Dat is een mooie uitdaging: voor de 
meesten is het best lastig om te beginnen met ‘shuttlen’ en het is mooi om te zien als je 
inspanningen leiden tot shutteltjes die over het net heen-en-weer vliegen… 

Ondertussen starten we opnieuw met een jeugdteam in de opstapcompetitie en zijn er ook al 
een aantal jeugdleden gaan meetrainen op de dinsdag/meespelen in de senioren 
competitie(s)… een mooie ontwikkeling; de jeugd is immers de toekomst! Ik wil ook graag een 
oproep doen in dit verhaal: ken je een potentieel jeugdlid, iemand die enthousiast is over onze 
sport? Laat hem/haar vooral langskomen op zaterdagochtend om een keertje mee te trainen. 
Ben en ik zijn er meestal rond half-tien: wij doen ons best om zo leuk mogelijke trainingen te 
maken! 

De pen geef ik door aan Melissa Kortekaas.                                              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. Edwin 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. 


