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Beste Sportievelingen, 
Het seizoen vordert gestaag, Corona lijkt al weer ver weg , maar we kunnen nog 3 maanden
badmintonnen! We verlengen tot en met eind juni; laatste speeldag dinsdag 28 juni! 

Competitie
De senioren competities zijn inmiddels vrijwel afgelopen met schitterende resultaten. Alle teams
in de bovenste regionen. En zoals verwacht, maar met trots : Team 1 kampioen. Zie verder
hieronder. Voor de echte liefhebbers: BC Duinwijck is kampioen van NL.  Met een 10tal
Orbitonners gekeken naar een lange, maar interessante finale in het Zuiderpark! Dankzij gratis
kaarten vanwege kampioenschap ons 1e team. 

Training
Op donderdagavond zijn er weer een aantal trainingen gestart om 20 uur in Essesteijn. Ton
Verbree gaf al eerder bij ons training. In ieder geval t/m eind april zal deze training plaatsvinden.

Oldstars
Zoals vorige keer gemeld, gaan we dit concept introduceren op de dinsdagmorgen van 11 uur
tot 12 uur in de sporthal aan de Kastelenring. Binnenkort gaat de promotiecampagne van start.
Subsidie is reeds toegekend door NOC*NSF. Met name gericht om ouderen in beweging te
krijgen en te houden. Weet je iemand die interesse heeft laat het ons weten : info@orbiton.nl.
Het is 7x gratis meedoen ! Zie verderop voor meer!

Bestuur
Zoals vaak gevraagd we zoeken support voor het bestuur. Uitermate teleurstellend; namelijk nul
interesse. Enige support kunnen we gebruiken; uiteraard hoeft het niet perse veel tijd te kosten.
Wie o wie toon als eerste interesse ?  Of heeft andere ideeën? : bestuur@orbiton.nl

Clubdag Orbiton: zaterdag 11 juni. 
Voor de nieuwe leden of ter reminder. Die dag een leuk onderling toernooi, voor iedereen. 
Oud en jong!  Leuke prijzen en na afloop heerlijk eten.  

Vrijdag 15 april 
PUBQUIZ
22.00 uur
Essesteijn
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Agenda

April
Zaterdag 2 april                            JEUGDteam competitie    Zaal open om 9.30 uur
Maandag 4 april                           Bestuursvergadering   20.00 uur
Dinsdagmorgen 5 april               Husselen
Donderdag 7 april                        Algemene Leden Vergadering 19.30 uur in kantine Essesteijn
Vrijdag 8 april                                JEUGDteam  competitie in Essesteijn 20.00 uur
Zaterdag 9 april                            JEUGDteam en optapteam competitie Zaal open om 9.30 uur
Vrijdag 15 april                             PUBQUIZ 22.00 uur
Zaterdag 23 april                          De jeugdteams spelen een uitwedstrijd; gelegenheid om vrij te       
                                                        spelen voor anderen in De Fluit van 10.00 tot 11.30 uur

Eind standen competitie

Team 1                  1e plaats             94 punten
Team 2                  4e plaats             54 punten
Team 3                  3e plaats             67 punten
Team 4                  3e plaats             77 punten
Team 5                  4e plaats             51 punten
Mannenteam      2e plaats             60 punten

Fotoalbum BC Orbiton 21/22:
https://myalbum.com/album/6Q8YaXPyuRUh

PUBQUIZ
Vrijdag 15 april

22.00 uur
Sporthal Essesteijn

Doe je ook mee?

Vrijdag 15 april na afloop
badmintonnen rond 22 uur 
de jaarlijkse Pubquiz. 
Met onverwachte, originele
vragen, hapjes en leuke
prijzen. Opgeven hoeft niet;
iedereen kan zo meedoen.
(gratis)

https://myalbum.com/album/6Q8YaXPyuRUh
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Kampioenswedstrijd team 1
BC Orbiton 1 Kampioen 7e Divisie
Afgelopen weekend is BC Orbiton uit Voorburg-Leidschendam kampioen geworden in de 7e
divisie in het badminton. BC Orbiton had aan 2 punten genoeg om kampioen te worden. Deze
moesten dan ook gehaald worden tegen de directe concurrent: BC Limes uit Alphen aan den Rijn. 
Het 1e punt werd binnengehaald door Gerard en Martijn die de dubbel met 16-21 15-21 wonnen.
Martine en Eveline konden het dus afmaken door de dubbel te winnen. Als we naar de eerdere
thuiswedstrijd kijken moest dat ook mogelijk zijn, toen werd deze namelijk ook gewonnen. De 1e
set kostte wat moeite, maar na een goede eindsprint werd deze met 19-21 gewonnen. De 2e set
was een spannende set. Na een voorsprong van 19-15 kon het bijna niet meer fout gaan. De
tegenstanders kwam nog even terug tot 19-20 maar daar was het beslissende punt! 19 -21 en 
BC Orbiton 1 was kampioen. 

De overige wedstrijden werden wel gewoon gespeeld. Björn moest singelen tegen een
tegenstander die een aardig loopvermogen had. Dit werd een zware wedstrijd die Björn met 23-
21 19-21 19-21 won! 3-0! Helaas was de tegenstander van Eveline in de singel een maatje te
groot, het werd 21-6 21-12. De wedstrijd van Martijn was er ook een om in te lijsten. Hij en zijn
tegenstander hadden nog geen singel verloren. Dus werd dit ook een zeer spannende wedstrijd.
Helaas in Martijns nadeel 21-19 19-21 21-17. Martine won haar singel vrij gemakkelijk met 6-21
en 12-21. Daarna werden er nog twee gemengd dubbels gespeeld en die werden ook in het
voordeel van BC Orbiton 1 beslist! Eindstand: 2-6 

Foto's van de laatste competitiewedstrijd
op vrijdag 18 maart en de inhuldiging.

Gefeliciteerd!



Voor allerlei acties met aspirant leden,
zoals Probeerbadminton of Oldstars, kan
de vereniging  badmintonrackets die niet
meer worden gebruikt en nog aardig van
kwaliteit zijn goed gebruiken. 
Heb jij misschien een racket liggen dat je
wil doneren aan de club?
Alvast bedankt.

Badmintonrackets gevraagd
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We wensen jullie veel badmintonplezier

Bij BC Orbiton

Oldstars
Woensdag 16 maart hebben Laetitia en Iris deelgenomen aan een Oldstars opstartcursus in
Utrecht. Vanuit het hele land kwamen hier mensen bijeen om te horen over het concept van
het Ouderenfonds, om ouderen te stimuleren tot veelzijdig bewegen volgens het Athelic Skills
Model, met de Schijf van 10 als rode draad. De Schijf van 10 bestaat uit tien grondvormen van
bewegen die samen belangrijk zijn voor een optimale motorische ontwikkeling. Mooie spreuk:

"Je stopt niet met bewegen omdat je oud bent.... 
Je wordt 'oud' omdat je niet beweegt..."

 
17 mei zal er op de dinsdagmorgen een Oldstars Badminton van start gaan, waarbij het
accent dus niet alleen ligt op badminton, maar ook op andere bewegingsvormen. Ken je
iemand die hier misschien interesse in heeft? Geef het door of geef een flyer mee, die in de
sporthal te vinden is.

Umer Abdullah
Joris van Veen
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Ga je verhuizen?
 Heb je een nieuw telefoonnummer 

 of emailadres?
 Geef het door aan 

ledenadministratie@orbiton.nl
 

Wil je je lidmaatschap bij 
 BC Orbiton opzeggen? 

 Dit kan uiterlijk tot 1 juni,
doormiddel van een mail te sturen naar 

ledenadministratie@orbiton.nl
Bij later opzeggen volgt een naheffing, 

zie www.orbiton.nl

Jeugd

De Jeugdcompetitie loopt nog door tot eind mei. Inmiddels is er ook een team in de
opstapcompetitie van start gegaan. Ze doen het zeer redelijk, de eerste wedstrijd is verloren,
daarna een uitwedstrijd gewonnen en de 3e thuiswedstrijd werd na een spannende strijd een
gelijkspel tegen Molenwiek.

Hieronder het opstapteam 
met Ilse, Bianca, Jonathan en Twan, op de foto ontbreken nog Tristan en Natiq.

Het jeugdteam U17 speelt op vrijdagavond 8 april in
Essesteijn een wedstrijd tegen Langsingerland. Normaal
spelen ze hun thuiswedstrijden op zaterdagochtend in de
Fluit, maar de tegenstander kon op zaterdag geen
compleet team op de been krijgen, zodat naar de
vrijdagavond is uitgeweken.

Iedereen is welkom om te komen kijken, ze kunnen alle
ondersteuning en aanmoediging gebruiken.

mailto:ledenadministratie@orbiton.nl

