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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: 
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: 
 

November: 
 04 11  Johan Nouws 
 08 11  Michael Weterings 
 12 11  Monique van Hagen 
 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 
 

December:  
 03 12  Tom van Rijn 
 07 12  Derk van der Niet 
 15 12  Jeannette Vink 
 15 12  Martijn Vink 
 20 12  Jaap Hoek 
 21 12  Michal Kranefuss 
 31 12  Mieke Zwetsloot 
 

Welkom nieuwe leden: 
 Ingrid Strien 

Van de redactie 
 
Het seizoen is weer begonnen, de kop is er af. 
De eerste wedstrijden zijn weer gespeeld. Met 
name team 1 is goed van start gegaan en zit bij 
de top 3. Team 2 moet toch nog wel enkele 
punten halen om degradatie te voorkomen en 
Team 3 draait lekker mee in het midden. 
 
Vanuit het bestuur wordt opgemerkt dat er veel 
opzeggingen (veel) te laat en op de verkeerde 
plaats binnenkomen. De enige juiste manier is: 
schriftelijk (brief, fax, mail) ter attentie van de 
secretaris en dan vóór 1 juli van het lopende 
seizoen.  
 
Handig om (alvast) te weten: 
- 7, 8 en 9 februari 2014 New Age Tournament 
in Sassenheim. 
 
Ron 
 
 
Let op: onze website www.bcbios.nl is sinds februari 
geheel vernieuwd, met dank aan Bas Onderwater.  

T.C. + Bestuursvergadering: maandag 9 december 20:00 bij Ron 
Kopijsluitingsdatum: zaterdag 14 december 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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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 

 

Regelmatig worden er vergaderingen gehouden op het gemeentehuis 
over de nieuwe sporthal. De ambitie is om volgend jaar september een 
nieuwe sporthal te hebben op de plek waar nu de Noordwijk hal staat. 
Deze zal worden gesloopt samen met de kleedkamers en kantine van VV 
Noordwijk. Hiervoor komt in de plaats de nieuwe sporthal met daaraan 
vast een tribune voor het hoofdveld van de voetbalvereniging. De 2e hal 
welke er aan vast wordt gebouwd zal in december volgend jaar worden 
opgeleverd. Tevens komen er 2 nieuwe kantines. Er zal een grote kantine 
voor de voetbalvereniging komen en een kleine kantine voor de zaal-
sport. VV Noordwijk zal de exploitatie op zich nemen van deze kantine.  
VV Noordwijk gaat er voor zorgen dat er altijd een barmedewerker zal 
zijn. Wel wordt er van ons en ook van andere verenigingen verwacht dat 
er bij enorme drukte iemand van de verenigingen erbij springt om dan 
te helpen. Voor de consumpties zullen normale prijzen worden gehan-
teerd en geen Grent prijzen worden berekend. Na 1 jaar zullen ze dit 
evalueren.  

 

Tijdens de vergaderingen over de inrichting van de kantine heeft elke 
vereniging zijn mening kunnen geven. In de kantine komt een mooie bal 
welke in het midden is gesitueerd en er zullen verschillende variaties zijn 
qua zit en staan mogelijkheden. En uiteraard heb je vanaf de kantine uit-
zicht over de 9 banen welke de zaal rijk is. Zoals het er nu voor staat zal 
onze vereniging niet alle 9 banen huren in verband met kostenoverwe-
ging. 
 

Groet, 
Michael Weterings 
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Vanuit de technische  commissie. 
 

Hallo allemaal,                                             
De regiocompetitie is in volle gang, met 3 teams doen we hier aan 
mee. 
Team 1 bestaat uit Koen, Bas , Emiel, Anneke en  To. Het herstel van 
Koen en Bas na hun achillespeesblessure is best voorspoedig verlo-
pen, beide spelen weer. En team 1 gaat goed. 
Team 2 bestaat uit Ron, Michael, Ian, Jeannette en Petra. Geen bles-
sures, maar nog weinig punten. 
Team 3 bestaat uit Robert, Martijn, Wil, Karin. Martijn ging door zijn 
enkel en Karin heeft een blessure aan haar arm. Martijn speelt weer 
een partij mee. Gelukkig zijn Daniëlle, Jeroen en Kim bereid om in te 
vallen. Veel wedstrijden worden gewonnen. 
Kortom we zijn lekker aan het badmintonnen. 
 
Voor het voorjaar hebben we 4 teams opgegeven, 2 herenteams en 
2 vrouwenteams in samenwerking met Rijnsburg. We spelen onder 
de naam van BC BIOS. Iedere vrijdag vanaf eind februari spelen 2 
teams thuis. Rijnsburg is een badmintonvereniging die we vorig jaar 
beter hebben leren kennen, zij hebben 1 team met de regiocompeti-
tie. Vorig seizoen hebben we samen met Rijnsburg met een vrou-
wenteam aan de voorjaarscompetitie meegedaan. Dit is goed beval-
len ook waren we bij het eindtoernooi. Nu stellen we 4 teams op 
met mannen en vrouwen van Rijnsburg en van Bios en spelen we in 
Noordwijk. Zo kunnen kleine verenigingen toch meedoen met de 
competitie. Van alle deelnemers aan deze competitie wordt 65 euro 
gevraagd om de kosten naar de bond en de shuttles te dekken. 
Ook kunt u soms mensen uit Rijnsburg zien spelen bij ons. Dit gaat 
met name om Daan, Geert en Martine uit het 1e team van Rijnsburg. 
Met hun is een speciale regeling afgesproken zodat zij tegen een ver-
goeding bij ons kunnen spelen, trainen en daarnaast ook lid blijven 
van Rijnsburg. Zo kunnen ook spelers van Bios spelen, trainen op 
donderdagavond bij Rijnsburg. We denken dat het goed is om in een 
breder verband samenwerking te stimuleren, zo kunnen we overeind 
blijven ondanks het kleine ledenaantal. 
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Rijnsburg nodigt ons allemaal uit, ook de recreanten, om mee te doen 
met het slottoernooi aan het einde van dit seizoen, dit bestaat uit een 
aantal donderdagavonden en een zaterdag. 
 
Een ander samenwerkingsverband bestaat al langer namelijk het New 
Age Toernooi. Dit jaar op 7-8-9 februari 2014 te Sassenheim. Daar strij-
den 6 verenigingen uit deze regio tegen elkaar.  
In 2015 mag BC BIOS dit organiseren, we hopen dat dan de nieuwe 
sporthal klaar is. Vind je het leuk om mee te helpen met de organisatie 
van dit toernooi meld je aan bij Petra. En we zoeken een sponsor om dit 
toernooi mogelijk te maken, weet je iemand die ons daarbij wil helpen, 
graag. 
 
Op de vrijdagavond is er weinig jeugd. Aad is gestopt met de gratis trai-
ning voor de gemotiveerde jeugdspelers. Nu krijgt de jeugd alleen trai-
ning op dinsdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur daarna vrij spel tot 
2030 uur. De oudere jeugd kan meedoen met de training van de senio-
ren op vrijdagavond. 
We zullen zorgen dat er op vrijdagavond altijd een senior lid aanwezig is  
om 19.30 uur. Dus jeugd kom als je zin hebt om een partijtje te spelen. 
 
12 november is er een ouder-kind toernooi. 
3 december vieren we Sinterklaas en hebben we een pepernotentoer-
nooi met gasten!!! 
Op die avonden is er dus geen training voor de jeugd en recreanten. 
 
In de krokusvakantie willen we weer een scholierentoernooi organiseren 
op woensdagmiddag 19 februari. 
In de kerstvakantie kunnen we vrijdag 27 december de zaal open hou-
den, mits er genoeg animo is. Op het bord komt er een inschrijflijstje, 
schrijf je naam erop als je dan komt spelen. 
 
Voor nu allemaal veel badmintonplezier. 
 
Groeten Petra 
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Van / Voor / Over de Jeugd 
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Brielse 1 – Bios 1 
 
Zondag 6 oktober vertrekken we rond 8.30 uur richting Brielle. Het is een aar-
dig eindje rijden. Brielle staat onderaan, dus we willen gaan voor 8-0 om zo 
flink wat punten te pakken. Bas gaat voor het eerst dubbelen en Koen gaat sin-
gelen en mixen. Het is heel rustig in de sporthal, dus we kunnen op 2 banen 
spelen. Dat is lekker want dan kunnen we hopelijk weer op tijd naar huis. Na-
deel is dat je niet alle wedstrijden kan zien, daarom een wat beknopt verslag. 
De beide dubbels werden in 3-sets gewonnen. We hadden allemaal duidelijk 
last van het zondagochtend syndroom en hadden de 1e set nodig om op te war-
men. Daarna werden de 2e en 3e set gewonnen. 
Emiel speelde de 1e singel omdat het voor Koen de eerste singel  was na zijn 
blessure. De 1e set wordt door Emiel gewonnen, maar helaas lukt het hem 
daarna niet om 2e of 3e set te winnen, hoewel hij er erg dichtbij zat. Anneke 
speelde tegen een dame met de slag van een vent. Haar backhand kwam net zo 
hard terug als haar forehand. Ook wist ze goed over Anneke heen te spelen, als 
die al op weg was naar het net. Anneke had moeite om de shuttle goed weg te 
krijgen en maakte ook veel onnodige fouten (heel veel uit geslagen). Helaas 
werd ook deze partij verloren. 
Koen en To deden het beter en wonnen hun partij in 2 sets. Tussenstand 4-2 
voor ons. Koen en Anneke wisten in 2 sets te winnen, hoewel de 2e set nog clo-
se werd. Emiel en To hadden het moeilijker, hun tegenstanders speelden zo nu 
en als een dubbel en dat is lastig, zeker met zo’n sterke dame. Helaas verloren 
in 3-sets, maar het was net aan (23-12 en 21-18). Wel gewonnen dus met 5-3 
maar helaas hebben we onze doelstelling niet behaald en blijven we nog in de 
middenmoot. 
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Verslag Drop Shot 10 – BCBIOS 2, zaterdag 14 september. 
 
Eerst willen we ons even voorstellen. Team 2 bestaat uit: 
 Ron Koeman  Jeannette Vink 
 Michael Weterings Petra Witteman 
 Ian Prins 
 
We zitten in de bekende hal met groene gordijnen en een half rond plafond. 
Bekende spelers van vorig jaar en wat nieuwe gezichten. Vorig jaar hadden we ook Drop Shot 
in de 3e klasse en waren ze gepromoveerd. (niet allemaal dus) 
Herendubbel: Ron en Ian in 2 sets. Nieuw koppel. Zag er goed uit voor de eerste keer samen. 
Ze haalden 19 en 15 punten. 
Damesdubbel: vertrouwd koppel en Jeannette is verrassend goed zo na de zomerstop. Wat 
heeft ze gedaan? Verbouwing, Friese meren? We verliezen in 3 sets. De 1e set ging zo goed, 
zonde. 16-21, 21-18 en 21-13. 
Michael: 1e heer. 3 setter, slopende partij, lange jongen die erg makkelijk alles terug heeft 21-
16, 13-21 en 21-16 verloren. 
Jeannette: ik schreef het net al. Ze won haar singel in 2 sets: 15-12 en 18-21 
Ian: moest even wennen aan de lijnen, had een zere enkel, herstelde zich snel. Hij gaat van-
avond naar Ajax, dus ging op tijd met Michael mee naar huis. Hij verloor de singel in 2 sets: 21
-13, 21-15. 
Petra: haar singel werd na de mix gespeeld. Het liep voor geen meter bij haar. Verloren in 2 
sets 21-17 en 21-11. 
Mix was een spelletje apart, wel goede momenten, maar in 2 sets verloren Michael en Petra 
21-13, 21-19.  
Jordy (ex BIOS-lid) kwam nog even gezellig langs, gaat nu 2e divisie spelen en hij is bezig met 
z’n eindscriptie rechten (over loonontwikkeling in bedrijven en wat juridisch mogelijk is.) 
Mix Jeannette/Ron. 1e set verloren. 2e gaan ze goed van start en Jeannette wint het netduel, 
Ron smasht lekker. Opeens hoor ik ‘sufkip’, weer eens wat anders dan ‘big’. 2e set 20-22 voor 
ons. Maar de 3e werd met 10-21 gewonnen. 
 
Dus 6-2 voor Drop Shot. 
 
—————————————————————————————————————————— 
Verslag BC Leiden 2 – BC BIOS 2 
Vrijdag 20 september 
 
Bij het Vlietlandecollege. We komen bekenden tegen: Edje van EVBC, nu bij Leiden. Bergina 
van Apollo uit tegen Leiden. Gezellig. 
Herendubbel: in 2 sets verloren, dat werd gelijk gespeeld met de damesdubbel en die kwa-
men weer tot een 3e set. Het ging niet zoals wij wilden. Weer die Victor, maar thuis pakken 
we ze. 
Bij de singel van Michael ging het de eerste set prima en bijna alles viel in. Maar in het begin 
van de 2e set lukte het niet meer. Toch kwam hij nog redelijk ver terug, maar verloor hem he-
laas. De derde set gaat gelijk op, maar bij de 11 neemt de tegenstander ruim gebruik van de 
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rust en uiteindelijk verliest Michael met 21-17. 
Nu mag Jeannette, niet tegen Sandra maar tegen Gea. Dus ik (Petra) moet tegen Sandra. 
Jeannette startte goed, maar Gea had veel terug en ging strak serveren 21-16 verloren. 
Een mandarijn erin en gaan. Gea staat goed te spelen, alles gaat in. Jeannette verliest 
met 21-1, ziet het niet aan die kant. 
Ook Ian gaat beginnen. Hij heeft een prachtige partij gespeeld tegen Frits. 1e verloren, 2e 
gewonnen, 3e erg spannend 19-15 achter en met  19-21 gewonnen. Ons eerste punt!! 
Ian werd al herkend door een speler van vorig jaar die 6e klasse tegen hem had ge-
speeld. ‘Zo, die is omhoog gegaan!!’ En zie, Ian wint! 
Mix Jeannette/Ron – Sandra/Guido. Ze beginnen goed, mooi balletje van Ron net over 
het net en afmaken van Jeannette bij het net. Wat een dream koppel. Hoe lang ze al sa-
men mixen: 40 jaar. Of hoeveel partijen: zeker 1.000. Toch met 21-17 verloren. De laat-
ste punten gingen opeens snel. Nu het goede kantje. Korte pauze met 11-8 achter. Ron 
pakt ander racket. Er worden veel fouten gemaakt op de service. 21-8 verloren. Zonde, 
het begon zo goed. 
Mix Michael/Petra – Edje/Nora. 1e set met 21-17 verloren. Moeilijke tegenstander. Er 
werden veel foutjes gemaakt, maar aan het eind kwamen ze goed terug. Na wat tips aan 
de 2e set begonnen. Ze konden de lege plekjes nu wel vinden. Er werd goed gespeeld, 
goed gespreid, maar helaas, het mocht niet baten. Ook deze set werd verloren 21-19. Er 
had een 3e set in gezeten. Thuis gaan we het beter en anders doen! 
 
Helaas met 7-1 verloren. 
———————————————————————————————————————-- 
De eerste thuiswedstrijd BIOS 2 – EVBC Vlietwijk 1 
 
Er zijn 2 teams van EVBC/Vlietwijk aanwezig, team 3 moet ook tegen deze club. 
Ron valt in bij team 1 en Ian is grieperig, maar hij gaat ervoor. De 2e heer is een uur te 
laat, dus startten we met een damesdubbel. Helaas in 2 sets verloren. Tandje te hoog. 
De eer is aan mij om wat te schrijven over Petra en dat doe ik vanaf de stand 17-13, par-
don 17-14 voor Petra. Haar … 18-14. Petra slaat sneller dan dat ik schrijf. 19-14 nee 20-
14. Nee 21-14. Echt knap. Maar wat wilde ik nu schrijven. Ja, dat ze de eerste set gewon-
nen heeft. Dus ze is gewoon klaar. Nou mag ik weer spelen. De herendubbel. Je denkt 
‘Hoe komt dat’. Een heer van de tegenstander was een beetje laat. Zeg maar gerust veel 
te laat. Hij kwam pas om 20:30 binnen. Petra gaat het overnemen. 
En stralend, want ik heb m’n singel gewonnen, de 1e dit seizoen, heerlijk gevoel. Nu de 
heren, wat Jeannette heeft verloren van Eline en riep dat is toch niet van onze klasse, zo 
makkelijk sloeg ze alles razendsnel terug: 9-21 en 8-21. 
Ian levert een knap staaltje werk af. Ondanks zijn grieperig hoofd, staat hij 3 sets te sin-
gelen. De 1e set 21-18. De 2e set helaas in verlenging verloren 22-24. De 3e set was iets 
te veel van het goede: 10-21. 
Nu de herendubbel, ze staan 5-10 achter. Michael en Ian dubbelen normaal niet, maar 
Ron zit hiernaast dus. 11-14 ze komen dichterbij. 16-19, 17-20, 18-20, 18-21. Helaas in 2 
sets verloren. 
 
Einduitslag 1-7. 
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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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Orbiton 3- BIOS 2 
Leidschendam 
 
Met dit enorm mooie weer zijn we helemaal afgereisd naar het o zo mooie Leidschendam. 
Heel even hebben we van onze Aad kunnen genieten. Hij gaf daar ook training. Hij was weer 
snel weg. Op weg naar de volgende club. 
Petra en Jeannette hebben hun dubbel net aan verloren aan een stel Denen. Ron en Ian zijn 
met hun dubbel bezig. Eerste hebben ze gewonnen en tweede verloren. Derde set staan ze 
met 7-14 achter. Kom op Ian en Ronnieboy. 
Jeannette is aan haar singel begonnen. De eerste heeft ze verloren en de tweede staat ze met 
6-3 achter. De mannen hebben met 21-16 verloren. Sjaade. 
Michael heeft gewonnen in drieën, keurig. Je blijft een ‘jonge’ god. Want ja, de tegenstanders 
worden steeds jonger en wij ouder (behalve Ian) 
Petra moest tegen een jong meisje, jonger dan haar eigen dochter. De 1e set in verlenging ver-
loren 23-21. De 2e set ging niet bij Petra. Verloren gedesillusioneerd stapte ze van de baan af. 
Nu Ian, kost moeite, maar hij staat voor. 18-21. Hij gaat er brrrr vanaf. Rechtdoor op zijn fore-
hand is het niet (hij is links). Maar dit had Ian in de herendubbel al gezien. 
 
Ik neem het even over van Petra. Ze moet zich zo geestelijk, lichamelijk, fysiek en mentaal 
voorbereiden van haar mix. Ian staat helaas met 20-14 achter. Als hij nog wint, krijgt hij een 
kratje bier. Hierbij ga ik er wel vanuit dat hij ouder is dan 16. Helaas, het wordt een derde set. 
Derde set gaat Ian de lange man slopen, let maar op, oud tegen jong. Ian moet het hebben 
van zijn conditie. En dan moet je niet uit slaan Ian. Hij domineert de tegenstander met de uit-
straling van veel energie. Ian verliest in drieën 21-17. 
Michael en Petra in 2 sets gewonnen. 
Eindelijk weer zoenen! 19-21 en 18-21. 
 
Ron en Jeannette gaan voor de 3e set. 
Het begint spannend, leuke pot zo te 
zien. 4-4. Er wordt afwisselend ge-
speeld. 11-10 voor Orbiton. Er wordt 
volop gecoacht. Dit is bij alle wedstrij-
den, bij 11 wandelt er iemand de baan 
op om aanwijzingen te geven. Wij doen 
mee! Het blijft spannend 15-16 voor 
ons. Aad geeft hier training maar om 
half 1 moest hij weer door naar Drop 
Shot. Zo blijft hij actief! Het is 20-17 
voor Orbiton. 21-17 voor Orbiton. 
 
Einduitslag 6-2 dus voor Orbiton 
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Noordwijkerhout 3 – BC BIOS 3 
 
Onze eerste wedstrijd bij de buren. Karin kon door omstandigheden niet mee, Nienke wilde 
gelukkig mee. Het was haar eerste competitie wedstrijd. Een groot team met 5 heren en 4 da-
mes kwam kennis maken. Bij de return wedstrijd kan er dus een ander team op de baan staan, 
maar eerst deze maar is proberen te winnen.  
Martijn en Robert maakten een goede start en wonnen met 18-21 en 9-21: Prima start. 
De damesdubbel Nienke en Wil gingen goed van start maar verloren nipt met 24-22 en 21-18.  
De enkels liepen goed, zowel Robert, Martijn en Nienke wonnen hun partijen in 2 sets. Wil 
verloor haar enkel in 3 sets. Tussenstand 2-4 met nog 2 mixes te gaan.  
Robert en Wil winnen in 2 sets en het super duo Martijn en Nienke winnen in 3 sets, 21-19, 19
-21 en 20-22.  
Nienke bedankt voor het invallen, 2-6 en dat op vrijdag de 13e. 
 
Katwijk 3 – BC BIOS 3 
 
Na vrijdag gelijk op maandag 16 september de 2e wedstrijd uit tegen andere buren; Katwijk. 
Karin speelt nog niet, daarom valt Daniëlle in die net terug is van vakantie uit Italië. 
We spelen op 1 baan, het wordt al gauw laat want zowel de Heren als Dames dubbel worden 
in 3 sets gespeeld. De heren winnen, de dames verliezen. De enkels gaan sneller, zowel Ro-
bert, Martijn en Danielle weten te winnen, Wil verliest haar enkel. 
Net als tegen Noordwijkerhout 2-4 voor met nog 2 mixes te gaan. Daniëlle en Martijn spelen 
1e mix, maar weten net niet te winnen, wel erg dichtbij (3 sets).  
Helaas verliezen ook Robert en Wil hun mix, waardoor de eindstand gelijk is 4-4. 
Daniëlle bedankt voor het invallen. 
 
BC BIOS 3 – EVBC Vlietwijk 3 
 
Martijn is tijdens vrijspelen op dinsdag door zijn enkel gegaan en dacht vandaag wel weer te 
spelen. Helaas blijkt het toch iets serieuzer dan gedacht met een ingescheurde enkelband. Wil 
is een weekendje weg, dus gelukkig hebben we hulp van 2 invallers Daniëlle en Jeroen. 
Robert en Jeroen starten goed in de 1e set 21-11. In de 2e set waren ze de weg een beetje kwijt, 
met 17-21 verloren. Derde set concentratie herpakt en goed gewonnen met 21-3. 
Daniëlle en Karin beginnen ook goed aan de dubbel, set 1 gewonnen met 21-9. In de 2e set 
hadden de tegenspelers het spel door en werd het lastig tot 16-16 liep het gelijk op. Voor ons 
was het genoeg en maakte we het af met 21-17. 
Robert speelde best lekker maar was toch niet helemaal tevreden, af en toe veels te traag en 
service niet diep genoeg, wel in 2 sets gewonnen met 21-14 en 21-13. 
Daniëlle won de 1e set met 21-8. In de 2e set had ze een achterstand van 5 punten die ze wel 
weer inhaalde met goed geplaatste shuttles, maar dan gaat het gelijk op tot 9-9 en heeft ze 
weer een achterstand van 9-13. Toch wist ze de set met 21-16 naar zich toe te halen. We zijn 
op de helft en staan al 4-0 voor.  
Jeroen had een pittig felle tegenstander met leuke lange maar ook vrij korte rally’s en goed ge-
plaatste shuttles. Set 1 won Jeroen met 21-10, set 2 ging goed door en won Jeroen met 21-7. 
Helaas heeft Karin de 1e set verloren met 8-21, 2e set verloren met 5-21. 
Robert en Daniëlle staan geconcentreerd te spelen en winnen met 21-13 en 21-12.  
Ook bij Jeroen en Karin gaat het lekker, ze staan goed te spelen en dat wordt beloond met 21-
13 en 21-15. Eindstand 7-1. 
 
Na 3 wedstrijden heeft Team 3 nog niet verloren en staan we op een 2e plaats, 2 punten achter 
de nummer 1 Leiden. 
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Hierboven een sfeerimpressie van het ‘feestje’  na het toernooi. 
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