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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:
02 01 Steven de Roode
03 01 Ger Duyneveld
16 01 Amgela de Haas
17 01 Britt Wijnands
30 01 Rob Ohlenschlager

Februari:
02 02 Steffi Gerlach
09 02 Jan Nouws
26 02 Monique Straathof
26 02 Piet v.d. Berg
28 02 Yelco Kranefuss

Van de redactie
Dit is alweer het laatste clubblad van 2013.
Er is weer flink wat verslagen geschreven van
de verschillende teams.
De kompetitie gaat aardig opschieten en de
teams weten ongeveer waar ze aan toe zijn.
Natuurlijk is alles nog mogelijk. Zeker als andere teams onderling de punten verdelen.
Handig om (alvast) te weten:
- 7, 8 en 9 februari 2014 New Age Tournament
in Sassenheim. Opgeven bij Petra.
Voor de rest van het jaar zijn er nog maar enkele speeldagen. De dinsdag voor Kerst en de
dinsdag voor Oud en Nieuw is de zaal dicht.
Prettige feestdagen en een gezond 2014.

Welkom nieuwe leden:
Angela de Haas

Ron
Let op: onze website www.bcbios.nl is sinds februari
geheel vernieuwd, met dank aan Bas Onderwater.

T.C. + Bestuursvergadering: maandag 23 december 20:00 bij Ron
Kopijsluitingsdatum: zaterdag 15 februari 2014
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
Als ik terug kijk op dit jaar hebben we een jaar gehad met veel sportiviteit en lol.
Met 3 teams in de competitie staat team 1 op de 2e plek. Op zich al een bijzondere prestatie als je bedenkt dat er 2 maanden voordat de competitie begon, er 2
man hun achillespees afscheurt of inscheurt en nu volop weer aan het spelen
zijn.
Team 2 is hard aan het knokken om zich te handhaven in dezelfde klasse. Zij staan
nu op 2e plek van onder.
Team 3 doet het dan weer een stuk beter. Zij staan op de 3e plek van boven.
Dan nog een puntje van aandacht.
Rond de maand November lag er weer bij iedereen een factuur op de deurmat
met betrekking tot de contributie en bondsgeld.
Het lijkt erop dat mensen bij het zien van de factuur gaan nadenken of ze nog wel
lid willen blijven. Dit kan zijn door de hoogte van de contributie, terwijl badminton een van de goedkoopste sporten is, of dat ze de sport niet zo leuk meer vinden, wat mij weer onwaarschijnlijk lijkt.
We hebben als vereniging duidelijk regels voor het opzeggen van je lidmaatschap,
welke ook in het clubblad staan.
De reden hiervan zijn:
· Er wordt door ons van te voren aan de bond, bondsgeld betaald;
· Met de jaarrekening wordt rekening gehouden met de aantal leden;
· Er wordt subsidie aangevraagd bij de gemeente;
· Er worden grote clubaktie loten verkocht.
De penningmeester heeft hier veel werk aan om dit allemaal aan te passen. Als
er opgezegd wordt zal dit schriftelijk bij Kees Swaagman zijn. Het opzegtermijn is
altijd voor 1 juli van het speelseizoen.
Ik hoop dat iedereen hier dan ook rekening mee wilt houden. Gelukkig hebben
we hier niet heel veel mee te maken, maar toevallig dit jaar 3 maal.
Als afsluiting wens ik iedereen zalige kerstdagen en een goed sportief Nieuwjaar
toe zonder blessureleed.

Groet,
Michael Weterings
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Vanuit de technische commissie.
Hallo allemaal,
Het loopt tegen de Kerst en dat geeft altijd een speciaal sfeertje.
In de hal merk je dat het soms koud kan zijn en dan weer eens warm en in de kleedkamers koud. Maar badmintonnen kan je het hele seizoen.
Op vrijdagavond zijn er competitiewedstrijden of training voor de competitiespelers.
Team 3 gaat heel goed en staat in de bovenste rij. Laatst wonnen ze weer met 7-1 , nu
dat tikt wel aan. Helaas is Karin nog geblesseerd, en het is nog niet duidelijk waar de
pijn aan haar pols en hand vandaan komt, ze zijn weer opnieuw aan het zoeken naar de
oorzaak. Karin beterschap.
Team 2 heeft nu tegen alle bovenste partijen gespeeld en hoopt nu punten te gaan halen
bij de ondersten, het verschilt allemaal maar heel weinig. Doch staan ze nog steeds in de
onderste gelederen.
Team 1 bevindt zich, net als team 3 bovenin en hoopt op nog meer puntjes voor hogerop.
Er is een inventariserend gesprek geweest met een vertegenwoordiger van Yonex, wat is
er mogelijk? Dit gesprek vond plaats door en met Rijnsburg. Voor ons beide clubs hebben we een clinic geregeld op dinsdag 14 januari, voor jeugd en senioren in de Northgohal te Noordwijk. Het start om 19.00 uur voor de jeugd en senioren . Komt allen!
Michael Da Silva neemt dan rackets mee in alle soorten en maten om uit te proberen,
daarnaast geeft hij training. Ook zal hij Yonex shirts mee nemen om te passen. Voor de
voorjaarscompetitie is dit mogelijk te leveren. De competitiespelers ontvangen er een
mail over. Het is leuk als er zo veel mogelijk mensen aanwezig zijn, kan je niet om 19.00
uur, kom dan om 20.00 uur. We nodigen ook badmintonners uit Rijnsburg uit. En hopen
op een inspirerende avond. Deze clinic kost de vereniging niets, dus kom naar dit gratis
festijn.
Vrijdag 27 december zijn we open, mits er genoeg belangstelling is, zie briefje kast.
In januari, de eerste vrijdag 3 januari is er een Nieuwjaars toernooi om iedereen de gelegenheid te geven elkaar het beste te wensen en al badmintonnend het nieuwe jaar te
beginnen. We starten om acht uur met het toernooi en om 22.00 uur gaan we borrelen
in de kantine.
7-8-9 februari is het Accent New Age Toernament te Sassenheim, de inschrijving loopt
nog, reageer snel en doe allen mee of kom kijken en moedig ons aan!!! In 2015 is het bij
ons.
19 februari, op woensdagmiddag, wordt er een scholierentoernooi georganiseerd door
BC BIOS.
Voor nu allen prettige kerstdagen en een sportief en gezond 2014
Petra
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Van / Voor / Over de Jeugd
Ouder-Kind toernooi
Afgelopen 12 november heeft het ouder-kind toernooi weer plaatsgevonden.
Dit keer een niet zo grote opkomst, 8 kinderen vergezeld met ouder of invaller.
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 (Appeltaart). Justin, Britt en Jade zijn de winnaars van deze avond.
Pepernotentoernooi
Op 3 december is het pepernotentoernooi georganiseerd. 5 rondes werden er gespeeld met verschillende spelletjes. Ook 2 Pieten
met muziek deden mee. Natuurlijk kwamen ze niet
met lege handen en hadden voor de winnaars een
prijs. Christian, Derek, Jet, Vera en Mohammed gingen met een cadeau van Piet naar huis. Ook kreeg
iedereen een chocoladeletter.

New Age Toernooi
Op 7 t/m 9 februari 2014 wordt het jaarlijks
terugkerende New Age toernooi georganiseerd. Dit toernooi wordt dit jaar georganiseerd door Sassenheim. De badmintonverenigingen die mee doen zijn: Sassenheim,
Noordwijk, Hillegom, Noordwijkerhout en
Voorhout. In een 8-tal groepen, waarvan 4
groepen voor de jeugd, wordt gestreden om
de 1e plaats en de club met de beste resultaten. De inschrijfformulieren zijn uitgedeeld en moeten ingeleverd worden uiterlijk 3 januari
2014. Heb je nog geen inschrijfformulier ontvangen, loop dan even langs bij een van de begeleiders.

Vrijdagavond speelavond.
Op vrijdagavond is er nog steeds de mogelijkheid om te komen vrijspelen. Bij voldoende belangstelling en motivatie zal de trainer ook aanwezig zijn om extra training te geven. Op vrijdagavond is er ieder geval een volwassene aanwezig. Deze avond beginnen we om half 8 en
eindigen om half 9.
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Bios 1 – Drop Shot 7, 29 november 2013
Voor het eerst in mijn badmintoncarrière heb ik een wedstrijd op mijn verjaardag.
Gelukkig is het een thuiswedstrijd, dat is wel zo gezellig. We spelen tegen Drop
Shot. Uit hebben we verrassend met 5-3 gewonnen (altijd lastig spelen in Mariahoeve), Ian is toen bij ons ingevallen omdat Koen net weer een beetje begon te
spelen en Bas nog niet.
De tegenstanders waren door de avondspits wat laat, waardoor we de herendubbel
en de damesdubbel tegelijk speelden. Hierdoor heb ik niet bij Koen en Bas kunnen
kijken, maar de uitslag laat zien dat zij heel goed gespeeld hebben en dik gewonnen. To en ik hadden wat meer moeite. We moesten eerst even wakker worden en
toen we de 1e set hadden verloren, zijn we meer aan de bak gegaan. Het bleef
spannend, maar we hielden wel de overhand.
Koen was inmiddels begonnen met zijn singel. Zijn tegenstander was een invaller,
en hoewel het de 2e set nog spannend werd (22-20) was er geen 3e set nodig.
Anneke gaf haar tegenstandster geen kans en won ook in 2 sets. Emiel moest het
weer spannend maken, de 1e set won hij makkelijk, maar de 2e set gaf hij weg met
20-22. In de 3e set stond hij ruim voor, maar liet de tegenstander steeds dichterbij
komen. We zaten ‘m aardig te knijpen aan de kant. Gelukkig is het goed afgelopen
en is ook de 3e set voor Emiel. To moest weer even op gang komen (koude benen
door het stil zitten). Na de 1e set verloren te hebben, ging ze steeds beter spelen
en de tegenstandster had daarna geen schijn van kans!
Ondertussen stonden we wel met 6-0 voor, dit was meer dan we hadden durven
hopen! In verband met tijdgebrek werden de mixen ook tegelijk gespeeld. We waren duidelijk in de winning mood, want ook deze partijen werden in 2 sets gewonnen!
Dat is nog eens een leuk verjaardagskado.
Door deze uitslag staan we op de
3e plaats, met maar 1 punt verschil
met de nummer 2. Promotiekansen zijn dus nog steeds aanwezig,
en daar gaan we ook voor!
Anneke
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BIOS 2 25 oktober
Vandaag spelen we tegen LUSV (de studentjes). En dat badminton, daar hebben ze ook op gestudeerd. En goed ook, want we staan achter. Om precies te zijn 0-3. En dat betekent dus
weer herensingle verloren, met 12-21 en 16-21, de damesdubbel met 13-21 en 21-23 en de
herendubbel met 11-21 en 15-21. Nu denk je, deze volgorde klopt niet en die gedachte klopt.
Er is ook een lichtpuntje. Hoe rustig en geconcentreerd Ian op de baan staat, hoe agressief hij
weer slaat. De 1e set heeft hij met 14-21 verloren. En nu staat 2-3. Hij staat achter. En die achterstand wordt steeds groter, het staat 2-4. Even een tussenstand 7-4 voor Ian. Het is dus ook
een echter killer onze Ian. Ondertussen is onze onmisbare Jeannette ook begonnen. Uiteraard
begon ze met 0-0 en staat nu met 16-19 achter. Nu is Jeannette snel, maar zo snel ook weer
niet. Ik heb even een paar minuten niet geschreven en dus een paar standen over geslagen. Ik
was even aan het socializen met Martine uit Rijnsburg. Ondertussen heeft Ian met 21-16 gewonnen. Het 1e puntje is binnen. He, he. Onze Jeannette staat voor met 5-3, dus dat gaat ook
boel. En dan onze op scherp staande Petra. Zij staat goed in te slaan en voor zo’n pot heb je
een goede teller nodig. En dat ben ik.
De eerste set win Petra met 21-17. Maar helaas is het de 2e set andersom. Nu de 3e set. Petra
komt aan het begin een paar punten los. Helaas geeft ze de voorsprong weg. Toch weet ze
zich terug te pakken en staat ze 11-9 voor tijdens de wissel Martine geeft wat tips. Het verschil
van 2 punten houdt ze even vast. Ze maak een paar mooie punten en de wedstrijd lijkt haar
kant op te gaan 20-16. En ze pakt hem, dus gelijkspel blijft mogelijk.
En gelukkig gebeurt dat ook. De beide mixen worden in 2 sets gewonnen.
Eindstand: 4-4
01-11-2013 BIOS 2 – Voorburg 3
Allerheiligen, zou dat ons iets goeds brengen? Herendubbel in 3 sets verloren, jammer had
eigenlijk onze kant op moeten komen. Damesdubbel in 3 sets gewonnen! De eerste damesdubbel die we winnen. Heerlijk, thuis spelen is echt lekkerder, publiek dank je wel!
Nu Michael 1e set 21-14 prima, het leek meer tegenstand. 2e set 21-10. Gefeliciteerd.
Nu Jeannette, even snuiven. De 1e set ging het nog niet zo lekker 14-21. De 2e set zat het een
stuk dichter bij elkaar, maar helaas net verloren 20-22.
Ook Ian verliest zijn 1e set, wint dan de 2e wel, maar verliest alsnog in 3 sets. Tussenstand 2-3,
alles is nog mogelijk. Gelukkig doet Petra dat ook. Ze wint in 2 sets met 2 keer 21-15. En ook
de beide mixen worden weer gewonnen. De 1e mix (Jeannette/Ron) winnen zeer overtuigend
met slechts 5 en 11 tegenpunten. De 2e mix (Petra/Michael) verloopt een stuk wisselvalliger.
Gelukkig winnen ze de 3e set.
Einduitslag 5-3. Yes!!
Nootdorp, zaterdag 16-11-2013
Goedemorgen, wat vroeg, om half 9 weg om half 10 spelen, maar we zijn nog fit van de training van gisteren. Herendubbel in 2 sets gewonnen. De 1e gewonnen herendubbel dit seizoen.
We zijn nog niet met onze returnwedstrijden bezig, dus dat belooft wat voor Ian en Ron.
De damesdubbel in drieën, jammer genoeg niet gewonnen. 1e heer Michael ook in drieën,
koffie helpt: 21-16, 17-21 en 10-21 gewonnen. Anders staat hij bij de hockey of de voetbal, nu
moet hij gaan. Inmiddels 40, wat nonchalanter, soms wat trager, maar dan maakt hij het toch
af.
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Jeannette haar enkel was veel krachtvertoon. Allebei hard slaan tegen de Victor shuttle en
wie houdt dit het langste vol? 13 en 16 punten voor Jeannette. 2-2 dus.
Ian begint aan de 3e set, mooie rally’s, smashes. Liever ging hij slapen, maar ja, winnen wil hij
wel, dus gaat hij ervoor. Het ging de 3e set slecht en hij verloor met 9-21.
Nu moet Petra proberen de stand weer gelijk te maken. De eerste set maakt haar tegenstander veel fouten en wint ze redelijk makkelijk met 16-21. De tweede set leek ze te gaan winnen, maar op het laatst maakt ze 4 fouten en verliest ze met 22-20. De derde set gaat moeizaam en halverwege staat het 11-8 voor de tegenstander. Ze kwam snel terug en komt weer
op 18-20 voor. Maar nu maakt ze het wel af en daardoor staat het 3-3.
De 1e mix wordt gespeeld door Jeannette en Ron. En ze staan met 6-12, pardon 7-12 voor. De
verwachting is erg hoog, gezien ze al 40 jaar met elkaar spelen. Nu staat het nog 3-3, dus 3-4
zou erg welkom zijn. Het baaninzicht is ook behoorlijk aanwezig. De tegenstander slaat uit en
ze weten precies wanneer ze deze ballen moeten laten gaan. Slaat de tegenstander in, slaan
ze gewoon weer terug. En dat gaat dan ook de hele tijd door. En dat werpt vruchten af. De 1e
set hebben ze gewonnen met 13-21. En gelijk staan ze met 0-4 voor. Ze zijn gewoon goed en
je ziet dat ze samen een hoop ervaring hebben. Echt leuk om naar te kijken. Ron legt de
shuttle op de plek neer waar de tegenstander niet staat. En Jeannette op haar beurt staat op
de plek waar de tegenstander de shuttle slaat. Kortom, ze zijn aardig op elkaar ingespeeld. En
ja hoor 5-11. Oké, een klein foutje, maar daarom spelen ze geen hoofdklasse. In deze klasse
mag er af en toe een fout gemaakt worden. Ook in de 2e helft van deze set maken de tegenstanders maar 5 punten en winnen Jeannette en Ron met 10-21.
De stand is inmiddels 3-4 en er zit, net als de vorige wedstrijd, een 3-5 overwinning in. Het
laatste mix-duo mag het klusje klaren. Petra is uitgerust van haar slopende single en Michael
mag haar assisteren. Tijdens het inslaan slaat Michael tegen zijn been aan. Daar werd hij niet
echt gelukkig van. De eerste set wordt gewonnen met 18-21. De service van Petra mag wel
wat strakker. De 2e set gaat makkelijker en wordt met 13-21 gewonnen.
Eindstand 3-5.
22 november thuiswedstrijd BIOS 2 tegen Drop Shot 10.
Michael heeft (weer eens) een feestje van zijn werk, afscheid van een collega en iemand die
40 jaar in diens is, dus Ian en Ron mogen het samen opknappen.
De start gaat goed. Herendubbel 21-11 en 21-12 gewonnen en de damesdubbel in drieën
gewonnen. Ondanks Jeannette haar verkoudheid liep het op rolletjes. 18-21, 21-19 en 21-13.
Ian singelt tegen Chris 23-25 verloren. Hij moest alle kanten op, maar knap tegen deze Chris.
De 2e set ging ook niet slecht, maar toch ook weer net niet gewonnen 18-21.
De singels van Jeannette, Ron en Petra zijn spannend. Gelukkig worden ze alle drie door BIOS
gewonnen. Wel krap en soms onnodig in 3 sets (Ron) maar de punten zijn binnen: 5-1
Nu de mixen nog. Jeannette en Ron mogen tegen Chris, waar Ian tegen gesingeld had. Hij
had duidelijk meer moeite met dit spelletje, want met 21-18 en 21-13 wint ook BIOS deze
partij.
De 2e mix was de spannendste wedstrijd van vanavond. Petra moest mixen met Ian en dat
was even wennen. Nipt, ja echt nipt werd er verloren. 23-25 en 22-24.
Einduitslag 6-2. De tegenstanders snappen niet dat wij (nog steeds) onderaan staan. Wij eigenlijk ook niet. Het scheelt nooit echt heel veel, maar de spannendste partijtjes lijken we
steeds te verliezen.
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Vrijdag 29 november BIOS 2 – Leiden 2
Returnwedstrijd. In Leiden verloren met 7-1. Vanavond hopelijk beter. Herendubbel in
drieën verloren, 3e set 18-21, dus net niet. Ook bij de dames werd in drieën verloren met
19-21 in de 3e set. Michael wint zijn singel met 21-14 en 21-16, Jeannette verliest met 11
-21 en 11-21 (wel constant). Ian tegen Edje: zelfde figuur, zelfde spel: serveren, ram. Zo
gaat hij menig keer over. 1e set 14-21 en 2e set 15-21 voor Edje. Ervaring scheelt veel.
Ook Petra weet haar singel niet te winnen. Met name de 2e set verloopt slecht: 16-21 en
10-21.
De mix van Jeannette en Ron is weer eens een spannende partij. Na de eerste set (2117) lijkt het de goede kant op te gaan. De 2e set vallen de punten net andersom. 18-21.
In de 3e set staan ze steeds net een paar punten voor, maar op het eind willen de laatste
puntjes niet komen en worden er (kleine) foutjes gemaakt, maar dan kost net de wedstrijd 18-21.
De mix van Petra en Michael komt niet goed op gang. Er worden wel punten gemaakt,
maar niet genoeg. Met 14-21 en 16-21 gaat de partij naar de tegenstanders.
Einduitslag: 1-7. Er zat wel meer in, maar dat kwam er niet uit.

Maandag 1 november uitwedstrijd BIOS 2 tegen EVBC/Vlietwijk 1 in Voorschoten.
In de kleedkamer kome we Wil en Daniëlle tegen uit team 3, we spelen tegelijkertijd tegen Voorschoten. Gezellig.
Bij de tegenstanders is er 1 invalheer, de anderen zijn dezelfde tegenstanders als de vorige keer. Ze staan bovenaan, dus dit wordt bikkelen. Herendubbel Ron-Ian. Begint goed
op de opgeknapte houten vloer! Het staat 16-15 voor EVBC, 23-21. Helaas, we gaan nu
voor de 3e set, maar nee, het bleef bij 2 set.
De damesdubbel werd ook in tweeën verloren. De 2e set gin wel een stuk beter, mooie
rally’s. Michael zat net nog te gapen, maar gaat het maken vanavond. Net een goed bericht: op z’n werk order binnengehaald!! Het staat nu 8-8. Met 21-17 verloren. Wel
mooie rally’s. Michael is slanker, dus hij kan het langer uithouden. Hij kan goed lopen,
het is een hele leuke pot om naar te kijken, ook veel publiek, lange rally’s, 10-11, 11-11,
21-11, 13-11, 14-12, 14-13-, 14-14, 15-14 (de teller telt niet hardop, de andere ook niet)
15-15, 16-15, 16-16, 17-16, 17-17, 18-17, 18-18, 19-18, 19-19, 20-19, 21-19. Zonde. Wel
goed gespeeld.
Jeannette tegen Eline, Bij ons thuis riep Jeannette ze hoort niet in deze klasse thuis
(tijdens het singelen). Nu ga ik schrijven over rally’s. Weinig rally’s, wel punten door
dropjes. Mooie rally, minstens 10 keer over en Jeannette wint de rally. 21-13. 2e set weinig punten, veel uit, maar die Eline is ook goed, slaat zo makkelijk. Maar er komen punten nu 8, 10. 21-10. Meer dan de vorige keer. Eline stond met 20-5 voor en Jeannette
maakt er 20-10 van.
Nu gaat Ian beginnen, hij is er op gebrand om te winnen. De 1e set gewonnen 19-21. Hij
is niet tevreden, maar de 1e set is binnen. De start van de 2e set is rommelig, maar door
het strakke spel haalde hij de punten naar zich toe 11-15. En wint uiteindelijk met 14-21.
Petra mag spelen, dus laten we wat over haar schrijven. Na een paar keer goed de shuttle te testen en de nodige discussie of hij goed of te snel is, gaan ze beginnen. Petra begint aan de linkerkant. Tenminste vanuit ons gezien. Vanaf de tribune speelt ze rechts.
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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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De vrouwelijke scheids is niet echt spraakzaam. Dus geen idee hoeveel het staat. Na even wat
lieve gezichten te tonen aan de scheids, staat het 11-9 voor de tegenstander. Schijn bedriegt.
Petra speelt veel beter. Misschien speelt Petra toch te veel uit. Kom op Peet, je bent veel beter. Ondanks Petra’s leeftijd is ze toch vrij snel. En ja hoor 19-21 voor onze Petra. Tweede set
gaat iets makkelijker en wordt ook gewonnen. Nu de twee mixen voor de 4-4.
Petra en Michael speelden een fabuleuze wedstrijd en ze wonnen netjes in 2 sets.
Ons andere mix-duo beleeft een spannende eerste set en die wordt gelukkig gewonnen. De 2e
set loopt het niet lekker dus een derde set is nodig. Ron irriteert zich mateloos aan zijn mannelijke tegenstander en vindt hem dan ook een ‘lul’. De laatste set begint goed, maar de 4-10
voorsprong draait zich om naar een 11-10 achterstand. Deze achterstand komen ze niet meer
te boven. Helaas. Eindstand 5-3 verloren. Vooraf gezien was dit geweldig geweest, maar achteraf had er een 4-4 in gezeten.
13-12-2013 BIOS 2 – Orbiton 1
Vrijdag de 13e, wat wil je nog meer. Nou, winnen natuurlijk!
Na een Kerstborrel op spa blauw moet dit toch lukken. Orbiton 1, clubje van Aad, maar hij
komt voor ons. Vorige keer hebben we met 6-2 verloren. Dit willen we nu anders doen.
Het staat nu 2-2. Herendubbel in 2 sets: 21-14 en 21-15. Liep lekker. Damesdubbel in 2 sets
verloren 10-21 en 21-23, jammer genoeg geen 3e set. Michael enkel: 21-6 en 21-12, makkie.
Jeannette enkel: 15-21, 12-21. Ging niet verkeerd. De dames bestaan uit 2 jonge meiden.
Ian: 16-21 en 7-21 verloren. Jammer, als alles wat uit was, in was …
Petra wint haar singel in tweeën en is blij!!! Vorige keer in tweeën verloren, nu 21-17 en 2117. Maar ja, wat wil je met alle supporters!.
Nu nog de mixen. Het staat 3-3. Jeannette drukt de shuttle mooi cross over het net. Heerlijk.
Ron staat met compleet trainingspak op de baan, maar zendt de shuttles cross waar ze horen
moeten. De 2e set gaat het trainingsjackje uit. De broek hebben we dit seizoen nog niet uit
gezien. Maar ja, hij singelt ook niet meer. Niels zegt : hij is ook geen single meer!!
De tussenstand is 4-3. De laatste wedstrijd is dus beslissend. De eerste set is zeer spannend,
maar ons tweede mix-duo trekt gelukkig aan het laatste eind. De 2e set hebben Michael en
Petra het een stuk lastiger. Ze kijken lange tijd tegen een achterstand aan die niet goed gemaakt wordt. Er moet dus een beslissende derde set komen. Petra irriteert zich
aan haar tegenstanders. Ze vindt het psychologische oorlogsvoering. Volgens mij
komt dit door het eindeloze tijdrekken en
het praten tussen de punten in, maar dit
is mij niet helemaal duidelijk. Halverwege
de 3e set hebben ze een voorsprong van
11-6. Dit ziet er voorlopig goed uit. Inmiddels zijn alle wedstrijden afgelopen, is het
helemaal stil. Dit doet Michael en Petra
goed, want ze komen met 20-13 voor. Na
nog een paar fouten van Michael en één
goede smash wordt het 21-16.
Eindstand 5-3!
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De Valken 1 – BC BIOS 3
Jeroen gaat mee want Martijn is geblesseerd. Herendubbel begint goed, gewonnen in 3 sets.
Dat was ook het enige goede aan de wedstrijd, want de rest van de wedstrijden zijn allemaal
verloren. 7-1, wel een knappe 3 sets van Jeroen en Karin.
BC BIOS 3 – BC Apollo 3
Thuis in de vakantie tegen Apollo uit Roelofarendsveen. Veel blessures maar gelukkig gaat
Martijn het weer proberen. Samen met Jeroen speelt hij de herendubbel, goed in 3 sets gewonnen. Voor Karin speelde Kim mee. Nog even wennen met de damesdubbel (4-21), 2e set
gaat al beter (11-21). De singlepartij werd alleen gewonnen door Robert in 2 sets. De mixen
moesten ervoor zorgen dat we een gelijkspel eruit konden slepen. Jeroen en Wil wonnen in 3
sets; spannende partij. Robert en Kim wonnen de mix in 2 sets.
4-4, bedankt Jeroen en Kim voor het invallen.
BC Leiden 6 – BC BIOS 3
De wedstrijd uit tegen Leiden, de koploper. Nienke gaat mee in plaats van Karin. Martijn doet
weer een volledige wedstrijd mee. Herendubbel ging niet zo best, verloren. Robert begon
goed aan de single, 15-20 voor maar verloor daarna 6 punten, waarmee de tegenstander de
eerste set pakte in 24-22. 2e set verloren met 21-15. Martijn begon zijn single met een nipt
verlies maar kwam hierna wel sterk terug en wist de partij in 3 sets te winnen. Wil en Nienke
winnen verdiend de damesdubbel in 3 sets. Niet slecht tegen de nummer 1. Wil verliest haar
singlepartij in 3 sets, Nienke verliest nipt in 2 sets (21-19, 22-20). 4-2 is de tussenstand. Robert en Wil beginnen aan de mix en verliezen deze in 3 sets. Het is de beurt aan Martijn en
Nienke om nog een punt te scoren. Het lukt in 3 sets en daarmee blijft het verlies beperkt tot
5-3.
BC BIOS 3 – BC Katwijk 3
Uit tegen Katwijk hebben we gelijk gespeeld dus vandaag gaan we voor de winst. De tegenstander was aan de late kant, dus is er begonnen met de 2e Heren single. Martijn weet nog
steeds de 100% score te halen en wint zijn single in 2 sets. Ook Robert wint zijn singlepartij
evenals Danielle. Ook beide dubbels en mixen worden gewonnen, dus de eindstand 7-1.
E.V.B.V Vlietwijk 3 – BC BIOS 3
Uit tegen Voorschoten om 7 uur, precies op tijd, helaas maar 1 baan en dat met bakker Martijn die om 5 uur moet beginnen. Gelukkig geen 3 setters dus na dubbels en singles 2-4 voor.
Nog 2 mixen te gaan en de 1e van Martijn en Danielle natuurlijk winst. Nog 1 mix te gaan met
Robert en Wil. De 1e set hebben ze gewonnen met 21-13, de 2e set met mooie punten 21-17.
Eindstand 2-6
BC BIOS 3 staat 1 punt achter de nummer 2,nu 3e. Nummer 1 met 6 punten meer, maar wel 1
wedstrijd meer gespeeld. Komende vrijdag de kraker tegen de nummer 2 Valkenburg.
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Hierboven een sfeerimpressie van het ‘feestje’ na het toernooi.
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