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Op 9 november wordt er 

een jubileumtoernooi 

voor de jeugdleden geor-

ganiseerd in de 

vorm van een 

kind/vriend 

toernooi.  

Voor de senio-

ren wordt op 5 

oktober een 

jubileumtoernooi georga-

niseerd. Ook staat er 

voor de senioren op 10 

november een feestavond 

gepland met muziek van 

DJ Disqo. De jubilarissen 

worden deze avond in het 

zonnetje gezet.  

Noteer deze data alvast 

in je agenda en vier het 

jubileum met ons mee! 

Vanaf de opening van 

sporthal de Rozet in 1972 

wordt er badminton in 

Rozenburg gespeeld, 

eerst als ASV Indus. Op  

1 november 1973 is   

badmintonclub R.B.C. 

Sobat opgericht en op 17 

september 1977 badmin-

tonclub B.C. Waterweg, 

waardoor er een einde 

kwam aan de badminton 

afdeling van ASV Indus. 

Op 1 april 1990 ontstaat 

uit de fusie tussen R.B.C. 

Sobat en B.C. Waterweg 

één badmintonvereniging 

genaamd Rozenburgse 

Badminton Club "Sobat-

Waterweg", kortweg 

R.B.C. Sowat. 

Als officiële oprichtings-

datum wordt 1 november 

1973 aangehouden. Daar-

om viert     

Sowat dit jaar 

haar 45-jarig 

jubileum.  Dit 

willen wij sa-

men met alle 

leden vieren.  

Op zaterdag 15 septem-

ber gaat de jeugd van 

Sowat naar Duinrell.          

Het vervoer en de bege-

leiding wordt verzorgd 

door de jeugdbegeleiding 

van Sowat.  Dit uitstapje 

wordt mogelijk gemaakt 

door sponsoring van Del-

taport Donatiefonds en 

PLUS supermarkt. 

 

Sowat in het kort: 

In 2018 bestaat RBC Sowat 

45 Jaar! 

Zaterdag 15 september 

uitstapje voor de jeugd          

5 oktober jubileumtoernooi 

senioren  

9 november jubileumtoer-

nooi jeugd  

10 november jubileumfeest 

senioren  

 

Jubileum Rozenburgse Badminton Club Sowat 

 In 2018 zijn 4 teams van 

onze vereniging kampioen 

geworden. 

In poule B van de Externe 

recreanten Competitie 

(ERC) is Sowat 2 bestaan-

de uit Rien, Ed, Dirk,    

Kirsten en Eline,         

kampioen geworden.                     

In poule C van de ERC 
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 Kampioenen 

 

is het Sowat 4 

van Peter, José, 

Remco, Lisanne en     

Regina kampioen gewor-

den.  

In de regiocompetitie zijn 

Paul, Matthijs, Ton,     

Annemieke en Anita 

(Sowat 2) de kampioe-

nen. 

Tenslotte hebben we ook 

in de herencompetitie een 

kampioenschap te vieren. 

Hier sleepten Rob, Michel,  

Ronald, Paul en Matthijs 

de eerste prijs binnen.  

Alle kampioenen van   

harte gefeliciteerd! 


