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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: 

 

 

Mei: 
 03 05  Carmen Dekkers 

 04 05  Toine Nooijen 

 15 05  Corinne Zonneveld 

 16 05  Ilse Caspers 

 19 05  Ian Prins 

  

 

Juni: 

 01 07  Gijs Sebregts 

 08 06  Marco van Rijn 

 11 06  Lisa Rooij 

 14 06  Denise Zonneveld 

 22 06  Robert de Haas 

 23 06  Karin van der Niet 

 25 06  Wil Nekkers 

 30 06  Niels Mornout 

 

Van de redactie 

 

Onze oud voorzitter Rob heeft als een van de 

laatste nog een lintje mogen ontvangen van Ko-

ningin Beatrix. 

 

Binnen de vereniging heeft onze eigen koningin 

van het wedstrijdsecretariaat, Jeannette, ook 

aangekondigd om op de ledenvergadering af te 

gaan treden. Een opvolg(st)er wordt echter nog 

gezocht. Wellicht iemand van team 1? 

 

Verder in dit nummer het verslag van het New 

Age Tournament en andere interessante stukjes. 

 

Vrijdagavond 14 juni is het alweer de laatste 

speelavond van dit seizoen. Kom spelen. 

 

Ron 

 
 

Let op: onze website www.bcbios.nl is sinds februari 

geheel vernieuwd, met dank aan Bas Onderwater.  

T.C. + Bestuurvergadering: woensdag 5 juni 2013 om 20:15 bij Kees 

Kopijsluitingsdatum: vrijdag 21 juni 2013 

 

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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Van de Voorzitter 
 
Verleden week maandag 22 april zijn Robert en ik naar de regiovergadering Zuid-
West Nederland geweest in Nieuwerkerk aan den IJssel. Dit is een van de vergade-
ring welke je als vereniging verplicht bent om bij te wonen. Een onderwerp welke 
werd besproken is dat de 8

e
 klasse volgend jaar gaat verdwijnen. Degene die nu 8

e
 

klasse speelt (en dat is niemand van onze vereniging) gaan promoveren naar de 7
e
 

klasse.  
Een ander onderwerp wat besproken werd is dat iedereen voor november zijn email-
adres moet doorgeven aan de bond. De huidige bondspas komt te vervallen met in-
gang van januari 2014 en wordt digitaal naar iedereen gemaild. Het is belangrijk dat 
je jouw (actuele) emailadres doorgeeft aan de club zodat wij dit weer door kunnen ge-
ven aan de bond. 
 
Afgelopen woensdag 24 april heeft Jeannette te kennen gegeven dat ze stopt met 
haar taken als wedstrijdsecretariaat en het beheer van de shuttles. Wel hopen we dat 
ze wel haar functie in het bestuur wil behouden.  
Wij krijgen dus bij de club 2 vacatures te weten shuttlebeheer en wedstrijdsecretari-
aat. Nu hebben we bij de club 3 teams waarvan team 2 compleet een functie hebben 
in het bestuur. Het zou mij heel leuk lijken als er competitiespelers zijn uit de 2 andere 
teams die zich aangesproken voelen om 1 van de vacatures in te vullen.  
Uiteraard kan je je aanmelden bij mij. 
Jeannette wil ik erg bedanken dat ze al die jaren dit fantastisch heeft geregeld. 
 
Groet, 
 
Michael Weterings 

 

 

Nieuws over de oud-voorzitter:  

 

Rob Ohlenschlager is sinds 1996 in diverse functies 

actief voor badmintonclub BIOS in Noordwijk.  

Daarnaast is hij vanaf 2001 vrijwilliger voor de Vissers-

kapel aan de Hoofdstraat, vanaf 2005 vrijwilliger voor 

waterspeeltuin De Speelakker in Noordwijkerhout en 

sinds 2008 bestuurslid van de EHBO-vereniging Noord-

wijkerhout. 

 
Een trots Bios lid in de orde van Oranje Nassau. Bios 
bedankt! 
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Vanuit de technische  commissie. 
 
Hallo allemaal, 
 
Het New Age toernooi van 15-17 februari 2013 ligt al weer lang achter ons, 
maar toch wil ik er nog even aandacht aan besteden. Het was in Hillegom 
en er deden 19 deelnemers van BC BIOS mee. 
Er werden spannende partijen gespeeld, de indeling was goed en er waren 
veel poulewedstrijden. 
Voor de 3

e
 en 4

e
 klasse was het lastig omdat er zowel met veren als met 

plastic werd gespeeld. 
De verenigingen die altijd met plastic spelen waren in hun voordeel, zo 
kreeg je ook verrassende uitslagen, afhankelijk met welke shuttle er werd 
gespeeld. 
 
De prijzen gingen naar de volgende BIOS deelnemers:  
HD6 1

e
 prijs: Michael Olthof en Ian Prins 

HE6 1
e
 prijs: Ian Prins 

GD5 2
e
 prijs: Martijn Vink en Lianne Le Nobel (Dynamo Sassem) 

DD3 2
e
 prijs: Wil Nekkers en Inge Viertelhausen (BKN) 

GD2 2
e
 prijs: Ron Koeman en Jeannette Vink 

HE2 2
e
 prijs: Michael Weterings 

 
Het was een geslaagd en gezellig toernooi, volgend jaar bij Dynamo Sas-
senheim. BC BIOS is in 2015 aan de beurt om het toernooi te organiseren. 
 
Diezelfde week hadden we het scholierentoernooi, er werd gespeeld in de 
zaal aan de overkant, daar er in de Northgo hal nieuwe lijnen werden aan-
gebracht. Michael had de indeling gemaakt, Aad verzorgde de warming-up, 
Toine en Petra stonden achter de wedstrijdtafel. Er waren continue zes ba-
nen bezet. Ook een aantal BIOS jeugdleden deden mee of hielpen met tel-
len en uitleggen. Alle deelnemers op een na zaten al op een sport. Mede 
dankzij het enthousiasme van Mark van Oostrum van de gemeente Noord-
wijk was het  een geslaagd toernooi. Mark van Itallie, de combinatiefunctio-
naris kwam ook nog even een kijkje nemen. 
 
De voorjaarscompetitie spelen we met verenigingen om ons heen (Bacluvo, 
Rijnsburg en Dynamo Sassem). Het samenspelen bevalt goed en zo kon-
den we toch meedoen met een jeugdteam, een herenteam en twee dames-
teams. Het is leuk om ook eens bij de buren te kijken en zo kunnen we toch 
op niveau blijven spelen. 27 Mei is onze laatste wedstrijd te Voorhout. 
 
Voor Aad is het vanavond 19 april de laatste training van dit seizoen voor 
de competitiespelers. Voor de jeugd is 21 mei de laatste keer.  
Aad, wederom bedankt voor de trainingen en je aanwezigheid. We konden 
op je rekenen, zowel voor de jeugd, recreanten als de competitiespelers. 
Ook volgend seizoen zal Aad weer voor ons klaarstaan. In de meivakantie 
is er geen training. 
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Voor 1 mei 2013 moeten we opgeven met hoeveel teams we gaan spelen in de regio-
competitie van september 2013 tot februari 2014. Nu zijn alle aan- en afmeldingen 
binnen en kunnen we drie teams doorgeven. 
 
De teamindeling 2013-2014 
 
Team 1  1

e
 klasse  

- Koen Oosthoek 
- Bas Onderwater 
- Emiel Bon 
- Anneke Slats 
- To Godinez Flores 
 
Team 2  3

e
 klasse 

- Ron Koeman 
- Michael Weterings 
- Ian Prins 
- Jeannette Vink 
- Petra Witteman 
 
Team 3  6

e
 klasse 

- Robert de Haas 
- Martijn Vink 
- Wil Nekkers 
- Karin van der Niet 
 
Reservespelers 
 
Heren 
- Piet v/d Berg 
- Jeroen Salman 
- Michael Olthof 
- Marco van Rijn 
 
Dames 
- Carmen Dekkers 
- Monique van Hage 
- Daniëlle de Haas 
 
Michael en Robert gaan naar Nieuwerkerk a/d IJssel voor een vergadering van de 
bond, als je als vereniging niet aanwezig bent volgt er een boete. Gelukkig zijn zij be-
reid om namens BIOS daar aanwezig te zijn. 
 
Voor de komende tijd: veel badmintonplezier 
 
Groetjes, 

Petra 
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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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Van / Voor / Over de Jeugd 
 

Ouder-Kind toernooi 
 
Afgelopen 12 maart heeft het ouder-kind toernooi weer plaatsgevonden. Dit keer een 
grote opkomst, 17 kinderen vergezeld met ouder of invaller, waardoor er zelfs een 8

e
 

baan gecreëerd moest worden. In 3 rondes van 20 minuten werd er gespeeld om de 
meeste punten. Aan het eind van de avond zijn de totale scores opgemaakt en zijn de 
prijzen uitgedeeld. Om alvast in de paasstemming te komen waren de prijzen choco-
lade eitjes. Nadat iedereen wat te drinken had gehad zijn de prijzen uitgedeeld. Aan 
alle winnaars nogmaals gefeliciteerd! 

 
Start jeugdcompetitie 
 
Inmiddels is de jeugdcompetitie gestart samen met 3 teams van Katwijk en 1 van Val-
kenburg. Het team van BIOS gaat erg goed. Thuis met 6-2 gewonnen van Katwijk 2 
en met dezelfde cijfers uit tegen Katwijk 1. Uit tegen Katwijk 3 een verdiend gelijkspel 
4-4. Tegen Valkenburg thuis was ons team erg sterk, al 7 punten gehaald met nog 1 
wedstrijd af te maken in Valkenburg. 
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14
e
 New Age Tournament 

 

Op 15-16-17 februari 2013 werd in Hillegom de 14
e
 editie van het New Age Tourna-

ment georganiseerd. Spelers van jong tot oud van 6 verschillende verenigingen uit de 
Bollenstreek streden voor een plek in de finale en om de felbegeerde beker voor de 
best presterende vereniging. 
Aan het toernooi deden 167 deelnemers mee van de volgende verenigingen: Bacluvo 
(Voorhout), Bios (Noordwijk), Dynamo Sassem (Sassenheim) Hillegom, BKN 
(Noordwijkerhout) en Wassenaar. Bios werd vertegenwoordigd door 19 deelnemers. 
Op vrijdagavond was het al een drukte van belang in de zaal. Er werd op 10 banen 
gespeeld. 
 
Koen, Bas, Emiel, Anneke en To speelden in categorie 1 (2

e
 klasse en hoger) ook 

twee spelers van Rijnsburg speelden namens Bios in de categorie mee Geert en Mar-
tine. Er was veel tegenstand in deze klasse dus het was moeilijk voor de BIOS’ers om 
voor een ½ finaleplaats in aanmerking te komen. Helaas werden er in deze categorie 
geen prijzen binnengehaald! 
 
Michael W, Ron, Petra en Jeannette speelden in categorie 2 (3

e
 +4

e
 klasse). In deze 

klasse werden spannende wedstrijden gespeeld, de spelers waren aan elkaar ge-
waagd. Nadeel was wel dat er soms met veren en dan weer met plastic shuttles ge-
speeld werd. Voor Bios bleef het in deze categorie spannend tot zondag. Michael W 
en Ron speelden de halve finale HE tegen elkaar, de winst was voor Michael W die 
doorging naar de finale. Deze moest hij opnemen tegen Jeroen van Reisen van Dy-
namo Sassem, helaas net aan verloren in drie spannende sets. Jeannette, winnares 
van haar poule, speelde de halve finale DE tegen Viola Broekhof van Noordwijkerhout 
maar deze werd partij werd verloren. In de HD en DD werden in deze categorie geen 
halve finales behaald. Ron en Jeannette waren winnaar van de poule bij de GD en 
gingen door naar de halve finale, ook deze wisten zij te winnen van Wassenaar. De 
finale partij werd gespeeld tegen Jeroen van Reisen en Nancy Massaro van Dynamo 
Sassem en werd in drie sets door Bios verloren. Helaas hebben ze hun titel van vorig 
jaar niet kunnen verdedigen maar toch een tweede plaats bereikt. 
 
Wil speelde in categorie 3 (5

e
 + 6

e
 klasse). Gelukkig voor Wil waren er voor de DD en 

GD spelers van BKN (Noordwijkerhout) die met haar wilde en konden spelen. De DD 
speelde ze met Ine Viertelhausen en de GD met Jack van Gerven beide spelers van 
BKN. En niet zonder resultaat! In de DD wisten de dames de finale te bereiken. Ze 
speelden tegen twee doorgewinterde dames van Hillegom en helaas voor het duo Bi-
os/ BKN werd de strijd in twee sets uitgemaakt door Hillegom. Maar ook hier weer 
een mooie tweede plaats. 
 
Martijn Vink deed mee in categorie 5 (recreanten). Ook Martijn was gekoppeld aan 
twee spelers van een andere vereniging. Hij speelde de HD met Fred van Paridon en 
de GD met Lianne le Nobel beide spelers van Dynamo Sassem. In de GD wist Martijn 
met zijn partner de finales te bereiken en heeft de tweede plaatst in de GD veroverd. 
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Jeugd: 
 
Ook waren er nog een aantal jeugdspelers actief voor Bios en er werden goe-
de prestaties geleverd. Ian, Michael O. en Fiona speelden in categorie? 
Ian heeft met de HE de finale bereikt en heeft hier ook de eerste plaat vero-
verd. Samen met Michael O. heeft hij ook de finales bij de HD bereikt en zijn 
zij tweede geworden. GD van Ian en Fiona werd in de halve finale verloren. 
Maar toch heel ver gekomen! 
 
Bij de jongere jeugd werd er nog meegedaan door Derek, Justin en Christi-
aan. Zij hebben leuke en spannende partijen gespeeld maar helaas geen fi-
nale partijen. 
Het gehele weekend van vrijdagavond tot zondagmiddag was het een drukte 
van belang in de zaal. Er werd op 10 banen gespeeld en de wedstrijden gin-
gen achter elkaar door. Zaterdagochtend veel jeugd op de banen. Er was ook 
veel belangstelling van ouders, opa’s, oma’s, oud-spelers en andere belang-
stellenden.  
Op zaterdag stond er ook nog een badmintonstand van BadmintonGear.nl in 
de zaal. Deze deed goede zaken, diverse spelers kochten nieuwe schoenen 
en kleding. Ook diverse rackets werden gerepareerd.  
Ook konden er weer lootjes gekocht worden voor de traditionele loterij waarbij 
weer leuke en lekkere prijzen gewonnen konden worden. En de masseur was 
ook weer van de partij om alle overbelaste spieren te masseren. 
 
Op zondagmiddag werden alle finale partijen gespeeld. Eerst alle HE en DE 
daarna de HD en DD en als laatste de GD. Toen alle uitslagen bekend waren 
kon er gestart worden met de prijsuitreiking. Voor de jeugdspelers een me-
daille en voor de senioren een cadeaubon. 
 
Uiteindelijk werd er bekend gemaakt welke vereniging de wisselbeker mee 
mocht nemen. Helaas dit keer weer niet voor Bios maar zeker geen slechte 
score. Bios was als 4

e
 geëindigd boven Bacluvo en Hillegom. Dit jaar ging de 

beker naar Noordwijkerhout. 
 
Al met al een geslaagd toernooi. Op naar volgend jaar bij Dynamo Sassem!!!! 
 
Uitslagen Bios: 
Michael Weterings     2

e
 HE categorie 2 

Ron Koeman/Jeannette Vink   2
e
 GD categorie 2 

Wil Nekkers/Ine Viertelhausen(BKN)  2
e
 DD categorie 3 

Martijn Vink/Lianne le Nobel(Dynamo) 2
e
 GD categorie 5 

Ian Prins        1
e
 HE categorie 6 

Ian Prins/ Michael Olthof    2
e
 HD categorie 6 
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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 
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Rabobank Verenigingen Fietsdag 
ZATERDAG 25 mei 2013 
Tochten van 15 of 30 kilometer 

 

Waarom? 
Jaarlijks ontvangt Rabobank Bollenstreek veel aanvragen voor sponsoring, helaas kunnen niet alle aanvragen 
toegewezen worden. Om toch alle verenigingen en stichtingen vooruit te helpen, organiseert Rabobank Bol-
lenstreek de Rabobank Verenigingen Fietsdag. 

Hoe? 
Doe mee aan de Rabobank Verenigingen Fietsdag en fiets een mooi bedrag bij elkaar voor uw club! Of u nu 
jong of oud bent, sportief of recreatief; wanneer u lid bent van een actieve vereniging of stichting in de Bol-
lenstreek die bankiert bij Rabobank Bollenstreek, kunt u meedoen. Er kan gestart worden vanuit de gemeen-
ten Hillegom, Lisse, Sassenheim, Voorhout, Noordwijk en Noordwijkerhout. Bij een uitgereden tocht, met 
volledig afgestempelde kaart, van 15 km verdient u € 5,- en bij 30 km € 10,-. Dus: hoe meer mensen voor uw 
club fietsen, hoe hoger het bedrag dat wordt overgemaakt naar uw vereniging (met een maximum van 
€1000,-). Deelname is gratis. 

Fietst u en uw club mee? Klik op de volgende link voor meer informatie en schrijf u in: www.rabobank.nl/
bollenstreek 

 

Rabo Bollenstreek Classic 
Zondag 26 mei 2013 

 

DWARS DOOR HET GROENE HART EN DE BOLLENSTREEK 
De vijfde editie van de Rabo Bollenstreek Classic vindt plaats op 26 mei 2013. De routes van 55, 85 en 135 
kilometer voeren de deelnemer door het fraaie groene hart met al zijn met polders , rustieke boerderijen, 
weilanden, kanalen en plassen. Start en finish zijn bij RTV de Bollenstreek aan de Spekkelaan in Lisse. 

FIETS MEE VOOR HET GOEDE DOEL 
De opbrengst uit het inschrijfgeld gaat deels naar het Hospice Duin- en Bollenstreek te Sassenheim en het 
andere deel gaat naar het Rode Kruis afdeling Duin- en Bollenstreek. 

Klik hier voor meer informatie en de inschrijving voor de Rabo Bollenstreek Classic 
 

http://www.rabobank.nl/bollenstreek
http://www.rabobank.nl/bollenstreek
http://www.bollenstreekfietsweekend.nl/rabo-bollenstreek-classic/
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Hoi Ron, 
 
Voor het clubblad, damescompetitie met 
Rijnsburg. 
We hebben 7-1 gewonnen tegen Bacluvo! 
 
Groeten Petra 
 
 
 
 
 
 
Hieronder een puzzeltje. 
Je kunt er niet mee winnen,  
maar je bent even lekker bezig. 
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Het bestuur (v.l.n.r) Kees Swaagman (secretaris), Jeannette Vink (wedstrijdsecretariaat),  

Toine Nooijen (penningmeester), Ron Koeman (redactie), Robert de Haas (jeugdcommissie), 

Michael Weterings (voorzitter), Petra Witteman (voorzitter Technische Commissie) 
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