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Badmintonclub BIOS
Opgericht 21 april 1959
Speelgelegenheid: Northgohal, J. van Hoornstraat 4 Tel. 071-3615493
Voorzitter:
Michael Weterings
071-3622288

Binnenhof 21, 2201 KR Noordwijk
mwmweterings@hotmail.com

Secretaris:
Kees Swaagman
071-3619113

Tolhoren 55, 2201 VK Noordwijk
swaagman@hetnet.nl

Penningmeester:
Toine Nooijen
071-3611347

Johan Molegraafstraat 14, 2201 LK Noordwijk
t.nooijen@hetnet.nl

Wedstrijdsecretariaat:
Jeannette Vink
071-3647723

H. Vinkhof 25, 2202 XJ Noordwijk
vink.clevin@hetnet.nl

Technische commissie:
Petra Witteman
0252-518131

Veenenburgerlaan 110, 2182 DC Hillegom
petra@witteman.be

Recreantencommissie:
Toine Nooijen
071-3611347

Johan Molegraafstraat 14, 2201 LK Noordwijk
t.nooijen@hetnet.nl

Jeugdcommissie:
Robert de Haas
071-3618235

Stevenstraat 4, 2203 BT Noordwijk
robert_dehaas@hotmail.com

Redactie:
Ron Koeman
071-3611757

Irenestraat 20, 2202 TP Noordwijk
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
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Website bond: http://zuidwest.badminton.nl
Uitslagen en standen: http://badmintonnederland.toernooi.nl
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De jarigen van Bios
komende maanden:
Juli:
14 07 Petra Witteman
19 07 Emiel Bon
Augustus:
01 08 Gijs Sebregts
03 08 Koen Oosthoek
04 08 Rob van de Casteel
04 08 Noah Guida
14 08 Thierry Koeman
19 08 Christiaan Loos
September:
16 09 Vera Weterings
24 09 Willem Jan Tebeest
28 09 Tanja van Beurden

Welkom nieuwe leden:

Van de redactie
En toen werd het zomer. Althans dat hopen we
allemaal. Het is in ieder geval vakantietijd.
Voor een aantal clubleden (Bas, Karin en
Koen) is het begin niet zo lekker gestart. Een
ieder van harte beterschap en snel herstel.
Handig om(alvast) te weten:
- Dinsdagavond 27 augustus is het weer de
eerste speelavond van dit seizoen. Kom spelen.
- Maandag 9 september: algemene ledenvergadering. Komt allen.
- Dinsdagavond 17 september open avond.
- 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.

Kim Ruigrok en Jet Schreuder
T.C. + Bestuurvergadering: woensdag 5 juni 2013 om 20:15 bij Kees
Kopijsluitingsdatum: vrijdag 11 oktober 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
Terugblikkend op het afgelopen speelseizoen kunnen we spreken
van een gezellig en sportief jaar. Mede dankzij een goede samenwerking met Voorhout en Rijnsburg. Met deze 2 clubs konden wij 3
teams samenstellen voor de heren- en damescompetitie. De klik
met Rijnsburg was zo goed dat ze ons hadden uitgenodigd om bij
hun clubkampioenschappen te houden. Waarbij na afloop een
feestje was...
Wel hebben Bas en Koen allebei een blessure opgelopen tijdens
deze clubkampioenschappen. Bas een gescheurde achillespees,
welke gelijk in het gips moest en Koen een afgescheurde achillespees, welke geopereerd moest worden. Nou had Koen een paar
jaar geleden ook al zijn achillespees afgescheurd, maar nu dus zijn
andere. Een voordeel is dat hij nu 2 hele sterke krijgt. Een ander
bijkomstigheid is dat zij allebei in team 1 zitten. Dus zal hier vervanging voor gezocht worden. Zoals het er nu voorstaat zal er vanuit team 2 worden ingevallen. De technische commissie is hiermee
bezig.
Voor de jeugd was er 18 juni een avondje georganiseerd door Robert voor al onze jeugd. Bij Flamingo in Noordwijkerhout werd er
volop gebowld, gevolgd door een etentje. Met een keuze van een
frikadel of een kroket geserveerd met wat friet was dit voor de
jeugd een leuke afsluiter. Tevens had Robert een prijsuitreiking van
de jeugdcompetitie.
Afgelopen donderdagavond 27 juni hebben wij voor alle vrijwilligers
en uiteraard Aad onze trainer ook een etentje gehad. Dit hadden
we georganiseerd bij onze sponsor Malle Gijs op de boulevard.
Met een driegangen menu en de benodigde drankjes was het een
heerlijk en ook een gezellig avond.
Als afsluiting wens ik iedereen een fijne vakantie met veel zon en
rust en zie jullie allemaal op dinsdag 27 augustus terug, zonder
blessures.
Groet,
Michael Weterings
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Vanuit de technische commissie.
Hallo allemaal,
De zomer kondigt zich aan en we kijken terug op een druk voorjaar met veel badmintonaanbod en kijken vooruit naar het nieuwe seizoen.
Er werd competitie gespeeld door de jeugd, recreanten en door competitiespelers.
In samenwerking met omliggende verenigingen was er een ruim aanbod en kon
iedereen op haar/zijn niveau spelen.
Door al deze wedstrijden was het soms op vrijdag minder druk, maar voor volgens jaar proberen we of BC BIOS de thuishaven kan zijn.
Heren Team 1 met Bacluvo is 4e geëindigd.
Heren team 2 met Bacluvo is 2e geëindigd.
Dames team 1 met Rijnsburg is 2e geëindigd
Dames team 2 met Dynamo Sassem is 2e geëindigd
Jeugdteam met Bacluvo is 2e geëindigd
Onderlinge competitie jeugd is 1e geëindigd.
Recreantenteam hebben kennis gemaakt met verenigingen uit Noord- Holland,
waaronder Nieuw-Vennep.
We hebben meegedaan met het eindtoernooi van Rijnsburg, dit was voor team 1
en 2. Het was leuk om mee te doen, spannende wedstrijden en gelegenheidskoppels met Rijnsburgers en Noordwijkers. Het was jammer dat Koen en Bas geblesseerd raakten.
Herenenkel ging naar Daan en 2e Carlo uit Rijnsburg
Damesenkel ging naar Martine en 2e To.
Mix: Geert en Anneke, 2e Martine en Ian.
Herendubbel: Daan en Ian 2e Carlo en Emiel.
Damesdubbel: Anneke en Lianne, 2e Martine en Sonja.
Het nieuwe seizoen begint op dinsdag 27 augustus. Aad zal weer van de partij
zijn en we beginnen gelijk met trainingen.
De eerste wedstrijden van de regiocompetitie worden in de week van 09-092013 t/m 15-09-2013 gespeeld. Het begint voor ons met een uitwedstrijd.
Daar Koen en Bas nu geblesseerd zijn hebben we in het nieuwe seizoen gelijk
met inval te maken, We hopen op een spoedig herstel en gaan de eerste weken
het oplossen met inval uit team 2.
Karin heeft een tennisarm opgelopen, we hopen dat ze na een periode van rust
toch weer kan badmintonnen. Beterschap aan allen.
Maandagavond 9 september is er de ledenvergadering, daarin zullen zeker de
vorderingen met betrekking tot de nieuwe hal aan de orde komen.
Voor nu allemaal een goede zomer en tot 27 augustus.
Groeten Petra
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Indeling Regio Competitie Seizoen 2013/2014

Team 1:
Drop Shot 7
BIOS 1
Hillegom 2
Bacluvo 1
Deo 4
Dynamo Sassem 1
DKC 8
Apollo 1
Team 2:
Leiden 2
BIOS 2
EVBC Vlietwijk 1
Voorburg 3
Orbiton 1
Drop Shot 10
Deo 6
LUSV 1
Team 3:
Katwijk
BIOS 3
EVBC Vlietwijk 3
Voorburg 5
Valken de 1
Noordwijkerhout 3
Leiden 6
Apollo 3

Den Haag
Hillegom
Voorhout
Nootdorp
Sassenheim
Den Haag
Roelofarendsveen

Leiden
Voorschoten
Voorburg
Leidschendam
Den Haag
Nootdorp
Leiden

Katwijk
Voorschoten
Voorburg
Valkenburg
Noordwijkerhout
Leiden
Roelofarendsveen

De eerste wedstrijden wordt gespeeld in de week van 09-09-2013 t/m 15-09-2013.
Voor alle teams is dit een uit wedstrijd!
Definitieve wedstrijdschema volgt begin nieuwe seizoen
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Zoek je nog een
rij-instructeur?

Autorijschool Jan Muller
Van Brakelstraat 37
2224 RK Katwijk

Voor al je rijlessen:

071-4077838
06-24815471
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Van / Voor / Over de Jeugd
Afsluitingstoernooi Valkenburg
Afgelopen 15 juni is er in Valkenburg het afsluitingstoernooi gehouden voor degene
die mee gedaan hebben met de wedstrijdjes tegen Katwijk en Valkenburg. Het team
van BC BIOS is 1e geworden en kreeg de wisselbeker mee naar huis.

Uitreiking

Alle kinderen die meegedaan met de wedstrijdjes.
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Clubkampioenschappen
In de laatste 3 weken zijn de clubkampioenschappen gehouden. In een drietal poules,
2x jongens, 1x meisjes, zijn er single wedstrijden gespeeld. De uitslag is als volgt.
Jongenspoule 1: Justin
Jongenspoule 2: Roy
Meisjespoule: Michal

3 Clubkampioenen

Bowlen
Als afsluiting van het speelseizoen 2012/2013 zijn we gaan bowlen bij Flamingo in
Noordwijkerhout. Na het eten zijn de bekers uitgereikt voor de clubkampioenschappen.

Jeugdbegeleiders
Graag wil ik alle jeugdbegeleiders, Reinier, Rob, Steffi, Riet en de trainer Aad bedanken voor hun inzet afgelopen jaar. Laten we er met zijn allen volgend jaar weer een
mooi jaar van maken.
Tot volgend jaar!
Robert de Haas
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Badminton clinic
Badminton club Bios heeft weer een clinic gegeven op school.
Op het verzoek van Bernadette Zwagerman, sportlerares, om weer een clinic
te geven aan de Bronckhorstschool heeft een team van Bios, t.w. Leo van
Doorn, Tanja van Beurden en Rob Ohlenschlager graag gehoor gegeven.
Badminton is een leuke binnensport en in gymzaal de Binnenhof is er dan
ook de hele ochtend fanatiek gespeeld en voor de 4 groepen was het weer
eens een andere gymles.
Om 26 kinderen (per groep) badmintonles te geven in een zaal waar maar
twee badmintonvelden zijn, is wel wat improvisatie nodig. We gebruiken dan
ook in het begin ballonnen die aan een lijn gebonden zijn zodat ze even kunnen oefenen in het "raak slaan´ De kinderen van groep 4 houden zich alleen
met de ballonnen bezig, de groepen 7 en 8 krijgen, na het inslaan, les met de
shuttles. Voor groep 8 was het een hernieuwde kennismaking dus zij konden
al een partijtje spelen. Er moest door de kinderen ook teruggeslagen worden
op de shuttles die door de Tanja, Leo en Rob geslagen werden en dat ging
er vaak best snel aan toe.

Op de Foto
Rob, Tanja, Bernadette en Leo
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TOE AAN EEN NIEUW RACKET

ALLE RACKETS VAN YONEX EN CARLTON
ZIJN MET 15% KORTING LEVERBAAR

Nieuwe bespanning:
Vanaf € 19,50

Info in de zaal bij:
Willem Jan Tebeest
071 - 3618940

Willem Jan is bijna altijd in de Zaal aanwezig
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Slottoernooi BC BIOS 14 juni 2013
Op de laatste speelavond werd er een toernooi georganiseerd: badminton met een
handicap
Het thema was zon zee strand. Op iedere baan was er een spelletje te vinden.
Baan 1: Voorjaarsliefde
Baan 2 : Strand bij nacht
Baan 3 : Westenwind
Baan 4 : Skippy
Baan 5: Strandlakenspel

Baan 6 : Beachtennis
Baan 7: De Dijk

Met een fietsband door 2 spelers vast gehouden badmintonnen
Zonnebril op en met een donkere shuttle badmintonnen
Met een bladblazer de shuttle van de tegenstander wegblazen
Met een skippybal tussen de benen badmintonnen
Met z`n tweeën een strandlaken vasthouden en een volleybal over het net gooien en de tegenpartij probeert deze op te vangen met een strandlaken.
Met een houten Beachsetje badmintonnen, halve baan
enkelen.
Badmintonnen met een hoog gespannen laken ertussen.

Om half acht begon de jeugd. Sommige hadden een vriend of vriendinnetje meegenomen. Bij het sein ‘Ren je rot’ mochten de kinderen een baan uitzoeken.
Als de kookwekker ging was de tijd om en kon je de punten op de strippenkaart schrijven. De bedoeling was om zoveel mogelijk banen binnen de tijd te bezoeken. Sommige spelletjes waren nog best lastig, maar zelfs de skippybal bleef hangen.
Om half negen was de prijsuitreiking voor de jeugd, Maccy, Christiaan, Walter, Jade,
Justin, Luke, Christian vielen in de prijzen. Met een waterpistool in de vorm van een
ijsje of een Beachballetje, jojo, opwindbaar beestje voor in het water, een ijsje wegschieter, gingen ze naar de kantine voor een drankje. Nel stond achter de bar en ze
had ook nog wat lekkers klaar gezet.
Ondertussen waren de senioren binnen gekomen met 2 echte badmintonners met
een handicap.
Bas en Koen zijn geblesseerd geraakt tijdens het eindtoernooi van Rijnsburg, beide in
het gips, de achillespees gedeeltelijk of helemaal afgescheurd.
In een rolstoel openden zij de avond met overslaan, ze hadden genoeg aan hun eigen handicap en verdwenen achter de wedstrijdtafel en hielden de tijd in de gaten.
Er werd volop gespeeld op alle banen en bij de bladblazer leverde dat veel herrie op,
maar ook lol. Soms verdween de shuttle in de bladblazer of werd het je erg moeilijk
gemaakt om de shuttle te pakken, de wind zorgde dat de shuttle iedere keer een stukje verder ging.
Ook de samenwerking met een strandlaken en een bal leverde leuke situaties op,
soms bleef de bal hangen in het laken. Na het badmintonnen met de skippybal zag je
dat de benen wat wijder uit elkaar stonden, het loopt toch een beetje raar dan.
Kortom een geslaagde avond waarbij er op een andere manier punten te halen waren, de prijzen gingen naar: Nienke, Ian, Kim, Fleur, To, Martine en Emiel.
Daarna borrelen in de bar.
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Bas en Koen veel beterschap en een spoedig herstel toegewenst.
Voor iedereen een goede
zomer en tot 27 augustus.

Hieromheen een impressie van de avond.
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Hierboven een sfeerimpressie van het ‘feestje’ na het toernooi.
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