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Badmintonclub BIOS 
 

Opgericht 21 april 1959 
Speelgelegenheid: Sportpark Duinwetering, Duinwetering 105,  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 a.i.:  
Nico de Mooij Brouwerstraat 61, 2231 HP  Rijnsburg 
06-19403450 ndemooij@ziggo.nl 
 
Wedstrijdsecretariaat: 
Anneke Slats Strandloper 10, 2201 XZ  Noordwijk  
071-3610292 a-slats@hotmail.com 
 
Technische commissie: 
Petra Witteman Veenenburgerlaan 110, 2182 DC  Hillegom  
0252-518131 petra@witteman.be   
 
Jeugdcommissie: 
Ingrid Strien Duinkant 41, 2203 NN  Noordwijk  
071-3611757 iestrien@gmail.com 
 
Recreantencommissie: 
Ingrid Strien 
 
 
Redactie: 
Ron Koeman Duinkant 41, 2203 NN  Noordwijk  
071-3611757 r.koeman@casema.nl 
 
 
 

Afmelden: uitsluitend schriftelijk bij het secretariaat voor 1 juli 
 
Afmelden voor de training bij Petra. Voor de jeugdtraining bij Ingrid 
 
Website club: http://www.bcbios.nl   
 
Website bond: http://zuidwest.badminton.nl 
 
Uitslagen en standen: http://badmintonnederland.toernooi.nl 
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De jarigen van Bios 
komende maanden: 
 
 

Augustus: 
 04-08  Noah Guida 
 17-08  Wil Slats 
 
  

September: 
 13-09  Jamie Lee Pont 
 24-09  Willem Jan Tebeest 
 25-09  Wendy Aartsen 
 26-09  Meike Bos 
 
 

Augustus: 
 10-10  Bartek Budz 
  
 
 

Welkom nieuwe leden: 
   

Van de redactie 
 
Ook nu heeft het weer (veel) langer geduurd dan 
de bedoeling was, voordat het nieuwe clubblad in 
elkaar is gezet. Aanvankelijk gebrek aan copy, toen 
gebrek aan motivatie en later ook nog privé-
omstandigheden. Maar hier is hij dan toch, zij het 
in zeer afgeslankt vorm... 
 
En we mogen bijna al weer gaan beginnen. Op 
dinsdag 22 augustus is namelijk de eerste keer 
weer van het nieuwe seizoen dat we kunnen gaan 
badmintonnen.  
 
Het bestuur doet weer zijn best om voor de komen-
de ledenvergadering, op 26 september, alle stukken 
te verzamelen. Dan kunnen we de financiële situa-
tie van de vereniging bespreken. En ook de (her)
benoeming van de bestuursleden. Komt allen. 
 
Voor het komende seizoen hebben we, door een 
aantal afmelding slechts 2 teams op kunnen stel-
len. Hopelijk halen ze goede resultaten en wordt 
dit weer in verslagen met  de rest van de vereni-
ging gedeeld via het clubblad. 
 
Ron 

T.C. + Bestuursvergadering: maandag 21 augustus 20:00 bij Petra 
Kopijsluitingsdatum: zaterdag 14 oktober 2017 
 
Het bestuur wil graag van alle leden een actueel 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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Ook adverteren in dit blad, dat kan. Kosten: 
 
 
Hele pagina: €150,00 
Halve pagina: €80,00 
Kwart pagina: €45,00 
 
 
Tarief per badmintonseizoen (augustus-juli, 6 nummers) 
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Vanuit de technische  commissie. 
 

 
Hallo allemaal, 
 
Laatste clubblad van dit seizoen 2016-2017. 
 
Er is veel gebeurd, afgelopen jaar zelfs door 5 teams competitie gespeeld. Helaas gaan we 
afscheid nemen van een aantal trouwe spelers, team 1 valt uit elkaar en een deel gaat ver-
der in Voorhout, bij Bacluvo spelen. Daarnaast zijn leden van Apollo, die hier alleen com-
petitie kwamen spelen gestopt, ze hebben 2 jaar hier gespeeld en daardoor konden we wel 
teams maken. Ook zijn de leden die we van Bacluvo hadden, gestopt. Gelukkig blijven 2 
van de 3 leden van Rijnsburg wel bij ons spelen. Ook zijn er recreanten door gezond-
heidsredenen gestopt. Voor volgend seizoen wordt dit een nieuwe uitdaging, het aantal 
leden is sterk verminderd. 
 
De competitie start met 2 teams, zij gaan alleen trainen op dinsdagavond. Arthur onze 
trainer is dan de hele avond beschikbaar voor al onze leden, hij start met de jeugd tot 
20.30 uur en daarna met de competitiespelers en recreanten. 
 
Op de eerste speelavond dinsdag 22 augustus 2017 gaan we gelijk om de tafel met de 
trainer en de competitiespelers waar de doelen van de training besproken worden, Het is 
wenselijk dat alle teamleden van team 1 en 2 daarbij aanwezig zijn. Bedenk alvast wat je 
wilt leren op de trainingen, waar wil je aan werken. 
 
Op de vrijdagavonden is het vrij spelen en worden de competitiewedstrijden gespeeld, de 
ene week twee teams en de andere week worden er 2 banen verhuurd aan Bacluvo, het 
eerste team daar gaat 4e divisie spelen, en dit moet in het weekend. Koen zien we daar-
door nog wel spelen. Het gaat om 7 vrijdagavonden. 
 
De Dames en Herencompetitie is goed geëindigd, beide kwamen ze uit op een 3e plaats. 
Het is leuk om te blijven spelen tegen andere verenigingen. 
Het slottoernooi was dinsdag 30 mei.  Ingrid had een leuk spel voor de jeugd, met Wil en 
Merel achter de wedstrijdtafel werden de jeugdleden d.m.v. een dobbelsteen naar cijfers 
gestuurd , aan die cijfers hing een vraag, en deze konden de jeugdleden in teams beant-
woorden bij de wedstrijdtafel. Rode gezichten, enthousiaste geluiden en leuke liedjes en  
nog even singelen en rond het net. 
 
Daarna kwam onze voorzitter voor het kaarten trekken bij 
de senioren, de dinsdagmiddagclub van Rob was ook uit-
genodigd en veel hadden daar gehoor aan gegeven. Het 
werd een gezellig toernooi en na afloop was de kantine 
open en konden onder het genot van een drankje voor uit 
blikken op de zomer. 
 
Op 22 augustus 2017 beginnen we weer. 
 
Voor nu een goede zomer. 

 
Groeten Petra 
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Van / Voor / Over de jeugd 
 

 
 
 
 

Yes: we mogen weer! Het nieuwe badmintonseizoen is begonnen.  
We gaan er met elkaar weer een sportief en gezellig jaar van maken. Er 
zijn extra materialen aangeschaft om leuke activiteiten te doen tijdens 
trainingen. Deze gaan we zeker gebruiken!  
Verder kunnen we best nog wat nieuwe leden gebruiken, dus als je klas-
genootjes, vriendjes, vriendinnetjes hebt die een keer mee willen doen, 
dan kan dat. Iedereen mag 2 keer gratis meetrainen om zelf te ervaren hoe 
leuk badminton is. Dus neem gerust een keer iemand mee! 
 
Dinsdags trainen we van 19.00-20.30 u. Het is fijn als je ook echt om 
19.00 uur in de zaal bent. Kun je een keer niet komen, geen probleem, 
maar ik vind het wel fijn om het vooraf te weten. Bel, app of mail mij dan 
even. 
En vergeet vooral de vrijdagavond niet: vanaf 19.30 uur gewoon lekker 
vrij spelen en soms als er wedstrijden zijn, kun je ook nog even kijken bij 
de senioren...  
Binnenkort komt de kalender weer uit. Hierop vind je alle trainingen en 
speciale avonden, alle wedstrijden en ook de vakanties staan hierop ver-
meld. De kalender krijgen jullie allemaal toegestuurd per mail en hij 
hangt ook op de badmintonkast in de hal.  
Ik zie jullie graag weer in de sporthal! 
 
Sportieve groet van Ingrid 
071-3611757 
06-53512376 
iestrien@gmail.com 

mailto:iestrien@gmail.com
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Dames/herencompetitie 2017 
 
Het herenteam wat uitkwam in de A klasse, bestond uit Koen Oosthoek, Bas Onder-
water, Nico de Mooij en Ian Prins. Reserve was Ron Koeman. De tegenstanders wa-
ren: Hillegom, Conquesto, Voorburg en Triaq. 
De heren hebben leuke wedstrijden gespeeld. Ron is een paar keer ingevallen. 
Ze hebben 3x gelijk gespeeld, 2x gewonnen en 3x verloren. 
Eindstand was de 3e plaats, dus netjes gedaan! 
 
Het damesteam kwam uit in de B klasse en bestond uit Petra Witteman, Wil Nek-
kers, Wendy Aartsen, Ilse Caspers en Ciska vd Geest (geleend van Dynamo Sas-
sem).  
De tegenstanders waren Mix (Naaldwijk), Leiden, Noordwijkerhout en Katwijk. 
De reservedames Ingrid Strien en Danielle van Rijn hebben niet hoeven in te vallen. 
De dames hebben het heel goed gedaan. Ook zij zijn op de 3e plaats geëindigd. 
Noordwijkerhout en Leiden waren eigenlijk niet te kloppen omdat zij dames uit ho-
gere klasses in het team hadden. 
Leuk om te vermelden is dat Ilse het beste heeft gepresteerd (Petra staat 2e in de 
lijst spelersstatistieken, maar heeft wel 2 wedstrijden minder gespeeld). 
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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 
                                                                                     
 
                                                                                       


