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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:
Januari:
03 01
06 01
15 01
17 01
19 01
22 01
30 01

Van de redactie
Ja, dat is ff schrikken. Opeens een gekleurd clubblad. Zal ook niet elke
keer zo zijn. Maar nu wel, met mooi
rood voor met de Kerst.

Ger Duyneveld
Hans Georg Poerschke
Ilona Bakker
Britt Wijnands
Ray Caspers
Sofie Wakka
Rob Ohlenschlager

Met in het clubblad weer enkele nieuwe verslagen van de teams.
En ook het verslag van de ledenvergadering van september jl.
Bovendien staat de volledige uitslag
van de Grote Clubactie erin. Wie
weet heeft er iemand prijs.

Februari:
03 02 Steffie Gerlach
09 02 Jan Nouws

Alvast fijne feestdagen gewenst.

Welkom nieuwe leden:
Britt Wijnands
Claudia Alkemade
Jaap Hoek
Rob van de Casteel
Vera Weterings

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

T.C. + Bestuurvergadering: woensdag 30 januari 2013 om 20:30 bij Toine
Kopijsluitingsdatum: vrijdag 1 februari 2013
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
De technische commissie is weer volop bezig om een scholierentoernooi
te organiseren voor de leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisscholen
Om de leerlingen te bereiken wordt er samen gewerkt met gemeente
Noordwijk
(Mark van Oostrum) en met een door de gemeente en school aangewezen combinatiefunctionaris. (Marc van Itallie)
Afgelopen dinsdag 4 december hebben Petra, Cees en ik een afspraak gehad op het gemeentehuis om het een en ander door te spreken.
Tijdens dat gesprek hebben we vastgelegd dat het toernooi wordt gehouden in de voorjaarsvakantie op 20 februari 2013. Door ons zijn er ruim
500 uitnodigingen afgegeven bij het gemeentehuis, welke door de bode
wordt verspreid onder de basisscholen.
Het toernooi wordt in een dagdeel (ongeveer 3 uur) gehouden om leerlingen kennis te laten maken met de verschillende onderdelen van het
badmintonnen en uiteraard worden er officiële wedstrijden gespeeld.
Vorig jaar is het helaas door omstandigheden niet door gegaan. Uiteraard
hopen we dit jaar een hoop inschrijvingen te kunnen ontvangen en een
mooi toernooi te kunnen organiseren. Aan ons zal het niet liggen.
Groet,
Michael Weterings
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Vanuit de technische commissie.
Hallo allemaal,
Het allerlaatste clubblad van dit jaar. Ron wat ben je toch uniek, wij als vereniging hebben nog steeds een clubblad, mijn complimenten!
De regiocompetitie is nog in volle gang, we hebben geen kampioenen dit jaar,
maar hopen dat we allemaal in de zelfde klasse door kunnen. Er wordt heerlijk
gespeeld en met veel driesetters.
Thuis zijn de banen 4, 5, 6, zo wie zo bezet als we de thuiswedstrijden hebben.
Soms loopt het uit, maar meestal redden we het binnen de tijd. Er waren wat
problemen met een deel van de shuttles, waarom we een slechte partij hadden
is nog niet bekend, dit wordt nader onderzocht.
Het New Age Toernooi vindt plaats op 15-16-17 februari, het eerste weekend
van de krokusvakantie te Hillegom. Tot nu toe heb ik 13 inschrijvingen binnen,
wie volgt… Op 6 januari sluit de inschrijving. Daar ik een paar dagen weg ben,
wil ik de inschrijvingen zo snel mogelijk hebben.
Naar alle e-mailadressen heb ik een inschrijfformulier gestuurd, doe mee, het
is met de hele club tegen 5 andere verenigingen. In 2015 zijn wij aan de beurt
om dit toernooi te organiseren. Ik hoop dat dan de nieuwe sporthal klaar is, we
hebben dan 9 banen.
In de krokusvakantie organiseren we een scholierentoernooi op 20 februari,
woensdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur. Als je in groep 7 of 8 zit van de
basisschool kan je meedoen, schrijf je in bij onze voorzitter: e-mailadres: mwmweterings@hotmail.com Dit kan alleen , maar ook met vrienden.
Ook zoeken we vrijwilligers die deze middag bij de banen willen tellen, geef je
op bij Michael of Petra. De vorige keer hadden we oudere jeugdleden die ons
zeer goed geholpen hadden, dus heb je tijd en zin, geef je op. Je hulp is nodig.
Op 4 januari is er een Nieuwjaar toernooi en borrel voor iedereen van BC BIOS.
We starten om 19.30 voor de jeugd en ook voor de senioren. Om 20.30 is er
voor de jeugd een drankje in de kantine. De senioren gaan door tot 22.00 uur.
Daarna volgt de toespraak van de voorzitter en lekkere hapjes en drankjes.
Komt allen.
Voor nu Prettige kerstdagen en alle goeds voor 2013
Petra Witteman
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Pepernotentoernooitje bij Bios.
De jeugdgroep van Bios is weer aardig toegenomen en het was dus leuk om een
toernooitje te organiseren. De labels met de naam van de kinderen werden in een
bus gedaan en willekeurig opgehangen aan het wedstrijdbord.
Iedere 15 minuten werden de labels verwisseld zodat je steeds een andere tegenspeler had. Het totaal van de punten werd opgeteld en jawel, er was weer een winnares, Sofie Wakka had de meeste punten. Maar iedereen had een prijsje, een lekkere chocolade letter van Piet.
Een gezellig en geslaagd toernooitje, ook voor de nieuwe leden van Bios.
Op 4 januari is er weer een Nieuwjaarstoernooi voor alle leden.
Op de foto de jeugdgroep aan de wedstrijd tafel.

Bios gaat ook weer badmintonlessen geven op de basisscholen vanaf januari.
Een samenwerking met combinatiefunctionaris Marc van Itallie en oud voorzitter
Rob Ohlenschlager.
Daarna gaan we een scholierentoernooi opstarten. Scholen die mee willen doen,
kunnen zich opgeven via de wedstrijdkalander.
foto Rob Ohlenschlager
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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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Verslag ledenvergadering dd 17 september 2012
Aanwezig: Robert de Haas, Toine Nooijen, Ron Koeman, Petra Witteman, Hans Georg
Poeschke, Michael Olthof, Karin vd Niet, Willem Jan Tebeest, Reinier Wakka, Sofie Wakka,
Jeannette Vink, Martijn Vink, Bas Onderwater, Michael Weterings, Kees Swaagman
Met bericht afwezig: Wil Nekkers, Koen Oosthoek, To Godinez Flores
Opening
Kees heet als waarnemend voorzitter alle aanwezigen welkom. Geeft ook aan dat voor de jaarwisseling een iemand zich als voorzitter moet melden, omdat hij dan zal stoppen.
Binnengekomen stukken en mededelingen
Tijdens de vorige ledenvergadering is de beleidswijziging van de bond al aangekondigd, waarbij je voor afgenomen diensten moet gaan betalen. De bondsbijdrage voor nieuwe leden die
niet aan competities deelnemen is 7.50 euro. Bestaande leden blijven de oude bondsbijdrage
betalen. Langzaam zal een verschuiving gaan optreden. De huidige wijziging in bedragen zal
dan ook de komende jaren nog wel een aantal keren wijzigen wanneer de bond haar bijdragen
wijzigt. Dat zal met name zichtbaar worden in competitie bijdragen.
Het voorstel van het bestuur zoals opgenomen in het informatieboekje van de ledenvergadering wordt door de aanwezigen geaccepteerd.
Verslag vorige vergadering (22-9-2011)
Geen op- of aanmerkingen
Jaarverslag Secretaris
Geen op of aanmerkingen. Op dit moment werd ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om
twee leden die al 40 jaar lid zijn en actief binnen de vereniging zijn (geweest) te feliciteren.
Het betreft Willem Jan Tebeest en Ron Koeman die als herinnering een penning van de vereniging hebben ontvangen.
Jaarverslag Technische kommissie
Opgemerkt werd dat Michael Olthof als maatschappelijke stage heeft meegewerkt in de Technische Kommissie maar na afronding van de stage hiermee stopt.
Verder werd nav een vraag over clubkleding gemeld dat voor jeugdleden in een T-shirt was
voorzien en voor senior competitieleden in een trainingspak. Er blijkt geen voorraad meer te
zijn en de sponsor Jan Mesker is SNS gestopt. In de huidige situatie is geen wijziging meer
mogelijk. Aandachtspunt is hoe het gaat met de advertentie van SNS, waarvoor we van Jan
Mesker een bijdrage ontvingen.
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Jaarverslag Technische Kommissie, jeugdafdeling
Geen op- of aanmerkingen. Wel werd gemeld, dat het bestuur blij is dat Robert de Haas niet
alleen als jeugdbegeleider actief wil zijn maar ook als tussenschakel richting bestuur en TK
wil functioneren. Vanuit die rol zal hij bij de bestuur en kommissie vergaderingen aanwezig
zijn.
Technische kommissie Recreanten
Geen op- of aanmerkingen.
Redactie
Geen op- of aanmerkingen. Wel werd gemeld, dat Rob na beëindiging van zijn werkzaamheden voor de club op PR gebied een vacature laat ontstaan. Het gaat hierbij om berichtgeving
naar de krant en de kabelkrant van NENS. De vereniging hoopt een vervanger te vinden en
verzoekt vrijwilligers zich aan te melden.
De website die jarenlang door Rob is onderhouden wordt opnieuw opgezet door Bas Onderwater en Emiel Bon.
Jeugdbadminton, activiteiten buiten de vereniging
Rob heeft met enkele leden trainingen verzorgd op scholen. Verder is geprobeerd met de combinatie functionaris van de Gemeente een scholierentoernooi op te zetten, wat helaas mislukt
is. De samenwerking met de combinatie functionaris is met de Gemeente besproken en besloten is om het toernooi nog een keer proberen te organiseren. De Gemeente had beloofd contact
met ons op te nemen en een toernooi kalender op te stellen. Na de clinic zal contact met de Gemeente worden opgenomen, om naar de stand van zaken te informeren.
Reinier meldde, dat Rob eind van dit seizoen zal stoppen met jeugdbegeleiding binnen de club.
Onduidelijk is wat hij zal doen met de trainingen die hij nu op scholen verzorgd.
Petra meldde dat BSO scholen Duintop en Strandjutter geïnteresseerd zijn in badminton training gedurende een dagdeel tijdens de herfstvakantie. Rob zal gevraagd worden of hij dit zou
willen doen.
Jaarverslag Penningmeester en Begroting
Een aantal posten zijn genoemd. Met name dat de omvang van het nadelig resultaat niet jaarlijks moet gaan terugkomen. Ofschoon in de begroting ook een ruim nadelig saldo staat, zal
erop gestuurd worden om einde seizoen op en kleiner bedrag uit te komen.
Bottom line is, dat we een ledengroei nodig hebben zowel bij jeugd als senioren.
Tijdens de vorige ledenvergadering was er veel discussie over cijfers geweest en verzoeken tot
aanpassing. Daardoor is over het seizoen 2010-2011 geen decharge gegeven. De aanpassingen
zijn doorgevoerd. De penningmeester heeft dan ook over het seizoen 2010-2011 en 2011-2012
decharge ontvangen.
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Verkiezing bestuur en commissieleden
Reinier Wakka en Michael Olthof zijn afgetreden en werden met een boekenbon bedankt voor
hun inzet.
Toine Nooijen heeft de functie van penningmeester op zich genomen.
Aan het einde de ledenvergadering arriveerde Michael Weterings. Hij gaf aan bereid te zijn om
als voorzitter op te gaan treden en is als zodanig door de aanwezigen benoemd.
Jeannette Vink heeft haar termijn bij de TK met een jaar verlengd.
Petra Witteman gaf aan het voorzitterschap van de TK nog een jaar waar te nemen.
Bas Onderwater en Martijn Vink gaven aan nog een keer kascontrole te willen doen.
Aanmelding en verlengingen werden door de aanwezigen met dank geaccepteerd.
Rondvraag
Jeugdtoernooien en (zwarte) jeugdcompetitie in de regio. Robert heeft informatie ontvangen.
Er wordt in november een jeugdtoernooi georganiseerd. Hetzelfde geldt voor de jeugdcompetitie met de aantekening dat wel een vervangende organisator wordt gezocht.
Petra geeft aan voor de herfstvakantie duidelijkheid te willen hebben over deelname aan jeugd
en dames en herencompetitie, omdat rond die periode het aantal teams aan de bond moet worden opgegeven. Aanmeldingsformulieren worden door Robert opgesteld.
Voor de oudere jeugd wordt naar alternatieven gezocht zodat ze aan de jeugdcompetitie kunnen deelnemen. Daarvoor zal contact worden gezocht met omringende verenigingen. Ian en
Michael zijn hier op eigen initiatief al mee bezig. Sofie zal het animo bij de andere dames om
aan de jeugdcompetitie mee te doen peilen. Het moet wel duidelijk zijn, dat jeugdcompetitie
op zaterdagochtend thuis wordt gespeeld. Uitwedstrijden kunnen op andere momenten in het
weekend plaatsvinden.
Zowel voor deelname aan jeugd als dames en heren competitie zijn kosten verbonden als gevolg van het nieuwe beleid van de bond.
Naar aanleiding van de vraag van Bas naar kosten die verbonden zijn aan een website werd
opgemerkt dat het bestuur graag een kostenopgave ontvangt, zodat daarover besloten kan worden.
Publiciteit is gegeven aan de clinic door aanmelding bij krant en door flyers te laten verspreiden binnen Northgo en Leeuwenhorst. Uit de reacties van jeugdleden lijken de flyers niet verspreid te zijn. Sommige leerkrachten op de Northgo school hebben wel melding gemaakt van
de clinic.
In het kader van de “week van badminton” zal een vertegenwoordiger van de bond aanwezig
zijn voor foto’s. Deze zullen wanneer ze met een artikel worden aangeboden bij de bond op
hun website worden geplaatst.
Petra gaf aan dat Rob de strippenkaarten verzorgde, zowel de verspreiding als de aftekening.
Dit wordt door Toine overgenomen.
Sluiting
Voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.
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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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Bios 1 – Rijnsburg 1, vrijdag 7 december
De revanche tegen onze rivalen uit Rijnsburg. Het zou niet makkelijk worden. Uit hadden we 4-4 gespeeld.
De 1e heer van Rijnsburg is erg sterk, hij heeft nog geen enkel of dubbelspel verloren.
De dames zijn iets minder dus daar moesten we zeker punten halen.
De herendubbel werd snel verloren, Bas en Emiel kwamen niet lekker in het spel. De
dames begonnen goed, maar hadden in de 2e set wat last van een dipje. In de 3e set
waren ze weer goed bij de les en werden de tegenstandsters van de baan gemept.
Toen mocht Koen tegen Daan aantreden. Hoewel hij goed tegenstand bood, was er
van Daan vandaag niet te winnen, wat loopt hij toch soepel over de baan en wat zijn
z’n armen lang. De 1e en 2e dame waren door Rijnsburg omgedraaid, zodat Anneke
een eitje had aan haar tegenstandster.
Het zat Bas niet zo mee, hij kon zijn draai niet echt vinden en was snel klaar, helaas.
Toen was de beurt aan To, zij moest tegen Martine. De 1e set ging het aardig gelijk
op maar To moest in Martine toch haar meerdere erkennen. In de 2e set wilde het allemaal niet zo lukken en deze ging ook naar Martine.
Zo was de stand 2-4 toen we aan de mixen begonnen. Deze werden i.v.m. tijdgebrek
tegelijk gespeeld. Het was ontzettend spannend. To en Emiel wonnen de 1 e set met
23-21, Anneke en Koen wonnen met 22-20. Helaas werden de beide 2e sets verloren.
Ook de 3e set was voor beide mixen heel spannend. Ondanks dat we er allemaal voor
vochten (er moest toch minstens nog 1 puntje bijkomen) mocht het niet zo zijn. Emiel
en To verloren met 18-21 en Koen en Anneke met 20-22. Dit was wel heel teleurstellend en enigszins chagrijnig gingen we douchen.
Gelukkig had Emiel lekkernijen meegebracht en To voor sausjes (waar is toch die chilisaus??) gezorgd en konden we ons verdriet weg eten.
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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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18 november 2012 10:00 Veglo 3 – BIOS 2
Het is bij het Rijnland Revalidatie Centrum te Leiden. Mooi complex, zwembad, sporthal en kantine.
Herendubbel: Ron en Michael, het is nog vroeg. Stabiele uitslag 21-16, 21-16. Winst
voor Veglo. Veglo heeft nog niets verloren in de competitie. Tja, wat kunnen wij?
Damesdubbel: 1e set wennen, tragere shuttle: yonex 30, zwaarder ook. 2e set leuke
pot, helaas met 27-25 verloren.
De banen worden gewisseld. Michael gaat in het midden een enkel spelen en Jeannette aan de kant. Is dit tactisch of gentlemen’s charme.
1e set Jeannette – Jennifer: Jeannette slaat veel uit, zonde. 2e set leuke pot, Jeannette staat voor, lange rally’s 21-18. 3e set dus. Helaas verloren: 21-15
Michael heeft de 1e set gewonnen met 16-21. Hij is wakker. 2e set verloren 21-13. 3e
set wisselen bij 11-10. En ook helaas (net) verloren 22-20.
Er zitten ramen in de zaal tot aan de grond. Licht inval? Sommige ramen met schotten ervoor, maar toch. Dit maakt iedere baan anders.
Onze hoop is gevestigd op de andere 2 singles.
Ron speelt tegen Ben. Het is zondagochtend! Niet de favoriete tijd van Ron om te
spelen, maar ja, het moet! De 1e set wordt verloren met 21-16. In de 2e set gaat er
iets fout. Een in/uit verschilletje en dat is het snel afgelopen 21-9.
Petra heeft het ook niet makkelijk, speelt tegen een dame die in het verleden enkele
klassen hoger heeft gespeel. Ook deze partij wordt verloren in 2 sets: 21-11 en 21-12.
Dan nog de mixen:
De 1e mix. Ron is weer enigszins gekalmeerd en speelt als vanouds. We winnen dan
ook in 2 set 12-21/16-21. De enige winnende partij van vandaag.
Tegelijkertijd wordt de mix van Michael en Petra gespeeld.
Ze geven goed tegenstand, maar kunnen niet winnen 21-17/21-18.
Einduitslag: 7-1 voor Veglo 3
=================================================================

Vrijdag 23 november BIOS 2 – Drop Shot 8
En weer een competitiewedstrijd. De herendubbel uiteraard gewonnen. En de dames spelen nu
en dat gaat ze goed af. Het staat namelijk 13-8 voor ons. En weer een punt en nog een en nog
een en nog een en nog … o nee, service over 18-9. Zo’n stand en ze gaan klagen over de shuttle. Zou hij te snel zijn. Gezien het buigen aan de veertjes denk ik het wel. 19-10, 20-10. Nog
eentje en we kunnen beginnen aan de 2e set. Met een hindernisje 21-11, de eerste set gewonnen. Nu set 2. Na een toch behoorlijke pauze met de benodigde drankjes gaan ze beginnen.
Ben benieuwd. En ze beginnen met 1-0 voorsprong. En 2-0. Het gaat weer hard. En wat gebeurt er nu? Staan we achter! En dat wel met 4-7. Kom op dames. En we gaan weer verder.
Ondertussen staan we met 12-16 achter. Ze komen wel een beetje terug, maar zou het genoeg
zijn. En gelijk 17-17. Het is spannend.
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Als een dapper damesduo strijden ze zich op het veld en gaan uiteraard weer een shuttle testen.
Net heeft het geholpen. Zou het nu weer werken? 20-20 . 20-21 . 20-22. Volgens mij moeten
ze een andere tactiek verzinnen.
Het is wat vanavond, alles verloren. Enkel wel in drieën, maar geen punten.
Mix 20-20 3e set. Wat een partij. Veel wisselingen. Verloren met 20-22.
Einduitslag: 2-6
===================================================================

Vrijdag 14 december BIOS 2 – Merenwiek 1
Om toch nog wat te schrijven, ga ik het dan toch nog doen vanaf de single van Petra. Alle andere wedstrijden zijn al geweest en we staan met 4-1 voor. Alleen de damesdubbel werd verloren. Vandaag is Merenwiek uit Leiden aan de beurt. Ze worden dors ons helemaal gedold. Behalve Petra doet daar niet aan mee. Zij staat met 17-20 achter. Of gaat ze het toch redden? En
weer een punt 18-20. Het is haar derde set, plus ze moet wel winnen. En 19-20. En net uit.
Shit, ze slaat uit, 19-21 verloren. Petra baalt ervan. En wij ook. Het staat 4-2.
Nu de 2 mixen. Jeannette en Ron beginnen. Ik voel dat dit een overwinning wordt. In 2 sets.
En ik hoop dat ik gelijk heb. Het inslaan gaat in ieder geval soepeltjes. Aangezien ze nog niet
begonnen zijn, dan hier wat uitslagen:
Herendubbel: 21-13/21-16 gewonnen
Damesdubbel: 19-21/16-21 verloren
Michael singel: 21-13/21-2 gewonnen
Jeannette singel: 21-19/21-7 gewonnen
Ron z’n singel: 21-12/21-17 gewonnen
Petra: zie boven.
Petra en ik gaan nu ook gelijk spelen. Gelukkig komt mijn voorspelling uit voor de mix van
Ron en Jeannette. En ook mijn eigen mix wordt in 2 sets gewonnen.
Ron en Jeannette 21-8/21-19
Ik en Petra: 21-8/21-14
Einduitslag 6-2 voor ons
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12 November BIOS 3 uit tegen Voorschoten
Maandagavond 7 uur, het avondeten net achter de kiezen.
We beginnen met de dames dubbel, de heren zijn er nog niet. De 1e set wordt gewonnen, maar helaas de 2e en 3e niet. De Herendubbel wordt in 2 sets gewonnen met 1821en 20-22. Heel goed mannen!
Ian wil even rust, dus daarom begint Karin aan de damesenkel. De 1e set verliest ze,
maar in de 2e set breekt de leeuw in haar los, maar ze verliest deze nipt met 22-20,
had zeker een 3e set verdient.
Dan nu Ian, onze sterspeler, maakt het snel af met 13-21 en 9-21. 2-2 is de tussenstand.
Robert, onze stampende beer stond lekker te spelen tegen een sterke tegenstander,
maar hield goed stand in de 1e set en wint met 20-22. In de 2e set gaat het gelijk op,
maar de punten die worden gemaakt zijn mooi. Het einde is spannend, 21-18. Op
naar de 3e set. Ook deze set gaat gelijk op, met de wissel in het voordeel voor Robert
9-11. Daarna gaat het hard en wint Robert deze met 14-21.
Wil speelt 2e dame, ze noemt zichzelf big, maar wij zien haar meer als een octopus.
Helaas lukt het haar niet om de 1e set te winnen. Hopelijk kan ze het in de 2e set goed
maken, het einde is spannend maar helaas net verloren met 21-18.
De 1e mix is voor de Beauty and the Beast. Dit ging in de 1e set vrij goed. De service
gingen goed en the Beast kan de return goed afmaken, met veel mooie punten van
beide wonnen we set 1 met 11-21. In set 2 waren ze goed op dreef, de ene mooie
punt naar de andere en hebben we de tegenstander met 3-21 ingemaakt!
Mix 2 was voor de juf en de leerling. Ook zij hadden goed vat op het spel en er werden ook mooie punten gemaakt. De set wonnen ze met 9-21. Set 2 ging wat moeilijker, verloren met 21-13. De 3e set was zeer spannend tot aan 20-20 gaat het gelijk
op. Maar de laatste 2 punten zijn in het voordeel van Bios en wordt de beslissende
set gewonnen met 20-22.
Eindstand 3-5.
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