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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: 
To Godinez Flores Wouda 43, 2181 WC  Hillegom  
06 12507797 toenkoen@gmail.com 
 
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: 
Ingrid Strien Irenestraat 20, 2202 TP  Noordwijk  
071-3611757 iestrien@gmail.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: 
 10-10  Bartek Budz 
 11-10  Bas Onderwater 
 
November: 
 04-11  Johan Nouws 
 08-11  Michael Weterings 
 15-11  Justin Budding 
 19-11  Jade ter Laak 
 29-11  Anneke Slats 
 30-11  Ank Nouws-Vegt 
 

 
 

Welkom nieuwe leden: 
  Lisa Guida 
  Luca Guida 
  Nikita  
  Susanne 

Van de redactie 
 
 
Het seizoen 2014/2015 is weer van start gegaan. En 
dus ook de aanlevering van de nieuwe clubbladen. 
Het clubblad is er van en voor de leden. De inhoud 
hangt dus af van wat de redactie aangeleverd krijgt. 
Komt er weinig, dan verschijnt er ook niet veel in het 
clubblad. Als er niets komt, kan het zelfs zijn dat er 
ook geen clubblad verschijnt. 
In dit nummer vind je het (concept) verslag van de 
ledenvergadering. Op- en aanmerkingen kunnen rich-
ting secretaris gestuurd worden. 
 
De oefenles / clinic was weer leuk. Net weer even an-
dere oefeningen dan anders.  
En de competitie is weer gestart. Dus als het goed is 
komen er de volgende keer meer verslagen in het 
clubblad. Als het clubblad klaar is, komt het ook op 
de website te staan. Zo kan iedereen het dus ook digi-
taal lezen. En zo kunnen we ook de website een beet-
je actueel houden. 
 
Laten we er met z’n allen weer een goed seizoen van 
maken. 
 

T.C. + Bestuursvergadering: maandag 1 december 20:00 bij Toine 
Kopijsluitingsdatum: zaterdag 15 november 2014 
 
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 voor 6 bladen per seizoen (augustus-juli) 
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Van de Voorzitter 

 
  
Zoals bijna iedereen weet, krijgen we een nieuwe sporthal. Deze bestaat uit 2 hal-
len. De eerste hal wordt over een paar weken opgeleverd. Tijdens een van de ver-
gaderingen hebben we een rondleiding gekregen in de nieuwbouw. De hal zelf 
was al bijna klaar. De verlichting brandde, maar de vloer lag er nog niet in.  
De bedoeling is dat over een paar weken de binnensporters welke nu in sporthal 
De Overkant spelen als eerst de nieuwe hal betrekken, zodat daarna de oude sport-
hal gesloopt kan worden. Op die locatie verrijst dan de laatste fase en zal de 2e hal 
gebouwd worden. Als alles volgens planning gaat, wordt deze in juli opgeleverd. 
Voor ons gaat dat betekenen dat wij in het nieuwe seizoen in de nieuwe hal mogen 
spelen. 
 
Het nieuwe seizoen zal niet de 1e speelavond  worden. In februari wordt er door 
ons het New Age Toernooi georganiseerd, welke al volop in voorbereiding is. De-
ze zal dan ook daar gespeeld worden. 
Bij de nieuwe hal hoort ook een nieuwe kantine welke door VV Noordwijk wordt 
gepacht. Om alles goed te laten verlopen is er een kantinecommissie in het leven 
geroepen, zodat elke club een contactpersoon heeft naar VV Noordwijk en uiter-
aard ook onderling tussen de verenigingen. 
Voor deze functie zoeken we nog een vrijwilliger die deze taak op zich wil nemen. 
Uiteraard vraagt dit wat van je vrije tijd. Er zal bijvoorbeeld 2x in het jaar verga-
derd worden. Tevens krijg je de volgende taken: 
 - Als er bijvoorbeeld een toernooi is of veel competitie wedstrijden worden ge-
speeld zal je dit moeten doorgeven aan VV Noordwijk, zodat zij her rekening mee 
kunnen houden.  
 - Ook andersom als er door ons niet wordt gespeeld, zal dit doorgegeven moeten 
worden. De bar blijft dan niet onnodig open.  
Voorlopig heb ik mijn naam opgegeven, maar zou het toch erg op prijs stellen als 
iemand dit van me over wilt nemen. 
 
Verder was er door Petra op dinsdag 30 september een clinic georganiseerd. All 
rackets heeft hiervoor een training gegeven en heeft tevens een hoop rackets mee-
genomen. Hierbij mocht iedereen ze ook uitproberen. Voor deze clinic zijn er 
vooraf advertenties in de plaatselijke kranten geplaats, zijn er flyers verspreid en 
zijn alle basisscholen benaderd door de gemeente. 
Jammer was het dat er niet heel veel mensen op zijn afgekomen. Wel hebben we 
dankzij deze clinic 3 nieuwe jeugdspelers en 1 recreant erbij gekregen. Dus dat is 
goed nieuws. Ik wil Petra dan ook graag bedanken voor dit initiatief. 
  
Groet, 
  
Michael 
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Vanuit de technische  commissie. 
 
Hallo allemaal, 
Hierbij een stukje vanuit de technische commissie. 
Het seizoen is volop aan de gang en we hebben al weer heel wat activiteiten achter de rug. 
Zo is de regiocompetitie gestart met 3 teams,  1

e
 in de hoofdklasse, 2

e
 in de 4

e
 klasse en 3

e
 in 

de 6
e
 klasse.  Zo heeft het 1

e
 team veel driesetters, helaas  nog niet zoveel punten, maar het is 

het eerste jaar hoofdklasse.  Het 2
e
 team wint tot nu toe makkelijk ( waren gedegradeerd), en 

hopen dit vol te houden. Het 3
e
 team heeft het zwaar, nieuwe samenstelling met Kevin en Joy-

ce uit Voorhout , 1 e jaar competitie spelen, Piet geblesseerd tijdens de wedstrijd, gelukkig 
weer hersteld en Wil wint gewoon haar singel, dit geeft hoop. 
30 september organiseerde wij een clinic / proefles, mede betaald door het stimulerings- en 
investeringsfonds van de gemeente Noordwijk. Michel en Maaike van All Rackets verzorgde 
deze trainingen op een succesvolle wijze. Bij de jeugd waren er 17 deelnemers en bij de senio-
ren 28 deelnemers. Zoals het er nu uitziet levert het ons 4 nieuwe leden op. Dank aan degene 
die zich ingezet hebben om deze avond succesvol te laten verlopen, er zijn toch zo’n 2000 fly-
ers uitgedeeld in Noordwijk! 
 
Het New Age Toernooi vindt plaats op 6-7-8 februari 2015, georganiseerd door BC BIOS! 
We gaan dit spelen in de nieuwe hal aan de Duinwetering.  Om die nieuwe hal uit te proberen 
voor het toernooi, gaan we op 2 januari daar een nieuwjaar toernooi houden en op 23 januari 
gaan we er ook spelen. We ruilen dan met de recreanten van de volleybalvereniging. Kom al-
len en zie wat de nieuwe hal voor de toekomst brengt. 
Als vereniging gaan we er in het nieuwe seizoen spelen, maar voor het toernooi leek ons dat 
een leuke gelegenheid om daar het toernooi plaats te laten vinden. En we hebben dan 9 ba-
nen. 
Vanaf 1 november komen de inschrijfformulieren: schrijf je in, doe mee en geef je op om tij-
dens dit toernooi te helpen. We willen groepjes samenstellen die op dagdelen inzetbaar zijn 
met bijv: jeugd tellen, bordjes ophalen, de wedstrijdtafel ondersteunen , lootjes verkopen en 
alle voorkomende werkzaamheden) Lenie en Henk van Dijk hebben toegezegd dat zij dit 
weekend achter de wedstrijdtafel willen zitten , hier zijn we erg blij mee, voor degene die hen 
niet kennen , zij waren jaren verbonden met BC BIOS, als speler en als bestuurslid. 
We zijn volop bezig met de organisatie, hebben inmiddels een aantal sponsors, brainstormen 
over het regelement, indeling partijen , en noem maar op, we zijn met een enthousiaste groep: 
Michael, Willem-Jan, Anneke, Ingrid, Ron , Toine en Petra en hebben er veel zin in. 
 
De ledenvergadering is achter de rug, jammer dat er niet meer leden waren want er worden 
toch beslissingen genomen die iedereen aan gaan. 
 
Groeten Petra 
 

—————————————————————————————————————————————————— 

Strippenkaart 

  

In overleg met Rijnsburg en Bacluvo en BC BIOS kan er nu voor leden die lid zijn van een van 

deze verenigingen een strippenkaart gekocht worden voor als je bij een van deze andere ver-

eniging wilt spelen. 

Je koopt dan een strippenkaart voor 10 keer voor 35 euro exclusief shuttles. 

Deze is te koop in de zaal, aftekenen als je daar gaat spelen. 

Op deze manier kunnen we uitwisselingen doen zonder dat we scheve gezichten krijgen. 
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Van / Voor / Over de jeugd 
 
 

 
 
Er wordt hard gewerkt dinsdagavond tussen 19.00 en 20.30 u in de Northgohal! 
Elke dinsdag zijn er ongeveer 14 kids die gezellig en sportief met elkaar bezig zijn. 
Na een warming-up en wat rek- en strekoefeningen om de spieren warm te krijgen, 
wordt er heel serieus getraind. Trainer Aad leert ons de kneepjes van het badmin-
tonspel. De ene keer ligt de nadruk op een goede service, een andere keer wordt er 
meer gelet op de lange slagen: clearen.  
Elke training sluiten we af met wat partijtjes om in praktijk te brengen wat we ge-
leerd hebben. Die anderhalf uur is zomaar om! En in die 8 weken dat we na de zo-
mervakantie bezig zijn, is er grote vooruitgang geboekt: moeilijke slagen van een 
paar weken terug, zijn nu geen uitdaging meer. Grote klasse! 
 
Meer activiteiten 
De jeugd gaat zo goed, dat we bezig zijn om weer met een BIOS-team aan de regi-
onale jeugdcompetitie mee te doen. Maar er staat nog meer op de agenda: een 
vriendjes/vriendinnetjes toernooi in november, een speciale oliebollen nieuwjaars-
training en een ouder/kind toernooi in het nieuwe jaar. Bovendien mag BIOS in het 
weekend van 7,8,9 februari het regionale New Age Toernooi organiseren. Hier 
doen ongeveer 180 badmintonners uit de omgeving aan mee. Ook onze eigen 
BIOS-jeugd mag zich hiervoor inschrijven en laten zien waar we elke dinsdag zo 
hard voor trainen...  
 
Het belangrijkste is: we hebben het gezellig met elkaar!  
Mijn dinsdagavond is altijd TOP! 
 
Ingrid Strien 
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Hieronder het (concept) verslag van de ledenvergadering 
 
Verslag Ledenvergadering dd 29 september 2014 
 
Aanwezig: Anneke Slats, Karin v.d. Niet, Piet v.d. Berg, Petra Witteman, Ron Koeman, Ingrid 
Strien, Michael Weterings, Toine Nooijen, Bas Onderwater, Koen Oosthoek, Wil Nekkers, 
Justin Budding, To Godinez Flores, Kees Swaagman.  
 
Afwezig met bericht: Robert de Haas, Riet Nell, WJ Tebeest 
 
Opening 
 
Voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Na de reguliere jaar verslagen 
zal onder andere het ingezonden stuk over shuttlekosten worden besproken. 
De begroting bleek niet in het boekje terecht te zijn gekomen en is ter plekke uitgedeeld. 
 
Verslag vorige ledenvergadering (19-9-2013)  
 
De kascommissie heeft niet bestaan uit de gekozen Anneke Slats maar uit Wil Nekkers.  
 
Jaarverslag Secretaris 
 
Geen opmerkingen. 
 
Jaarverslag TK, competitiespelers, jeugd en recreanten 
 
N.a.v. de vrijdagavond training voor de jeugd. De afspraak die Aad heeft gemaakt, is dat hij de 
jeugd training geeft wanneer er minimaal 4 personen zijn. De animo is afgelopen seizoen niet 
voldoende geweest om de training te laten plaatsvinden. 
 
Jaarverslag Redactie 
 
Geen opmerkingen 
 
Jaarverslag penningmeester (exploitatieresultaat en balans) 
 
De exploitatie rekening geeft geen aanleiding tot vragen. De penningmeester merkt bij de ba-
lans op dat een aparte tijdelijke voorziening is gecreëerd voor een nieuwe materiaalkast voor 
in de nieuwe zaal. Daarbij werd wel opgemerkt dat eerst een bouwtekening nodig is en de ma-
ten van de opslagruimte in de nieuwe zaal. Ideeën voor de indeling van de nieuwe kast wor-
den op prijs gesteld. Competitiespelers werd gevraagd om bij verenigingen waar ze op bezoek 
gaan naar de daar gebruikte kasten te kijken. 
Het vermogen van de vereniging is iets gestegen vanuit balansposten. De exploitatie rekening 
sec werd negatief afgesloten.  
Vervolgens kreeg de penningmeester decharge voor het gevoerde financiën. 
 
Begroting Penningmeester 
 
De begroting voorzag in een stijging van de contributie met 3 euro. N.a.v. de discussie over 
shuttlekosten die later in het verslag is beschreven, wordt de verhoging 2 euro meer. Ook dan 
is BIOS t.o.v. omringende badmintonverenigingen voordelig, omdat in de contributie ook trai-
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ning en shuttlekosten zijn opgenomen.  
Een aanpassing is dat de bondcontributie niet meer apart is opgenomen van de vereniging con-
tributie. 
De inkomsten post Shuttlebijdrage betreft alleen de bijdrage voor gebruik veren shuttles tij-
dens de najaarscompetitie (20 euro pp).  Bij deelname aan de voorjaarscompetitie zal nog eens 
15 euro zijn verschuldigd.  
De uitgavenpost Toernooi recreanten is komend seizoen op nihil gesteld, omdat bij gebrek aan 
voldoende deelnemers het toernooi vorig seizoen niet is doorgegaan.  
 
Verkiezingen 
 
Petra Witteman verlengd jaar voorzitterschap van de TK en deelname aan het Bestuur met een 
jaar.  
Ingrid Strien was al gestart met de jeugdcommissie, maar is nu formeel benoemd. 
De Kascommissie leden zijn afgetreden. Voor komend seizoen zijn Wil Nekkers en Anneke 
Slats gekozen.  
Robert de Haas is lopende het seizoen afgetreden bij de jeugdcommissie. Hij wordt bij afwe-
zigheid bedankt voor zijn inzet de afgelopen periode.  
 
Ingekomen stukken: Omgang met shuttlekosten. 
 
Competitiespelers maken gebruik van veren shuttles bij competitie wedstrijden en training. 
Kosten en verbruik liggen beduidend hoger dan bij plastic shuttles. Het eerste team is vanuit 
de bond verplicht om met veren te spelen het tweede team heeft ervoor gekozen. De kosten 
zijn dermate hoog dat de vereniging vorige seizoenen ervoor heeft gekozen om de kosten voor 
veren shuttles niet geheel meer uit de middelen van de vereniging te bekostigen, maar de com-
petitiespelers een extra bijdrage te laten betalen. Daardoor dragen de recreant en jeugdspelers 
beperkt bij in de kosten van de veren shuttles. Veren shuttles die buiten competitie en training 
worden gebruikt worden door de spelers zelf betaald.  
Competitiespelers willen graag een extra bijdrage vanuit de vereniging in de kosten van veren 
shuttles. Hierin is tegemoet gekomen door 2 euro extra verhoging van de contributie per per-
soon. De kosten voor de competitiespelers blijven hetzelfde namelijk 20 euro voor de najaars-
competitie en 15 euro voor de voorjaarscompetitie.  
  
Overige onderwerpen die tijdens de vergadering werden besproken 
 
Strippenkaart. Het gaat hier om een beperkt aantal competitiespelers vanuit Rijnsburg en Voor-
hout, die bij ons in competitieteams deelnemen. Vorig seizoen werd afwisselend buiten com-
petities om door ons bij hun en omgekeerd gespeeld. Dit leidde tot reacties, waarna het voor-
stel is ontstaan van de strippenkaart. BIOS hanteert een prijs van 35 euro voor 10 keer spelen 
bij BIOS inclusief shuttlegebruik. Bacluvo Voorhout had tijdens de ledenvergadering intern 
nog geen bestuursvergadering gehad. Rijnsburg is voorstander van 35 euro exclusief shuttle-
kosten en 75 euro inclusief shuttlekosten voor een seizoen.  
De discussie over kosten loopt nog. Tijdens de ledenvergadering wordt besloten, dat BIOS een 
strippenkaart gaat hanteren van 35 euro voor 10 keer inclusief shuttlekosten. Deze kaart geldt 
alleen voor spelers die lid zijn van de twee genoemde verenigingen.  
Voor niet leden van BIOS die een keer of beperkt aantal keren willen spelen heeft BIOS een 
andere strippen kaart. 
 
 
Trainer. Aad is al een lange tijd trainer bij BIOS. Er zijn contacten met een persoon die bemid-
delt tussen verenigingen en trainers die een vereniging zoeken. Het idee van verandering 
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wordt positief ontvangen. Wel zal eerst worden geïnformeerd naar mogelijkheden en kosten. 
Verenigingen als Hillegom en Rijnsburg zijn recent overgegaan op nieuwe trainers. De reac-
ties maken duidelijk dat goede afspraken noodzakelijk zijn.  
Mocht er besloten worden tot een nieuwe trainer dan zal een interim ledenvergadering worden 
belegd, omdat de verwachting is dat dit ook extra financiële kosten met zich mee zal brengen, 
die ter compensatie tot aanpassing in trainingsuren kan leiden. 
Duidelijk is het belang van de trainer voor de jeugd. Inperking van het aantal trainingsuren 
kan alleen plaatsvinden wanneer in een goede jeugdbegeleiding is voorzien.  
Het idee om met andere verenigingen zoals Rijnsburg training te gaan delen, door bijvoor-
beeld op donderdag in Rijnsburg te gaan trainen leidde tot de opmerking, dat dit als ongewenst 
effect ertoe kan leiden, dat het aantal spelers op vrijdag bij BIOS nog verder kan gaan teruglo-
pen.  
 
Nieuwe sporthal. We krijgen 9 banen voor dezelfde prijs als de huidige 7 banen. Onduidelijk 
is, of dat langer dan een jaar zo zal blijven. Mocht de Gemeente in 2016 besluiten de huur 
sterk te verhogen, dan kunnen we altijd nog terugvallen op 6 banen per avond.  
De verwachting is, dat wij in het najaar van 2015 in de nieuwe sporthal kunnen gaan badmin-
tonnen. Het komende New Age toernooi wordt in het voorjaar al in de nieuwe sporthal georga-
niseerd. Er zal worden gekeken of voor die datum een avond proefgedraaid kan worden. 
VV Noordwijk is pachter van de grote voetbalkantine en de kleine kantine voor de zaalspor-
ten. VV Noordwijk zorgt voor bemanning. Er wordt nog wel een vrijwilliger gezocht die als 
contactpersoon richting VV Noordwijk kan optreden als het gaat om bar aangelegenheden.  
 
Rondvraag 
 
New Age toernooi. Voorbereidingen zijn gestart met een toernooi commissie van 7 leden. 
Sponsoren zijn gevonden (hoofdsponsor Akzo, 5 baan sponsoren, voor totaal 1100 euro).  
De zaalhuur zal bij de Gemeente worden teruggevraagd. Er is een mail naar oud leden gegaan 
met een verzoek om hulp tijdens de toernooidagen. Daarop zijn tot nu toe 4 reacties ontvan-
gen. Meer ondersteuning is nodig, onder andere om de jeugdwedstrijden te kunnen tellen. Ver-
der wordt er nog gezocht naar spullen voor de tombola. 
 
Kleding voor competitiespelers. Het eerste team heeft al wat geregeld. De kleur wijkt af van 
de huidige clubkleuren. De kleding zal de volgende avond tijdens de clinic worden meegeno-
men om te kijken of de kleding ook voor andere teams een optie is, zodat clubkleding zo een-
duidig mogelijk blijft. 
 
Sluiting 
 
Voorzitter sluit de vergadering 
en dankt iedereen voor zijn 
aanwezigheid. 
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 Verslagen van team 2 
 
Hillegom 6 - BIOS 2 
 

Zondag 21-09-2014, 10:00.  
Voor Petra dichtbij en iedereen bekend. Dit levert spanning op, want ja de lat ligt 
hoog. De tegenstander mist 3 spelers die stonden opgesteld en dus spelen we tegen 
Jordy (inval), Jasper, Nienke en Lisa. 
De herendubbel gaat gelijk op en levert een minpunt op door het verlies na de ver-
lenging in de 3e set. De damesdubbel, nieuw koppel Petra en Lily, begint soepel, 
aanvallend en we winnen met 21-7 en 21-9. Dan gaat Petra singelen tegen Nienke, 
De 1e set gaat goed, helaas verlies ik de verlenging. De 2e set verlies ik met 18 
punten. Hoe moet ze dit thuis vertellen, dan wil haar dochter zeker met haar singe-
len! Michael heeft ondertussen in 2 sets gewonnen van Jordy, heerlijk. Lily wint in 
2 sets, 1e set gemakkelijk, 2e een leukere pot. Ian wint in 2 sets, lange rally’s, zwe-
ten. Goed gespeeld. 2-4 . 
Daarna volgen nog de mixen. Als eerste het bekende duo Michael en Petra. Na een 
lastige start weten ze toch in 2 sets te winnen. Als tweede mix een nieuw duo: Ron 
en Lily. Tijdens de zomerstop hadden ze al 1 keer samen gespeeld. Maar deson-
danks wisten zij ook, met ruime cijfers, in 2 sets te winnen.  
Eindstand dus 2-6. En dat uit tegen en in Hillegom op zondagochtend. 
 

 

Spotvogels 1 - BIOS 2 
 

Woensdagavond 24 september 2014, 20:00, Leiderdorp 
Michael zit bij een klant in een molen en kon niet spelen, maar gelukkig hebben 
we Ron en Ian!! Nadat we koffie/thee op hadden en eindelijk de banen klaar wa-
ren om te spelen, begonnen de eerste heren- en damesdubbel rond half negen tege-
lijk. De dames hadden niet al te veel moeite, hoewel het een trage shuttle was en 
een traag spelletje. In 2 sets met 10 en 11 punten tegen werd er gewonnen. De he-
ren hadden meer moeite met de shuttle. Vooral in de 1e set kwamen ze niet in hun 
spel. Slechts 13 punten werden er behaald. In de 2e set ging het stukken beter. Nu 
werden er slechts 11 punten weggegeven. De 3e set was niet veel anders. Met 14 
punten tegen werd gewonnen. 
Petra en Ian winnen de singels. Petra haar dame was niet in vorm (last van haar 
nek) 6-21 en 3-21 voor Petra. Ian won de singel als 1e heer in 2 sets 11-21, 15-21. 
Zelfs toen zijn tegenstander bleef droppen, wist Ian de winst naar zich toe te trek-
ken.  
Lily staat lekker te singelen, shuttle is traag dus even wennen. 1e set 19-21, 2e set 
11-21. Ze voelt zich niet tevreden, maar wij hebben punten, dus wij zeuren niet! 
De shuttle zijn van het merk Li-Ning, nog nooit van gehoord. Volgens de tegen-
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standers probeert het merk de A-status te krijgen, maar wij vinden het maar niks. 
Traag en snel stuk. 
Ron heeft langer nodig om zijn single uit te spelen. Vele shuttle en zweetdruppels 
verder weet hij uiteindelijk in 3 sets toch de partij naar zich toe te trekken. 
Ian en Petra spelen de 1e mix en winnen met 15-21 en 18-21. Ron en Lily spelen 
de 2e. Lily wil geen 3-setter. Ron heeft daar vanavond wel zin in, hij heeft name-
lijk al 2 lange 3-setters achter de rug. Lily roept ‘Hup’ en Ron maar smashen. Ze 
staan voor en winnen de 1e set met 12-21. Dus in 2 sets zou moeten lukken. On-
dertussen is er contact geweest met Michael, hij is trots op ons, 7-0 voor en dat 
zonder hem? Dit team is het enige team van Spotvogels voor deze competitie. Ze 
trainen samen met Shuttlewoude. De bezetting in de zaal komt ons bekend voor: 
een aantal banen blijft leeg. 
Ron en Lily coachen elkaar goed. Heerlijk om te zien. Ze staan met 4-11 voor. 9-
21 gewonnen!! 
0-8 voor ons. 
 

 

Apollo 2 - BIOS 2 
 

Dinsdag 14 oktober 2014, 20:00, Alkemade. 
Op naar Roelofarendsveen. Volgens haar TomTom moet Petra via Sassenheim, 
gelukkig weet ze beter daar ze uit het Groene Hart kom (Nieuwveen) en gaat ze 
gelijk de N207 op. Om 19:45 is het nog erg stil, zaal donker. Om 20:00 gaan pas 
de lichten aan. Een mooi complex met zwembad, tennisbanen, turnhal, squashba-
nen en een sporthal. Oude bekenden komen we tegen, leuk om te zien. Regina 
riep al “We leven nog!!”. Hier is het net zo vol als bij ons soms, 3 banen vrij en 1 
competitieteam. Ze hebben 2 dubbelbanen, 2 enkelbanen en 1 baan in het midden 
en dan weer 2 om 2. 
De herendubbel is snel bekeken, winst in 11-21 en 7-21. De damesdubbel kost 
meer moeite, winst in 17-21, 21-15 en 21-23. Michael winst in 3 sets 18-21, 21-
18 en 13-21. Petra winst in 3 sets. Wat een rare partij, bijna geen rally’s, veel uit 
en wisselende shuttles. 15-21, 21-19 en 19-21. 
Lily staat nu te singelen en het gaat goed 5-14 voor -> 8-21. Ze krijgt in de 2e set 
meer tegenstand, maar met 11-21 wint ze toch makkelijk. 
Ian wint de 1e set. Zijn spelletje, smashen, smashes opvangen en afmaken en veel 
uit 14-21 en 8-21. Gefeliciteerd. Ian voorspelt dat we met 0-8 gaan winnen. 
Michael heeft een foto van de kast genomen, zoals afgesproken op de ledenver-
gadering. De 1e mix spelen Michael en Petra. 21-11, 14-21 en 11-21. Wat een pot. 
De 1e set kansloos verloren en daarna ging het wel goed. 
Ook de 2e mix (Ron en Lily) gaat in 3 sets. Eerste set 14-21, 2e set 21-19 en 3e set 
13-21. Dus 0-8!!! 
Weer 8 punten bij onze score. Totaal nu 22 punten uit 3 (uit)wedstrijden. 
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Hierboven een sfeerimpressie van het ‘feestje’  na het toernooi. 
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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 
                                                                                     
 
                                                                                       


