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Sportieve leden, 
Het seizoen zit er vrijwel op. De laatste week veel leden en nieuwe leden (!) op de baan gezien.
Druk bezochte speel avonden! Tot eind augustus een kleine pauze. Al kan er op een aantal
andere plekken worden doorgespeeld. 

We kunnen bij BC Voorburg in Sporthal Forumkwadraat geheel gratis terecht op de
vrijdagavonden van 15 juli t/m 19 augustus, van 19.30 uur tot 22.00 uur. Iedereen is welkom. 
  
Verder was er een mooie aflevering van de clubdag, met ook veel jeugd en leuke prijsjes.
Het eten was goed verzorgd door Toko Batavia, van ons trouwe lid Ricky.    
Zie ook de verslagjes verderop en foto's.

Clubshirts zijn inmiddels in productie gezet. Er zijn maar liefst bijna 100 shirts besteld !!! 
Leuk als iedereen die straks in het nieuwe seizoen aan heeft. In de eerste speelweek, eind
augustus zullen de shirts worden uitgedeeld. 

Ons Team 1 mocht vanwege hun kampioenschap meedoen met de voorronde NK badminton
7e divisie. Martine, Evelien, Martijn en Gerard hebben daar alle wedstrijden gewonnen ! 
Helaas kunnen ze de vervolg wedstrijd NK niet meedoen vanwege een aantal vakanties. 
Desondanks supertrots op deze kampioenen!



Juli
Maandag 4 juli                                  Bestuursvergadering 20.00 u
Vrijdag 8 juli                                      Vrijwilligersavond

Augustus
Dinsdag 23 augustus                        Start seizoen Kastelenring 10.30 u
Dinsdag 23 augustus                        Start seizoen de Fluit/de Bocht 20.00 u
Donderdag 25 augustus                  Start seizoen Essesteijn 20.00 u
Vrijdag 26 augustus                          Start seizoen Essesteijn 20.00 u
Zaterdag 27 augustus                      Start seizoen de Fluit/de Bocht 1030 u      Jeugd

Contributie 
Volgend seizoen de verlaagde contributie voor huidige leden. Maar liefst 35% korting ivm name
Corona. 
Factuur zal in begin seizoen verstuurd worden. 
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Agenda
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Bij BC Orbiton

Veel plezier 
bij onze club

Op vrijdag 3 juni hebben we met Astrid, Ben, Frank T, George, Laetitia, Linda,
Martin, Peter, Sjaak, Sylvia, Toke, Veronica, Wim en Fred van de dinsdagochtendclub (dimo
club) in restaurant Rose Garden in Voorburg afscheid genomen van Willy Leijnse. 
Zij gaat Voorburg verlaten voor een woning in Heiloo.

We zullen Willy missen, want zij was een enthousiaste speler en een verbindende factor van
de dimo club. Wij danken haar voor alle jaren dat zij trouw elke week voor de koffie, koekjes
en cake heeft gezorgd.

Wij wensen haar en Rob heel veel geluk in hun nieuwe woning en voor Willy veel
badmintonplezier bij badmintonvereniging 't Vennewater. In het verleden hebben we 
- via Ben Denekamp - al eens een uitwisseling gehad met deze leuke vereniging. Met Willy
hopen we dit voort te zetten.

Afscheid 
Willy

Leijnse

Mathijs Del Olmo Roque
Alex del Olmo Roque

Henk Muller
Karin Janssen
Remco Visée
Charlot Berk

Klazien Benschop-Drost
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CLUBDAG   verslagjes 

Zaterdag 11 juni was het tijd voor de eerste clubdag na corona. Het was gezellig druk en er werd
mooi gestreden tussen uitslovers en niet-uitslovers. Voor de beginners (waaronder ikzelf) was dit
de eerst clubdag. De sfeer was prettig en sportief, dus het was niet eens zo heel erg om als
laatste te eindigen. Een voordeel was dat er daarom nog tijd was om naast de toernooi
wedstrijden ook nog spontane wedstrijdjes te spelen (maakt dit mij een uitslover?). Na dit alles
was het tijd om te genieten van een heerlijke maaltijd. De zon scheen dus we konden buiten voor
de ingang zitten. Helaas werd om half acht de laatste ronde aangekondigd en was het om acht
uur echt afgelopen. 
Victor van der Wolf

De clubdag vind ik (Marjan) elk jaar wel leuk om mee te doen, een dagje spelen en socializen en
natuurlijk als afsluiter lekker eten. Dit keer weer verzorgd door Ricky, een heerlijke Indische
maaltijd uit eigen toko. Mazzel dat het goed weer was, dus lekker buiten gegeten met z’n allen.
Wat betreft de wedstrijden, ik had me niet opgegeven voor de singles. En als ik het spel zag van
de 4 dames die singelden en die allen een jaartje of 30 jonger zijn dan ik, was ik daar wel heel
tevreden mee!
Bij de dubbels werd het mixen voor mij samen met Rob. We verloren de eerste partij van een
paar ‘slagers’, Vincent en Miranda, kansloos helaas. We wonnen weer onverwacht van anderen,
Martijn en Evelien, yes! We kregen Björn helaas niet boos waardoor je vaak wel kunt winnen en
verloren die partij helaas tegen hem en Martine en de laatste partij tegen Suus en Gerard ging
ook verloren. Veel verloren dus maar er zaten zeker leuke partijen en spannende rally’s bij!
Verder werd ik helemaal blij van Thekla’s spelletje Dobble. Een beetje zenuwenspel waar anderen
zeker niet zen van werden (en ik eigenlijk ook niet) maar wel erg lollig met een paar te spelen.
Best wel weer een leuk dagje dus!
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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

Bericht van de jeugdafdeling

We hebben een succesvol seizoen achter de rug, waarbij het totale aantal jeugdleden is
opgelopen tot 30, maar zoals ieder jaar haken er altijd weer een aantal af, om verschillende
redenen. Dit betekent, dat we toch actief nieuwe leden moeten blijven werven. Onze hoop, is
dan ook gevestigd op de landelijke actie Probeerbadminton.nu waar we weer aan
deelnemen. Daarnaast doen we een beroep op alle leden, om kinderen uit eigen omgeving op
zaterdagochtend naar de Fluit te sturen om gratis een paar keer mee te doen. Mond-tot-
mond reklame werkt toch altijd het beste.

In de afgelopen competitie hebben 2 teams deelgenomen, een mix-team onder 17 en een
opstapteam onder 15. Volgend seizoen hebben we een mix-team onder 17 en een
jongensteam onder 13 opgegeven. Daarnaast proberen we nog een opstapteam te formeren,
maar die gaan pas begin volgend jaar van start.

Een flink aantal jeugdleden hebben meegedaan met het toernooi op de clubdag en we
hebben het seizoen in de Fluit afgesloten met een onderling toernooi, waarbij we voor iedere
speelronde willekeurige dubbels hebben samengesteld.

Iedereen een prettige vakantietijd gewenst en zaterdag 27 augustus gaan we weer van start.

Het begeleidingsteam:

Edwin, Leroy, Yan en Ben.

mailto:ledenadministratie@orbiton.nl


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

Uitnodiging voor het Zomerbadminton 2022 bij VELO

Het zomerbadminton bij VELO Badminton is al meerdere jaren een fijne mogelijkheid om in
deze periode te kunnen badmintonnen.
Daarom is er ook dit jaar weer zomerbadminton op de woensdagavonden bij VELO. 

Het zomerbadminton bij VELO staat ook open voor leden van andere badmintonclubs in de
omgeving. Familieleden en bekenden die geen actief lid zijn van een club zijn ook welkom.

Het zomerbadminton vindt plaats op de volgende negen woensdagavonden van 20.00 uur tot
22.00 uur in Hal 1.
22 juni 2022 en 29 juni 2022
6 juli 2022, 13 juli 2022, 20 juli 2022, 27 juli 2022
3 augustus 2022, 10 augustus 2022, 17 augustus 2022

Omdat de zaalhuur aan ons doorberekend wordt, moeten we dit jaar weer een bijdrage vragen.
De kosten zijn € 5,- per deelnemer per avond, voor jeugdspelers t/m 17 jaar is dat € 4,- per
avond.
Als men drie of meer avonden komt spelen, wordt vanaf de derde avond een lagere bijdrage
gevraagd. Alle betalingen contant in de hal. Je hoeft je niet van tevoren aan te melden.

Het zomerbadmintonteam
Sandra Caron, Koos Batist en Aad de Kok
VELO Badminton
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Zomerbadminton

Zomerbadminton verzorgd door BC Wassenaar bij BC Dropshot, het kan weer.

Zoals al eerdere jaren ook nu weer een mogelijkheid om te komen spelen bij bc Wassenaar,
samen spelen en samen de kosten delen.

Waar: bij BC Dropshot, Sportcentrum Mariahoede, Het kleine Loo 12, Den Haag.

Begint op donderdagmiddag 7 juli, om 14:00 uur tot 15:30 uur. Deze donderdagmiddagen
gaan door tot eind augustus.

Na 15:30 uur nog even napraten onder het genot van een drankje, al of niet met alcohol met
een bittergarnituur.

https://myalbum.com/album/6Q8YaXPyuRUh

