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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
Het eerste nummer van het nieuwe
jaar is weer klaar. Gelukkig weer met
een aantal verslagen van de teams 1
en 2. Helaas is die van team 3 (nog)
niet (op tijd) ontvangen. Kan altijd
nog in het volgende nummer, dat eind
april uit zal komen.
Daarin zal dan ook het verslag komen
van het nog te spelen New Age Toernooi, in Hillegom. Daar zal weer een
kladblok liggen, waarop iedereen op
kan schrijven wat hij of zij ziet, hoort
of weet.

Maart:
01 03
09 03
11 03
12 03
23 03
25 03

Kiki Elzinga
Ron Koeman
Tonantzin Godinez Flores
Michael Olthof
Kees Swaagman
Nienke Hazelhoff

April:
02 04
11 04
11 04
27 04
27 04

Hennie Kloes
Riet Nell
Desiree Straathof
Jeroen Salman
Daniëlle de Haas

Ron

Welkom nieuwe leden:

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

Niels Mornout

T.C. + Bestuurvergadering: woensdag 17 april 2013 om 20:30 bij Michael
Kopijsluitingsdatum: vrijdag 19 april 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
Afgelopen woensdag 7 februari hebben we weer een bestuursvergadering
gehad bij Toine thuis. Een van de onderwerpen was het scholierentoernooi.
Van alle scholen (totaal 11) hebben zich 21 kinderen ingeschreven. Op het
afhangbord kon de jeugd zich ook opgeven om mee te spelen. “Uiteraard
moet je dan wel op de basisschool zitten” en jeugd die het leuk vind om te
helpen om alles te begeleiden. Denk bijvoorbeeld aan tellen.
Hier is met veel enthousiasme op gereageerd, waardoor we van de 20
jeugdleden, welke ons club rijk is, 7 jeugdspelers meespelen en 4 jeugdspelers komen helpen
20 Februari zal er in de sporthal “De Overkant” om 13:30 uur begonnen
worden met het scholierentoernooi. Jammer genoeg kon het niet in onze
eigen hal, aangezien er precies op die dag de lijnen opnieuw worden geschilderd, geplakt, getekend of hoe ze het ook doen. Er komen in ieder
geval nieuwe lijnen en kunnen daardoor niet spelen.
Tussen 13:30 en 14:00 uur zal er een warming-up gegeven worden door
Aad onze fantastische trainer en tevens zal er door de jeugd van ons een
demonstratie gegeven worden.
Om 14:00 uur tot 16:00 uur zullen de wedstrijden plaatsvinden. De leerlingen zullen dan strijden voor de beste school in badminton. Uiteraard
hebben wij hiervoor een beker.
Als jullie zin hebben om iedereen aan te moedigen of om te helpen, kom
dan de 20e langs in de sporthal “De Overkant”. Aan de Duinwetering 106
te Noordwijk.
Dan iets heel anders. Misschien is het bij jullie bekend, misschien ook
niet, maar wij zijn onze BIOS vlag kwijt. Weet iemand waar hij is. We
missen hem erg. Als je weet waar hij is, geef het dan door aan Petra Witteman.
Voor de rest wens ik iedereen die straks mee doet aan het new-age toernooi veel winstplezier. Het zou trouwens ook erg leuk zijn als we als club
de vel begeerde beker naar ons toe kan halen. Het is ons ooit gelukt. Dus
dat moet zeker weer lukken.
Groet,
Michael Weterings
Pagina 5

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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Vanuit de technische commissie.
Hallo allemaal,
De regiocompetitie is afgelopen, van BC BIOS deden er 3 teams mee.
Het 1e team kon zich goed handhaven, vooral de laatste wedstrijden werden er vele punten gehaald, volgend seizoen dus weer een team in de 1e
klasse. Prima resultaat.
Het 2e team kon zich ook goed handhaven, het was een gevecht om de 3e
plek, helaas is dat niet gelukt. Leuke wedstrijden en voor volgend seizoen
een team in de 3e klasse.
Het 3e team kwam uit in de 6e klasse, en kon dit waarmaken. Volgend seizoen dus ook een plek in de 6e klasse.
Voor de voorjaarscompetitie maken we gebruik van andere verenigingen uit
de regio.
Bij de jeugd blijkt dat er veel kinderen op zaterdag, de dag van de competitie voor de jeugd, andere verplichtingen hebben, zoals voetbal, hockey,
werk.
Ian Prins en Michael Olthof zitten nu in een jeugdteam met jeugd van Bacluvo. Ze spelen in Voorhout de thuiswedstrijden.
Heren 1 vormen een team met Bacluvo, Voorhout. Zij spelen de thuiswedstrijden in Voorhout.
Dames 1 vormen een team met Rijnsburg. Zij spelen de thuiswedstrijden in
Rijnsburg
Dames 2 vormen een team met Dynamo Sassem. Zij spelen de thuiswedstrijden in Noordwijk.
Als kleine vereniging zijn we blij met deze oplossingen.
Op 15-16-17 februari vindt er het New Age Toernooi plaats te Hillegom.
Aan dit toernooi doen 6 verenigingen uit de regio mee.
Van BC BIOS doen 19 deelnemers mee, zij hebben het wedstrijdschema
inmiddels ontvangen. Het is ieder jaar weer een heel gepuzzel om tot een
goede indeling te komen, maar het is gelukt. Het is leuk, als er supporters
vanuit Noordwijk komen kijken naar de inzet van onze vereniging. De beste
vereniging ontvangt de wisselbeker.
In de krokusvakantie, op woensdagmiddag 20 februari wordt er een scholierentoernooi gehouden. Er zijn genoeg inschrijvingen om dit evenement door
te laten gaan. Het toernooi begint om 13.30 uur en duurt tot 16.00 uur. De
jeugd van BC BIOS kan er ook aan meedoen of mee helpen om dit toernooi
tot een geslaagd evenement te maken. Dit toernooi is in de zaal ‘De Overkant’ aan de overkant, omdat in onze sporthal de belijning opnieuw uitgezet
wordt.
Ik hoop jullie allemaal te zien bij de evenementen en veel speelplezier.
Groeten Petra.
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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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Nieuwe badmintonclinics op scholen.
We zijn weer gestart met badmintonclinics op de scholen, een samenwerking van Badmintonclub BIOS en Marc van Itallie, combinatiefunctionaris, die de communicatie en organisatie
verzorgt van de scholen richting sportclubs.
De eerste 2 groepen
van Wakersduin
hebben les gehad
van Rob Ohlenschlager, Tanja van Beurden en Leo van
Doorn. Twee grote
groepen van 26 kinderen begonnen aan
het net maar door het
grote aantal werd dat
nogal dringen aan
het net. Vervolgens
hebben we drie rijen
gemaakt en, na een
korte uitleg en demonstratie zijn we
gaan spelen en daarbij hebben we een
wedstrijdelement ingebouwd om het spannend te maken. De drie aangevers sloegen de shuttles op en om de beurt
moesten ze terugslaan. De rij die het eerst allemaal teruggeslagen had won de wedstrijd.
Het was, zowel voor de jeugd als voor ons, weer een geslaagde middag.
Op woensdagmiddag 20 februari organiseert Bios een
scholierentoernooi voor
groep 7 en 8.
Wil je meedoen dan moet je
je hiervoor aanmelden bij:
Michael Weterings via
email: mwmweterings
@hotmail.com

(foto’s Rob Ohlenschlager)
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Eindstanden van de competitieteams:
Team 1:

Team 2:

Team 3:
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Laatste wedstrijd van het seizoen
Bios 1 – Bacluvo 1
Van tevoren was er al een hoop gerekend, hoeveel punten we nodig zouden hebben om niet te degraderen. Precies weet ik het niet
meer. Wel weet ik dat we bij een 4-4 gelijkspel, Voorhout zeker onder ons zouden houden.
Maandagavond 21 januari begonnen we de strijd in sporthal De
Tulp. Er lag nog aardig wat sneeuw, maar de grote wegen waren
gelukkig schoon. Helaas was Bas in het weekend met de fiets uitgegleden en op zijn knie gevallen waardoor hij niet meespeelde.
Wel ging hij mee als supporter en chauffeur.
De herendubbel en damesdubbel werden tegelijk gespeeld, ik kan
dus niet zoveel vertellen over de herendubbel, behalve dat Emiel en
Koen de partij in 3 sets hebben gewonnen. To en Anneke moesten
zoals gewoonlijk eerst even op gang komen. Helaas kwamen ze net
iets te kort om de 2e set te winnen en verloren deze met 22-20.
Koen was lekker op dreef en wist in 2 sets van Raymond te winnen.
Anneke ging voor de revanche, thuis had ze in een marathonpartij
net aan van Petra verloren. Ook nu ging het weer gelijk op en waren er 3 sets nodig. Helaas werd de 3e set in 21-18 verloren.
Tussenstand 2-2.
Emiel had er zin in en won de 1e set. De 2e set helaas niet, waardoor hij nog een 3e set moest spelen. Deze wist hij te winnen met
21-16. To was flink verkouden, dus had geen hoge pet op van de
singel. De 1e set was snel voorbij. In de 2e set kreeg ze toch de
geest en wist een hele tijd goed bij te blijven, helaas verloor ze met
17-21.
Nu in elk geval nog 1 mix winnen! De mixen werden tegelijk gespeeld. Het ging lekker en beide partijen werden in 2 sets gewonnen.
Einduitslag 3-5! Dus zeker niet degraderen en nu alle wedstrijden
zijn gespeeld zijn we op 5e plaats geëindigd. Ons doel was de top 4,
dat is helaas niet gelukt, maar door onze eindsprint toch nog in de
middenmoot.
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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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LUSV 1 – BIOS 2
Een thuiswedstrijd uit spelen, dat is ook weer eens wat anders. En ook nog
op 28 december, na alle kerstdiners! Maar gelukkig nog voor de oliebollen
en appelflappen.!
We gaan knallend het jaar uit. Althans, dat is de bedoeling! Als we naar de
uitslagen kijken dan wordt er aardig wat geknald.
Herendubbel gelijk al een driesetter. Eerste set moesten Ron en Michael er
even inkomen en verliezen met 21-15. Maar na wat tips van Aad weten ze
de volgende twee sets te winnen met 14-21 en 11-21.
Petra en Jeannette spelen twee spannende sets, het gaat in beide sets steeds
gelijk op, maar alle twee de sets worden gewonnen met 20-22.
Michael mag het dan opnemen tegen Chien-hung Ju, nou dan weet je het
wel! Helaas verliest hij de partij in twee sets met 21-19 en 21-16.
De dames van de tegenpartij zijn alle drie van Nederlandse komaf, dus dat
scheelt voor ons. Jeannette speelt tegen Elien en ook dat wordt weer een
spannende driesetter, waarbij het over en en weer gaat. 1e set 15-21, 2e set
21-18 en de derde tot het eind spannend, maar winst voor BIOS 21-23.
Ron mag ook tegen een Chinees Jun Wang, maar hij weet zich wel staande
te houden en wint in 2 sets 17-21/20-22.
Petra speelt tegen Milou Floor, die heeft vroeger nog met Koen in een team
gespeeld bij Bacluvo. Dit is duidelijk niet de sterkste dame en Petra wint
deze singel in 2 sets 11-21/22-24.
Dan de mixen: de mix van Ron en Jeannette wordt in 2 sets verloren. Een
sterke dame die zelf hard kon smashen en ook erg veel terug sloeg speelde
erg goed samen, want ook de heer was overal waar je hem niet verwachtte.
Helaas voor BIOS 21-13/21-17.
De mix van Petra en Michael verloopt beter. De 1e set is nog spannend,
maar wordt toch gewonnen met 20-22. In de 2e set werd er weinig weerstand geboden en winnen ze gemakkelijk met 10-21.
Einduitslag LUSV-BIOS: 2-6.
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Zondag 13 januari 2013
Voorburg 3 – BIOS 2
Om 09:00 uur, vroeg dus, de tegenpartij startte na 9 uur.
Herendubbel: Michael had het eerste de beste racket gepakt wat op de
bank lag; de damesdubbel kon ook beginnen en Petra was haar racket
kwijt, en ja hoor met het oranje heft, heel herkenbaar. Jeannette zag het
als eerst in Michael zijn hand, even wisselen dus, dat kostte gelijk een
punt.
Gelukkig wonnen de heren in 2 sets. Met de dames gin het minder. Jeannette tegen de griep aan en er werden veel fouten gemaakt. Zonde, want
thuis hadden we gewonnen in 2 sets. Nu werd verloren in 2 sets.
Ondertussen zijn ze op de middelste baan alle ringen naar boven aan het
vastzetten, hadden wij net geen last van, maar met hoog serveren is het
anders. Michael wint de 1e set met 21-19 en mooie lange rally’s, dat is
goed voor onze oude man (zoals hij zichzelf noemt als hij minder slaat of
te laat is). Echt weer een jonge god.
Jeannette wordt vooraf licht gemasseerd door Ron, zou het helpen voor
het vastzittende slijm of moet er dan meer gebeuren. Michael klaagt dat ik
(Petra) dit nooit heb gedaan bij hem, maar ja, daar beginnen we niet aan,
te risicovol.
Jeannette staat gelijk 8-8 tegen Laura en Michael staat 13-9 achter. Tandje
erbij dus en dat doet hij 13-12. Jeannette staat nu met 13-9 voor en de tegenstander roept zichzelf tot de orde. Michael begint aan zijn 3e set, 2e set
verloren met 21-14. Jeannette staat met 17-18 achter, kom op. 18-21 verloren. Ze staat te zweten, ook al staat ze stil. Kan ze het eruit zweten of
toch de griepvlaag die voorspelt is, net nu het buiten vriest.
Mandy en Wendy van Veglo spelen ook hier, zij kwamen van Wassenaar
en Noordwijkerhout. Mandy speelt weer mee met het New Age Toernooi.
Ik krijg er al zin in, nu ik zo vroeg in de sporthal zit. Er loopt ook een jongen rond bij Voorburg die op Jordy lijkt, alleen iets meer sportschool gehad, maar verder zelfde kleur haar, zelfde lengte en ook linkshandig.
Michael staat achter, Bram (de tegenstander) staat recht te serveren, lastig.
Michael had er geen last van, meer van het net: 16-20, lange rally’s: 19-20
… 19-21. Zo verdiend, wat een pech.
We hebben verloren met 5-3. Jammer, 3 andere tegenstanders en dan gaan
we. De mixen waren slecht van onze kant, jammer.
Jeannette heeft het gered met paracetamol. Zitten gaat beter.

Pagina 14

Zondag 27 januari: Hillegom 4 – BIOS 2.
Goedemorgen allemaal. 10:00 zondagochtend, buiten giet het en ligt er
snert op de grond van de sneeuw. Maar wij mogen weer, laatste wedstrijd. Vorige keer met 6-2 verloren, moet toch beter kunnen.
Herendubbel: in 3 sets gewonnen. Damesdubbel: in 2 sets verloren.
Nu de singels. Zowel Michael als Jeannette hebben de 1e set gewonnen.
Er zijn hier veel ex-Lisse spelers en van Orbiton zijn de mannen er weer
die hun moeder en tante eren door te blijven badmintonnen. Die mannen
met die lekkere Indische hapjes en zonen van die tweeling die op hun 70e
nog spelen.
De 2e set verliezen Michael en Jeannette, 10 en 15 punten tegen. Kom op
hè, bij ons thuis waren het ook 3-setters. Jeannette hoest nog steeds, de
verkoudheid gaat niet echt snel over. De lucht is hier erg droog. Michael
nu 16-17, iedere keer weer zo spannend: 18-20; 19-20. Verloren met 2119.
11-10 voor Jeannette. 17-11 achter. Kom op Jeannette. Opeens heeft Manon de ‘flow’, nu 20-14. Kom op Jeannette, we gunnen het je zo: 20-17.
Toch 21-17 verloren. Goed teruggevochten.
Singel van Ron tegen Rick in 2 sets gewonnen: 17-21/19-21.
Petra speel tegen Chloë. Dit is haar 1e partij dus nog niet erg warm. Petra
profiteert daar van en wint de 1e set makkelijk met 10-21. Maar nu is
haar tegenstandster warm en komt goed in haar spel en wint de 2e set met
21-14. Dus dan maar een 3e set. Maar helaas weet Petra deze niet te winnen, maar wel goed tegenpartij gegeven 21-15.
Tussenstand: 4-2. Nu de mixen nog! Vorige keer waren dat onze enige
gewonnen partijen, dus is er nog hoop!
Mix van Ron en Jeannette in 2 sets verloren. 2x 21-19. Liep niet echt
lekker, bij mij (J) lukte niks. Er had meer ingezeten. Helaas.
Mix Petra en Michael in 3 sets. 1e set gewonnen 15-21. 2e set verloren 21
-19. Ze hadden moeite met het spel van de tegenstanders, die speelden
naast elkaar. Maar de 3e set gaat gelijk op, helaas verliezen ze die met 21
-15. Volgens Michael een dieptepunt uit de mix-geschiedenis van Michael en Petra.
Dit was de laatste wedstrijd van deze competitie.
We zijn als 4e geëindigd!
Team 2
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