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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:

Van de redactie

Nog in november:

Ron
En hier het tweede clubblad van het
seizoen 2012-2013. Dit jaar (2012)
komt er nog een nummer rond de
Kerst, dat weer bij iedereen wordt bezorgd of, als die op tijd klaar is, uitgedeeld in de sporthal. Scheelt porto.

27 11 Luke Plug
29 11 Anneke Slats
30 11 Ank Nouws-Vegt
December:
03 12
07 12
15 12
15-12
21 12
31 12

De competities zijn aardig onderweg.
Vooralsnog lijkt het erop dat elk team
zich in zijn klasse kan handhaven. De
een wat beter dan de ander. Lees de
verslagen maar.

Tom van Rijn
Derk van der Niet
Jeannette Vink
Martijn Vink
Michael Kranefuss
Mieke Zwetsloot

Let op: op de vrijdagavonden kan er
al vanaf 19:30 door iedereen, dus ook
alle senioren, gespeeld worden.

Bsestuurs– en commissievergadering: woensdag 12 december om 20:30 bij Jeannette
Kopijsluitingsdatum: maandag 17 december
Het bestuur wil graag van alle leden een 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

Afgelopen dinsdag 13 november ben ik met Toine naar de vergadering van
de sportraad geweest. Aangezien er in de raadzaal een vergadering was
tussengelast met betrekking op de bouwplannen van Hotels van Oranje,
weken we uit naar de zaal van verzorgingstehuis Sint Jeroen.
Van de 27 verengingen die Noordwijk telt, waren er 15 aanwezig. Zo ook
uiteraard wij.
Elk vereniging vertelde hoe het reilt en zeilt binnen hun vereniging. Het leuke hiervan is dat er veel vergelijkenissen zijn, zoals het aantal leden, het
organiseren van een schooltoernooi, etc.
Zo kreeg de sportraad ook een nieuwe voorzitter. Emile Schippers trad af
en gaf zijn voorzittershamer (De grootste hamer welke hij kon vinden op
marktplaats) over aan Rob de Jong. Ook namen we afscheid van
2 bestuursleden: Piet Steenvoorden en Chris van Maris.

Verder kwam hier ook aan de orde de 2 nieuwe sporthallen, welke worden
gebouwd op het terrein van VV Noordwijk. De aan elkaar gekoppelde
sporthallen worden groter dan ons huidige hal, wat inhoud dat we straks 9
badmintonvelden krijgen. Ik kijk er in ieder geval nu al erg naar uit. Al zijn
het alleen al de nieuwe douches De douches welke we nu hebben zijn zo
heet dat je er amper onder kan staan. Legionella zal er zeker niet in zitten.
Als de nieuwe hallen er staan zal de huidige Northgohal voorlopig blijven
bestaan.
Groet,
Michael Weterings
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Vanuit de technische commissie.
Hallo allemaal,
De competitie is in volle gang, en ik moet zeggen, naar tevredenheid.
Iedereen staat lekker te spelen en t.n.t. zonder blessures, ik ga het gelijk
afkloppen, maar met een kleine vereniging is dit een prettige bijkomstigheid.
Team 1 kan zich wederom handhaven in de 1e klasse, het snelle spel
vraagt wel snelle reacties en alertheid. Een paar keer is er samen gespeeld met Rijnsburg, buiten de competitie om. Dit is ook een kleine verenging waar maar een aantal mensen hoog spelen, zo samen heb je meer
tegenstand.
Het is leuk dat dit soort initiatieven ontstaan.
Team 2 krijgt meer tegenstand dan vorig jaar, ze spelen nu in de 3e klasse.
Er zitten spannende partijen tussen, veel 3 setters. De tegenstanders zijn
gezellig, zo gezellig dat we bijna 2 teams tegelijk hadden om tegen te spelen. Bij een thuiswedstrijd hadden we een team uit Voorburg, al naar onze
baan gehaald, we kennen ondertussen een hoop gezichten, bleek later er
nog een team uit Voorburg te moeten spelen, en wel tegen ons team.
Team 3 speelt in de 6e klasse en komt van oud tot jong tegen, met veel ervaring en met veel frisse inzet. Zij kunnen zich handhaven in deze klasse
en het levert spannende partijen op.
Op vrijdagavond spelen we de thuiswedstrijden, daardoor vervalt er nog
wel eens een training.
We gaan op dinsdagavond 11 december 2012 en op 8 januari 2013 extra
trainen op dinsdagavond van 2030 uur tot 2200 uur. Zorg dat je aanwezig
bent.
Op 4 januari is er de Nieuwjaarsborrel met voorafgaand een toernooi voor
iedereen van BC BIOS.
Op 15-16-17 februari 2013 is er het New Age Toernooi te Hillegom in sporthal de Vosse, bij het zwembad.
De inschrijfformulieren komen eraan, doe mee en geef je op voor vrijdagavond, zaterdag, en zaterdagavond en zondag. Dan kunnen de wedstrijden verspreid gespeeld worden.
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Het is 1 weekend in het jaar dat je hieraan mee kan doen. Het toernooi is
van 6 verenigingen, nl BC BOIS, Dynamo Sassem., Bacluvo (Voorhout)
BKN (Noordwijkerhout) BC Wassenaar, BC Hillegom.
We doen dit nu al weer heel wat jaartjes met elkaar en iedere keer organiseert een van deze verenigingen dit toernooi met behulp van sponsors.
Ook voor de jeugd is het leuk om met zo`n toernooi mee te doen. De club
met de meeste winnaars gedeeld door de deelnemers kan een grote beker
winnen. Dus noteer de data in je agenda en schrijf je in.
De voorjaarscompetitie staat ook al op papier, we gaan ons breed aanbieden, d.w.z. dat we samenwerking hebben gezocht om met andere verenigingen teams te maken.
Een herenteam met Bacluvo heren. Een vrouwenteam met Rijnsburg en
een vrouwenteam met hulp van Dynamo Sassem.
Daarnaast met de jeugd een samengesteld team met Bacluvo.
We zijn blij dat we met elkaar toch competitie kunnen spelen.
In dit clubblad vindt u een kalender met de activiteiten, neem ze over en
mocht u niet aanwezig kunnen zijn, meldt u zich dan af voor de training bij
Aad.
Allemaal nog veel speelplezier en tot ziens in de zaal.
Groeten Petra
Van / Voor / Over de Jeugd
Ouder-Kind toernooi
Afgelopen 30 oktober heeft het ouder-kind toernooi weer plaatsgevonden. Dit keer een grote
opkomst, 18 kinderen vergezeld met ouder of invaller, waardoor er zelfs een 8e 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
(speculaastaarten en chocolade letters).
Vrijdagavond speelavond.
Zoals ook in het vorige clubblad genoemd is er voor de jeugd op vrijdagavond de mogelijkheid om te komen vrijspelen of om in een klein groepje te trainen. Op vrijdagavond beginnen
we om half 8 en eindigen om half 9.
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december
1

januari

Team 1 en 2 uit

1

2

2

3

3

4

geen training, Pepernotentoernooi

4

5

5

6

6

7

Team 1, 2 en 3 thuis.

Geen training

8

9

9

10

10

11

Training Aad: jeugd, recreanten, competitiespelers

11

12

vergadering bij Jeannette 20.30 uur

12

14

13
Team 1, 2 en 3 thuis.

Geen training

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

22

Training Aad
Kerstvakantie

Training Aad

Team 1, 2 en 3 thuis.

22

Training Aad

24

24

25

eerste kerstdag

25

26

tweede kerstdag

26
27

geen training. Halve zaal

Geen training

Team 2 uit

Team 1 uit.

23

28

Team 1 en 3 uit.

21

23

27

Training Aad: jeugd, recreanten, competitiespelers

14

15

21

Nieuwjaarstoernooi en borrel, dus
geen training

7

8

13

Nieuwjaarsdag

Team 3 uit.

Team 2 uit

28

29

29

30

30

31

31
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Training Aad

Geen training

Training team 1 en 2

Herfstvakantie? Sportvakantie!
De afgelopen herfstvakantie hebben BSO De Duintop en BSO De Strandjutter van SJWB helemaal in het teken gestaan van sport. In samenwerking met diverse Noordwijkse verenigingen werden drukbezochte workshops aangeboden. Onder meer judo met Moko Ryu, turnen en streetdance met DOS en yoga met Kinderyoga aan Zee.
Donderdag 18 oktober was het de beurt aan BC Bios, die de kinderen spelenderwijs kennis liet maken met badminton. Toen de workshop na ruim 2
uur was afgelopen, wilden de kinderen nog lang niet stoppen. “ Nou vooruit,” lachte de trainer “ Rob Ohlenschlager dan gaan we nog een kwartiertje door!”
SJWB heeft 6 peuterspeelzalen en 2 BSO’s en is daarmee één van de
grootste aanbieders van kinderopvang in Noordwijk
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Verslag team 1
Zondag 7 oktober Conquesto 6-Bios 1
Vol goede moed vertrokken we naar Zoetermeer. Tegen Conquesto wilden
we toch wel een paar punten halen. Nadat de eerste wedstrijden met 8-0
en 5-3 werden verloren en daarna een gelijk spel, was het nu tijd voor
winst.
Koen en Bas speelden vol overgave en wisten er een 3-setter uit te slepen,
die uiteindelijk met 23-25 werd gewonnen! Goed gedaan jongens!
De dames gingen goed van start, maar gaandeweg de partij lieten ze zich
meeslepen in het vertragende spel van de tegenstanders. Hierdoor verloren zij de partij in de 3-sets.
Koen had een flinke dobber aan zijn tegenstander in de singel. Ze gingen
beiden tot het uiterste, maar de winst was voor Koen in 3-sets.
Daarna was Anneke aan de beurt. Haar jonge tegenstandster had zeker
spinazie gegeten want ze sloeg de shuttles flink diep. De eerste set won
Anneke, maar daarna kwam ze niet meer lekker in haar spel. Ze kreeg de
shuttle niet meer goed weggespeeld, en de tegenstandster wist daar goed
gebruik van te maken. Helaas werd de partij verloren (in 3 sets!).
Daarna was Emiel aan de beurt. Die liet de tegenstander alle hoeken van
de baan zien. De tweede set bood die iets meer tegenstand, maar Emiel
won in 2 sets.
To moest tegen een hele lange dame spelen. Ze begon goed en wist de 1e
set te winnen. De 2e en de 3e (!) set gingen helaas beide met 18-21 naar
de tegenstandster.
Tussenstand dus 3-3. Alles nog mogelijk. We waren voor de winst gekomen dus vol goede moed begonnen met de gemengd dubbels. To en Emiel
verloren de 1e set, maar kwamen de 2e set goed terug. Helaas werd die
met 22-20 verloren.
Koen en Anneke hebben jammer genoeg ook verloren. Het was wel weer
in 3 sets! Koen ging over de baan alsof zijn leven ervan af hing. Helaas
had Anneke een offday en kon het tempo aan het net niet bijhouden.
Einduitslag 5-3 voor de tegenpartij. Jammer, maar thuis moet er zeker
meer uit te halen zijn. Zeker met thuisvoordeel wat betreft de shuttles en
de vloer (die erg glad was).
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Bios 1 – Bacluvo 1, 29-10-2012
De streekderby Noordwijk tegen Voorhout. De Voorhouters hadden
gezien dat we onderaan staan en dachten wel even wat punten te
behalen. Dit viel echter vies tegen.
De heren van Voorhout werden in de herendubbel afgedroogd door
Emiel en Bas (Koen was zijn schoenen vergeten en moest met de
vrachtwagen “even” terug naar Hillegom!). Daarna waren de dames aan de beurt. Nadat Anneke en To de 1e set snel hadden verloren (wakker worden!!), wonnen ze de 2e set. Helaas konden ze
dit niet doorzetten in de 3e set en verloren deze.
Koen was inmiddels teruggekeerd en was extra opgeladen om te
gaan singelen. De 1e set werd net aan met 21-18 gewonnen, maar
de 2e set won Koen zonder medelijden met 21-10. Anneke moest
echt alles uit de kast halen tijdens haar singel. Het was een marathonpartij. Uiteindelijk net aan verloren helaas: 21-19, 19-21, 1921.
Emiel had het wat minder zwaar, door tactisch spel wist hij zijn tegenstander goed uit te schakelen en hij won gemakkelijk met 2112 en 21-15. To moest daarna tegen een harde werkster spelen.
Zij kon heel goed mee komen en het ging redelijk gelijk op. Helaas
was de dame van Bacluvo net iets beter in het afmaken en won
met 17-21 en 18-21.
Tussenstand 3-3. Alles dus nog mogelijk. Wij wilden wel heel graag
vandaag wat punten pakken en zagen daar ook wel kans toe met
de mixen. Deze werden tegelijk gespeeld.
Koen en Anneke moesten zo nodig weer een 3-setter spelen. De
1e set werd onnodig verloren met 17-21. Daarna hebben ze elkaar
even goed toegesproken dat het nu eens afgelopen moest zijn met
in 3-sets verliezen en de 2e en 3e set werden gewonnen met 21-10
en 21-15. Emiel en To zaten lekker in een goede flow. Het liep allemaal gesmeerd en ook zij wonnen met 21-17 en 21-18.
Einduitslag 5-3 voor ons!! En nu de stijgende lijn doorzetten.
Vrijdag 2 november spelen we tegen MCC uit Voorburg. Zij staan
onder ons, dus dat biedt perspectief!
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Het bestuur (v.l.n.r) Reinier Wakka (penningmeester), Kees Swaagman (secretaris),
Jeannette Vink (wedstrijdsecretariaat), Petra Witteman (voorzitter Technische Commissie),
Ron Koeman (redactie), Rob Ohlenschlager (voorzitter)
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Verslag team 2
Vrijdag 26-10-2012 BIOS 2 – Hillegom 4
De 1e set van de herendubbel verloopt een beetje moeizaam. Michael heeft last van bevroren tenen!. Dus hij gaat nog even een
paar rondjes hardlopen. Ik hoop dat het helpt. In de 2e set gaat het
in ieder geval gelijk op . 11-9. Dat blijft zo tot het eind, maar ze weten toch te winnen met 21-19. De 3e set verloopt hetzelfde, alleen
verliezen ze met 19-21. Jammer, was een leuke partij met spannende rally’s! Dit is wel de trendsetter, want de rest van de avond verlopen de wedstrijden net zo.
Damesdubbel wordt ook in die spannende set verloren. De eerste 2
set gaat het gelijk op 21-17. 2e set net aan verloren met 20-22 maar
in de derde set lukt er niks meer en wordt verloren met 8-21.
De singel van Michael begint goed en wordt gewonnen met 21-12.
De tegenstander komt in z’n spel en de tweede set wordt nipt verloren 21-23. Dus dan maar weer een 3e set. Na een spannende strijd
wordt deze verloren met 20-22.
Ook de singel van Jeannette weer drie sets waarbij het gelijk opging. 1e set verloren 18-21, 2e set gewonnen 21-19 en de derde set
ging tot de 11 nog redelijk, maar na de wissel niet meer, verloren
met 13-21.
Singel van Ron, de enige partij van 2 sets, maar helaas ook met
verlies. Het liep allemaal niet zo lekker 13-12/18-21.
Nog zo’n spannende partij: van Petra, 3 sets die continue gelijk opgingen, maar ook deze werd verloren 21-18/21-23/20-22. Spannend tot het laatste punt!
Dan nog de mixen! Dat ging een stuk beter, allebei gewonnen,
maar ook weer in drie set. Ron /Jeannette 17-21/21-18/21-7.
Michael/Petra: 16-21/22-20/21-19.

BIOS 2 – Hillegom: 2-6
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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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Vrijdag 2-11-2012 BC BIOS 2 – BC Voorbrug 3
Na de nederlaag van de vorige keer (tegen Hillegom 2-6) waren wij
wel toe aan een keer winnen. Volgens de papieren moest dat ook
gaan lukken!.
Bij binnenkomst van de tegenstander zagen we het toch even
somber in, het waren oude bekenden waar wij in het verleden al
vaker tegen hadden gespeeld! En niet altijd gewonnen! Na enige
verwarring bleek het niet onze tegenstander te zijn, maar die van
team 1. Het team kwam overigens ook uit Voorburg, maar van een
andere vereniging. Maar gelukkig voor ons.
Nadat zich vier spelers uit Voorburg hadden gemeld kon de wedstrijd beginnen! De herendubbel was gelijk spannend. De 1e set
werd nog gemakkelijk gewonnen met 21-13, maar in de 2e set ging
er toch het een en ander mis bij Michael en Ron en verloren ze
met 19-21, dus de 1e driesetter van vanavond. Ook hier bleef het
spannend tot het laatste punt en zaten we met kromme tenen op
de bankt, maar werd er net aan gewonnen met 22-20! Het had ook
anders kunnen aflopen.
De damesdubbel begon wat moeizaam, een van de tegenstanders
serveerde op een vreemde manier, maar toch wisten Petra en
Jeannette het hoofd koel te houden en in 2 set te winnen met 2119/21-15.
De singel van Michael verliep vrij gemakkelijk en werd gewonnen
met 21-15/21-9.
Zo ook bij Jeannette winst in 2 set met 21-17/21-15.
Ook Ron had weinig moeite met zijn tegenstander en won zijn singel in 2 sets 21-15/21-16.
Dan de partij van Petra. Dit was een zenuwslopende wedstrijd. Het
ging continue gelijk op. Drie sets ging het over en weer, helaas
ging de winst naar de tegenpartij, maar het waren 3 spannende
sets 21-19/18-21/20-22.
Dan nog de mixen, maar ook dat leverde geen problemen op. Zowel Ron en Jeannette als Michael en Petra wisten in 2 sets te winnen.
Einduitslag 7-1. Missie geslaagd!
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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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Verslag team 3
Onze 3e wedstrijd uit tegen Voorburg.
Robert bracht ons er supersnel naar toe, we waren ruim op tijd. We speelden maar op 1 baan (in het begin in een lege zaal), maar we mochten niet
meer.
De heren Ian en Robert speelden goed en wonnen in 2 sets. Vooral de 1e
set liep goed.
Bij de dames Karin en Wil helaas precies andersom , de 1e set groots verloren. De 2e set ging veel beter, het ging gelijk op maar net niet dus 1-1.
Ian onze 1e heer had moeite met terugkomen naar de basis. In de 1e set
wist de heer daar goed gebruik van te maken 21-14. De 2e set had Ian
meer grip op het spel en speelde gevarieerder en won met 17-21. Op naar
set 3 die gelijk op ging, maar net niet gewonnen 21-19.
Karin is aan de beurt, de hoge service is lastig en tot 6-6 gaat het gelijk
op. Daarna gaat het hard en verliest ze haar 1e set met 21-11. De 2e laat
Karin gaan 21-6 en spaart energie voor de mix.
Robert speelt 2e heer, het gaat hard in de 1e set en verliest met 21-8. Vol
goede moed dan maar aan de 2e set. Het heeft effect 19-21. Ook Robert
mag een 3e set spelen, helaas nipt verloren met 21-19.
Nu is het de beurt aan Wil die een goede 1e set speelt 8-21. De 2e set begint moeilijk maar toch weet ze knap terug te komen en wint ook de 2 e set
17-21.
Ian en Karin beginnen aan de 1e set van de mix. Vooral met de service
worden de punten binnen gehaald 17-21. Set 2 begint met een achterstand
van 6 punten, maar weten toch terug te komen en ook de 2e set te winnen
20-22.
Robert en Wil hadden het moeilijker, zij verliezen de 1e set met 11-21. Set
2 gaat veel beter en wordt gewonnen met 17-21. Een late 3e set moet dus
nog gespeeld worden. Het gaat gelijk op tot 17-17, 18.maar helaas verloren met 21-18.
Uitslag 5-3 voor Voorburg.
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Uit tegen Katwijk op een vroege regenachtige zaterdagmorgen. Ian was
een dag ervoor van de fiets gevallen en kon daardoor niet meespelen.
Beterschap!
Na een rondje bellen, wilde Jeroen Salman wel met ons mee (wel vroeg
hoor). Er werd maar 1 wedstrijd gespeeld, de rest van de zaal vol met
jeugd.
De dubbels worden tegelijk gespeeld. Robert en Jeroen spelen een 3setter maar winnen deze wel. Wil en Karin verliezen in 2 sets.
Jeroen speelt 1e heer vandaag en wint in goed in 2 sets. Karin verliest
haar single partij in 2 sets beide met 21-13. Robert wil vandaag winnen
en het is gelukt. Hij stond goed te spelen en wint in 2 sets.
Wil speelt 2e dame, startte moeizaam maar pakte het snel op en zo ging
de service over en weer, maar uiteindelijk trekt Wil aan het langste eind
18-21. In de 2e set gaat het weer gelijk op, toch weet Wil deze ook te winnen in 19-21. Tussenstand nu 2-4, dus in ieder geval gelijk spel en misschien wel meer.
Jeroen en Karin winnen hun mix in 3 sets, dus de 1e winst voor BIOS 3 is
binnen.
Ook Robert en Wil winnen hun mix, dus eindstand 2-6.
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Vandaag spelen we thuis tegen de koploper Leiden, zelf staan we
op dat moment nog 1 na laatste.
Karin had een feestje, daarom speelt Daniëlle vandaag met ons
mee.
Ian is weer hersteld van zijn val van de fiets en kan weer meespelen.
De herendubbel wordt verloren met 19-21 en 16-21. Net niet dus.
Danielle en Wil hebben vaker samen gespeeld en winnen met 2119 en 21-17.
Ian is weer helemaal de oude en wint zijn single in 2 sets.
Daniëlle slaat gemakkelijk het hele veld over en ja, dan win je
met 21-7 en 21-11.
Robert speelt zijn single in 3 sets, weer net aan verloren. Wil haar
single gaat ook niet helemaal zoals ze wil, in 2 sets verloren.
Ian en Daniëlle moeten nog aan elkaar wennen in de mix. De 1e
set wordt nipt verloren in de verlenging met 20-22. Set 2 gaat al
wat beter en wordt gewonnen met 21-16. De 3e set begint goed,
maar toch wordt deze ook met een verlenging verloren met 2022.
Ook Robert en Wil spelen een spannende 1e set, wel in het voordeel van BIOS 22-20. De 2e set gaat vlekkeloos en wordt gewonnen met 21-10.
Eindstand 4-4 tegen de nummer 1. Zeker niet slecht!
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