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Badmintonclub BIOS 
 

Opgericht 21 april 1959 

Speelgelegenheid: Northgohal, J. van Hoornstraat 4  Tel. 071-3615493 

 

Voorzitter: 

Michael Weterings Binnenhof 21, 2201 KR  Noordwijk   

071-3622288 mwmweterings@hotmail.com 

 

Secretaris: 

Kees Swaagman Tolhoren 55, 2201 VK  Noordwijk  

071-3619113 swaagman@hetnet.nl 

 

Penningmeester:  

Toine Nooijen Johan Molegraafstraat 14, 2201 LK  Noordwijk  

071-3611347 t.nooijen@hetnet.nl 

 

Wedstrijdsecretariaat: 

Jeannette Vink H. Vinkhof 25, 2202 XJ  Noordwijk  

071-3647723 vink.clevin@hetnet.nl 

 

Technische commissie: 

Petra Witteman Veenenburgerlaan 110, 2182 DC  Hillegom  

0252-518131 petra@witteman.be   

 

Recreantencommissie: 

Toine Nooijen Johan Molegraafstraat 14, 2201 LK  Noordwijk  

071-3611347 t.nooijen@hetnet.nl 

 

Jeugdcommissie: 

Robert de Haas Stevenstraat 4, 2203 BT  Noordwijk  

071-3618235 robert_dehaas@hotmail.com 

 

Redactie: 

Ron Koeman Irenestraat 20, 2202 TP  Noordwijk  

071-3611757 r.koeman@casema.nl 
 

 

Afmelden: uitsluitend schriftelijk bij het secretariaat voor 1 juli 

 

Afmelden voor de training bij Aad: 070-3682288 of a.harst@caiway.nl 

 

Websites club: http://www.bcbios.nl       RTV-Nens teletekst pagina 621 

 

Website bond: http://zuidwest.badminton.nl 

 

Uitslagen en standen: http://badmintonnederland.toernooi.nl 
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De jarigen van Bios 

komende maanden: 
 

OKTOBER 

 11 10  Bas Onderwater 

 

NOVEMBER 

 04 11  Johan Nouws 

 08 11  Michael Weterings 

 12 11  Monique van Hage 

 15 11  Justin Budding 

 18 11  Jan Mesker 

 19 11  Jade ter Laak 

 27 11  Luke Plug 

 29 11  Anneke Slats 

 30 11  Ank Nouws-Vegt 

 

Welkom nieuwe leden: 

  Jade ter Laak 

  Lisa Rooij 

  Carmen Dekkers 

Van de redactie 

 

Het seizoen is weer begonnen.  

De eerste wedstrijden zijn gespeeld. 

Uitslagen en verslagen zie je verder-

op in het eerste clubblad van het sei-

zoen 2012-2013. 

 

De vereniging heeft sinds de leden-

vergadering weer een voorzitter: Mi-

chael Weterings. Succes. 

 

Hopelijk komen er dit seizoen nog 

meer nieuwe leden bij, de club kan 

het wel gebruiken. 

 

Ron 

 

 

Let op: op de vrijdagavonden kan er 

al vanaf 19:30 door iedereen, dus ook 

alle senioren, gespeeld worden. 

T.C. + Bestuurvergadering: woensdag 10 oktober 2012 om 20:15 bij Petra 

Kopijsluitingsdatum: vrijdag 9 november 

 

Het bestuur wil graag van alle leden een emailadres hebben.  

Geef deze door aan de secretaris via de mail: swaagman@hetnet.nl  

 

Speeltijden  voor de jeugd: Dinsdag van 19.00 uur tot 20.30 uur 

 Vrijdag van 19.30 uur tot 20.30 uur 

 

Speeltijden voor de senioren: Dinsdag van 20.30 uur tot 22.30 uur 

  Vrijdag van 19.30 uur tot 22.30 uur 
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Van de Voorzitter 
 

Nu weet ik niet of ik mezelf moet voorstellen, aangezien ik toch al een tijdje lid 

ben van onze vereniging. Nou had ik in het verleden wel een reputatie dat ik op de 

dinsdag avond, (de avond dat er veel recreanten spelen) niet zo actief was. Maar 

dit is de laatste weken wel veranderd. 

Ik ben dus Michael Weterings en tijdens de ledenvergadering heb ik mezelf kandi-
daat gesteld voor de taak als nieuwe voorzitter.  
Rob Ohlenschlager heeft deze taak 11 jaar lang mogen vervullen. De bedoeling 
was dat hij het 10 jaar zou doen, maar door het weinig enthousiasme vanuit de 
vereniging om deze taak van hem over te nemen, heeft Rob er nog een jaar ach-
teraan geplakt. 
Bij dezen wil ik hem dan ook nogmaals bedanken. 
 
Terwijl ik dit aan het typen ben, zit ik me af te vragen hoe lang ik al lid ben. Ik ben 
er ook nog eventjes tussenuit geweest, maar ik weet zeker dat er toch meer dan 
20 facturen door mij zijn betaald. 
De oudste herinnering is dat mijn badmintoncarrière begon met een racket met 
een korte steel. Willem-Jan gaf me toen les.  
Nou mag je dus ook wel een keer verwachten van iemand die toch al een poosje 
lid is, dat hij wat terug doet voor de club. Want zonder vrijwilligers bestaat BC-
BIOS niet. 
 
Ik hoop dan ook dat ik deze taak lang en met veel plezier mag mogen vervullen.  
Een van de doelstellingen is ook om meer leden te krijgen. Met de jeugd gaat het 
in ieder geval de goede kant op. Met de opgetogenheid van de vrijwilligers, de 
club en de trainer ben ik er in ieder geval van overtuigd dat, dat gaat lukken 
 
Groet, 
 
 
 
 
 
Michael Weterings. 
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Het bestuur van BC BIOS bestaat uit: 

 

Michael Weterings: voorzitter  

 

Kees Swaagman: secretaris 

 

Toine Nooijen: penningmeester 

 

Jeannette Vink: wedstrijdsecretariaat 

 

Petra Witteman: voorzitter Technische Commissie 

 

Robert de Haas: jeugdcommissie 

 

Ron Koeman: redactie 
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Vanuit de technische  commissie. 
 
 

Hallo allemaal, 
 

Twee belangrijke evenementen hebben we in september gehad, nl. de 
ledenvergadering en de clinic. 
 
De ledenvergadering was tevens een huldiging aan 2 leden die in 2012 
40 jaar lid zijn van BC BIOS 
Willem-Jan Tebeest en Ron Koeman, zij kregen uit handen van de vice-
voorzitter Kees Swaagman een medaillon uitgereikt. 
Willem-Jan moest gestrikt worden om te komen. Via zijn zoon en vrouw 
is hij toch met lichte tegenzin naar de ledenvergadering gekomen. Ron is 
lid van het bestuur, dus hij kwam zo wie zo.  Volgens mij vonden de he-
ren het toch wel grappig dat we er aandacht aan besteedden.  
 
De ledenvergadering was niet druk bezocht, maar we hadden wel een 
verrassing, want aan het einde van de vergadering kwam Michael Wete-
rings binnen met de boodschap dat hij wel voorzitter van BC BIOS wilde 
worden.  
Dit maakte de hele avond goed, want Kees, onze secretaris had eerder 
die avond gezegd: “Als er per 1-1-2013 geen voorzitter is dan stop ik 
overal mee.” Ik zag de bui al hangen, dus zie Michael als een reddende 
engel. Trakteren dus op Leffe bier, voor Michael en Kees. 
 
De clinic was de avond daarna, 18 september. Speciaal de data iets ver-
schoven, zodat de middelbare scholen de tijd kregen om te flyeren. He-
laas geen kinderen van de Northgo-college / Leeuwenhorst. 
 
Moeilijk om de jeugd te bereiken, te motiveren om naar een clinic te 
gaan.  Wel was er een jongen van de Bronckhorst-school, groep 8, die 
gelijk lid wilde worden. 
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De avond werd verzorgd door Beta-badminton, Dennis en zijn broer. De-
ze twee professionele badmintonners zijn eerder bij ons geweest en 
m.b.v. muziek gaven zij een gerichte training met goede warming-up en 
cooling-down. Het was een spectaculaire avond. Een aantal jeugdleden 
hadden vriendjes– en vriendinnetjes mee genomen zodat de zaal vol 
was. De 1e groep liep wat uit , daar zij later begonnen. Het was een mooi 
gezicht om de jeugd zo actief te zien.   
Vanuit de badmintonbond kregen we bezoek van Emiel Bouwers, de fi-
nanciële man van de bond.  
Omdat het de week van de badminton was ging het bestuur bij vereni-
gingen op bezoek die iets bijzonders organiseerden. Hij was enthousiast 
en heeft gepraat met verschillende bestuursleden. Later stuurde hij een 
bedankje voor het gastvrije ontvangst, en de complimenten voor de ver-
eniging.  
 
Bas had een fotograaf geregeld, dit zag er heel professioneel uit, ik ben 
benieuwd naar de foto`s.  
Na de jeugd kregen de senioren training, daarbij was er 1 nieuw lid. Rob 
trainde met hem mee. 
Dennis gaf intensieve training wat gewaardeerd werd door de leden.   
Kortom een geslaagde avond met dank aan het Jeugdparticipatiefonds. 
 
De wedstrijden voor de regiocompetitie zijn begonnen, de 1e week met 
verliespunten, maar de 2e week ging het al beter. We spelen op vrijdag-
avond thuis met 3 teams.  
De trainingen zijn de andere vrijdagen. 
 
Ook zijn we al aan het  inventariseren wie  voorjaarscompetitie wil gaan 
spelen.  Geef je zo snel mogelijk op, zie inschrijving op het bord. Er zijn 
wel extra kosten aan verbonden. 
 
 
Groeten Petra Witteman 
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Van / Voor / Over de Jeugd 
 

De start van het nieuwe speelseizoen is alweer een paar weken geleden. Veel be-

kende gezichten terug in de zaal, gelukkig weinig afmeldingen en zelfs een aantal 

nieuwe jeugdleden. Op de dinsdagavond wordt er nog steeds getraind van 7 uur tot 

half 9 onder leiding van trainer Aad van der Harst. Op vrijdagavond valt de op-

komst nog wat tegen. Elke vrijdagavond kan de jeugd komen spelen van half 8 tot 

half 9. Iedereen is welkom om te komen vrijspelen of wat extra training te krijgen 

van Aad. 

 

In het voorjaar van 2013 begint de jeugdcompetitie. Dit lijkt nog ver weg maar in-

middels zijn de inschrijfformulieren al uitgedeeld. We proberen ook dit jaar weer 

een of meerdere jeugdteams te vormen wat zal uitkomen voor BC BIOS. Heb je 

het inschrijfformulier nog niet ontvangen, vraag hier dan naar bij een van de bege-

leiders in de zaal. 

 

Agenda: 

16 oktober Herfstvakantie  - onderling toernooitje 

30 oktober     - Ouder-Kind toernooi 

 

Robert de Haas 

 

 

Stukje in/uit/voor de krant: 

 
Badmintonclub BC BIOS vierde 
tijdens de ledenvergadering eind 
september 2012 het jubileum van 
twee leden van de vereniging. 
Willem-Jan Tebeest en Ron Koe-
man in november 40 jaar lid van 
de vereniging. Ook om dat beide 
heren veel werk verzetten en ver-
zet hebben, was het jubileum een 
mooie gelegenheid voor de felici-
taties en het uitreiken van een 
erepenning. 
40 jaar bij een club is toch uniek 
en nog steeds zeer actief op de 
banen en in de competitie 
 

Verder is er op de ledenvergadering een voorzitterswissel geweest. 
Michael Weterings is de nieuwe voorzitter geworden, die voorzittershamer van Rob 
Ohlenschlager overneemt. 
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   Zoek je nog een   Autorijschool Jan Muller 

   rij-instructeur?    Van Brakelstraat 37 

          2224 RK  Katwijk 
 

   Voor al je rijlessen:   071-4077838 

          06-24815471  
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Verslagen team 2 
 
Zondag 16-09-2012: Drop Shot 8 – BC BIOS 2 
Met z’n vieren gingen we op stap, met 2 invallers daar Jeannette in team 1 
ging invallen en Michael zijn dochter jarig is. Gelukkig zijn Ian en Monique 
bereid om de mooie zondagmiddag in september in de hal van Drop Shot 
in Den Haag te spelen.  
1. Herendubbel: ging best goed, werden zeker niet weggeslagen. Verloren 
in 2 sets 21-17, 21-17. 
2. Mix 2: Omdat er een dame van Drop Shot eerder wegmoest, hebben we 
de damesdubbel en de mix omgedraaid. Ian en Monique stonden partij, 
verloren met 21-10 en 21-15. 
3. Singel Ron: net aan verloren, de 2e set stond het 20-20. Wel een leuke 
partij. 
4. Singel Petra: 1e set gewonnen, 2e set gin de tegenpartij kort serveren, 
heel vervelend. In drie sets gewonnen. 
5. Ian: leuke singel, haalde punten en weet weer waar hij in de toekomst 
voor wil gaan.  
6. Monique: haalde punten binnen, was hier zelf verrast over. Goed ge-
speeld. In 2 sets verloren, maar met punten boven de 10. 
7. Ron en Petra: deze mix was spannend, 3 sets verloren. Leuke pot. 
8. Damesdubbel: Ging ook niet slecht, maar ook weer in 2 sets verloren. 
Uitslag 7-1 voor Drop Shot. 
 
Vrijdag 21-09-2012: BC BIOS – LUSV 1 (Leiden) 
We werden begroet met 3 korte buigingen van de heren (Chinees denk ik). 
Nee, Japans en Taiwan en 2 Nederlandse dames. 
Herendubbel: 2 sets gewonnen: Moesten even op gang komen, maar keu-
rig 
Damesdubbel: 3 sets: We vertragen wat, maar gelukkig gewonnen 
1e Heren enkel: Michael moest aan de bak, helaas in 2 sets verloren 19-
21, 17-21. Had best een 3-setter mogen worden. 
1e Dames enkel: Jeannette, snotverkouden, 1e set 21-19. Aad is erbij en 
kijkt z'n ogen uit. Beaamt de kritiek van Jeannette zelf. Toch nog in 3 sets 
gewonnen. 
2e Heren enkel: Ron gaat spelen op baan 2 en ik ga tellen. In 3 sets verlo-
ren, hard gestreden maar helaas.  
2e Dames enkel: Petra won in 2 sets. Kostte moeite, maar gewonnen! 
Dan de mixen nog: Ron en Jeannette winnen in 2 sets en Michael en Petra 
in 3 sets. 
Uitslag: 6-2 gewonnen. Gefeliciteerd! 
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Maandag 24-09-2012: KBC (Katwijk) – BC BIOS 
Met plastic, even wennen dus. Door de storm zijn we hier naar toe gere-
den, takken op de weg, oranje wegwerkers op de weg, pionnen op de weg 
en op de rem en er om heen. 
 
1e set herendubbel: 21-14 gewonnen, 2 set 21-18 gewonnen. Gewonnen! 
Met een onbegonnen strijd spelen Jeannette en Petra hun mix met plastic. 
Er valt niet echt goed mee te spelen. Maar als een dapper team brengen 
ze toch een hoop weerstand tegen de tegenstanders. Het dan ook behoor-
lijk spannend, 13-14 voor ons. Wat schrijf ik: 13-15. Het gaat goed. Dat 
moet ook wel, want de 1e set hebben ze net aan verloren. Ondertussen is 
het 17-16. Je hebt gewoon geen tijd om te schrijven. Het spel is het enige 
wat snel gaat. De shuttle is niet vooruit te branden. Kom op BIOS. Helaas 
21-18 verloren. Hoe bestaat het! 
 
Nou, dan zullen we even naar het snelle spel van Michael gaan kijken. Het 
gaat echt snel, hij staat al met 16-6 voor! 21-8 gewonnen. 
Ook de 2e set gaat ook lekker snel en ook die wordt gewonnen 21-10! 
 
Jeannette speelt tegen Lyanne 21-9, 21-17. “Het zweet loop over mijn rug”. 
1e set gin ook snel, toch te veel naar Michael gekeken. 2e set moeizamer, 
service liep niet, maar toch gewonnen. 
 
Ron mag tegen Piet: met wat ups en downs de 1e set gewonnen. Moeiza-
me start van de 2e set, staat met 11-4 achter. Ook al problemen met serve-
ren. Helaas 2e set verloren met 21-14. Ook de 3e set valt niet mee, ander 
racket geprobeerd, maar dat ik het toch ook niet, toch weer wisselen. Het 
mag niet baten. De shuttle komt niet waar Ron hem wil hebben. Helaas 
verloren 21-12. 
 
Petra heeft een moeilijke start tegen Corina, staat met 11-5 achter. Gaat 
ook snel! 1e set verloren met 21-9. Speelt op andere baan, gaat niet lekker, 
last van het licht! 2e set begint ze beter, staat met 6-2 voor. Het gaat de 
goede kant op 18-14. Nu vasthouden Petra. Heel goed, 2e set gewonnen 
21-15. 
Jullie zullen het nu allemaal niet geloven. Drie maal raden .. fout ..fout … 
fout. Nee, ze staat voor. En wel met 15-13. Ze heeft de goede kant nu. Dus 
dat kan niet fout gaan. Aan de andere kant zag ze helemaal niets en aan 
deze kant wel. Ik begrijp dat ze nu ziet wat in en wat uit is en dat is als ba-
sis toch best lekker. 2-18 voor Petra. Nog eentje. Dan wel andersom. Nu 
staat het 20-12. F(piep)k, ze heeft verloren.  
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Ron en Jeannette zijn aan het mixen en ze staan met 5-6 voor. In 2 sets 
gewonnen 21-14, 21-11. 
 
Mix Michael en Petra: Michael moet er weer even inkomen, heeft lang 
moeten wachten. Ze spelen ook weer op een slechte baan. 1e set verloren. 
2e set staan ze aan de goede kan en winnen met 21-16. Nu nog even de 
derde set. Het is al 22:30 maar Michael is weer op dreef. Ze beginnen aan 
de slechte kant en het gaat ook slecht, niet dat snelle spel van de singel. 
Ze wisselen bij 11-8. Nu naar de goede kant en hopelijk gaat het beter! Het 
is wel spannend, maar helaas verloren 21-17! 
Uitslag 4-4 (wel met plastic, je moet toch ergens de schuld aan geven!) 
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TOE AAN EEN NIEUW RACKET 

 

 

ALLE RACKETS VAN YONEX EN CARLTON 

ZIJN MET 15% KORTING LEVERBAAR 
 

 

 

 

 

 

    Nieuwe bespanning: Info in de zaal bij: 

    Vanaf € 19,50   Willem Jan Tebeest 

     071 - 3618940 

 

Willem Jan is bijna altijd in de Zaal aanwezig 
                                                                                     
 

                                                                                       



 

 Pagina 15 

Team 3: Start najaarscompetitie 2012-2013 

 

Het gaat nog niet zo goed met BC BIOS Team 3. Wij: Robert, Ian, Wil en Karin 

zijn vorig jaar gepromoveerd naar de 6e klasse. In deze klasse spelen wij tegen 7 

andere teams uit; Voorhout, Sassenheim, Roelofarendsveen, Leiden, Voorschoten, 

Voorburg en Katwijk. 

 

De 1e wedstrijd werd gespeeld tegen Voorhout. Hetzelfde team wat vorig jaar ook 

gepromoveerd is. Deze wedstrijd werd met 6-2 verloren. Alleen Ian won zijn sin-

gle en Ian en Karin wonnen de mix partij. 

 

De 2e wedstrijd tegen Roelofarendsveen gaf dezelfde score 2-6 verloren. Dit keer 

won Robert zijn single en Robert en Wil wonnen de mix. 

 

Nu staat Team 3 nog laatste met 4 punten uit 2 wedstrijden maar we hebben goede 

hoop voor de volgende wedstrijden. Veel van de partijen van de afgelopen 2 wed-

strijden zijn geëindigd in een nipte overwinning van de tegenpartij en een aantal 3-

setters. 
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