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Badmintonclub BIOS 
 

Opgericht 21 april 1959 
Speelgelegenheid: Northgohal, J. van Hoornstraat 4  Tel. 071-3615493 
 
Voorzitter: 
Michael Weterings Binnenhof 21, 2201 KR  Noordwijk   
071-3622288 mwmweterings@hotmail.com 
 
Secretaris: 
Kees Swaagman Tolhoren 55, 2201 VK  Noordwijk  
071-3619113 swaagman@hetnet.nl 
 
Penningmeester:  
Toine Nooijen Johan Molegraafstraat 14, 2201 LK  Noordwijk 
071-3611347 t.nooijen@hetnet.nl 
 
Wedstrijdsecretariaat: 
To Godinez Flores Wouda 43, 2181 WC  Hillegom  
06 12507797 toenkoen@gmail.com 
 
Technische commissie: 
Petra Witteman Veenenburgerlaan 110, 2182 DC  Hillegom  
0252-518131 petra@witteman.be   
 
Recreantencommissie: 
Toine Nooijen Johan Molegraafstraat 14, 2201 LK  Noordwijk  
071-3611347 t.nooijen@hetnet.nl 
 
Jeugdcommissie: 
Ingrid Strien Irenestraat 20, 2202 TP  Noordwijk  
071-3611757 iestrien@gmail.com 
 
Redactie: 
Ron Koeman Irenestraat 20, 2202 TP  Noordwijk  
071-3611757 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       RTV-Nens teletekst pagina 621 
 
Website bond: http://zuidwest.badminton.nl 
 
Uitslagen en standen: http://badmintonnederland.toernooi.nl 
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De jarigen van Bios 
komende maanden: 
 

Maart:  
 09 03  Ron Koeman 
 09 03  Kim Ruigrok  
 11 03  To Godinez 
 11 03  Jet Schreuder 
 12 03  Michael Olthof 
 13 03  Esther Hoek 
 23 03  Kees Swaagman 
 

April:  
 02 04  Hennie Kloes 
 11 04  Riet Nell 
 11 04  Desiree Straathof 
 27 04  Jeroen Salman 
 27 04  Daniëlle de Haas 
 
Mei:  
 04 05  Toine Nooijen 
 15 05  Corinne Zonneveld 
 19 05  Ian Prins 
 31 05  Puk van den Bergh 

Van de redactie 
 
Tja, druk, druk, druk. 
 
Zoals jullie gemerkt zullen hebben heeft het 
even (te) lang geduurd voordat het nieuwe 
clubblad verscheen. 
 
Het volgende blad zal dus ook pas weer ver-
schijnen na de laatste speelavond. De datum 
hiervan wordt nog bekend gemaakt. 
 
Vanwege de bouwwerkzaamheden van de 
nieuwe sporthal, worden de eindexamens van 
het Nortgho College weer gehouden in de 
Nortghohal. Daarom spelen we op 13, 16 en 20 
mei in de sporthal aan de overkant, bij de voet-
balvelden: De Overkant. 
 
En ook dit jaar wordt weer bij Rijnsburg het 
eindtoernooi gespeeld op 5, 12, 19 en 21 juni, 
waar wij ook weer aan mee mogen doen. 
 
Ron 

T.C. + Bestuursvergadering: maandag 12 mei 20:00 bij To 
Kopijsluitingsdatum: zaterdag 28 juni 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 

 
 
Sinds het laatste clubblad hebben er weer een hoop sportactiviteiten plaats gevonden. Te we-
ten het new-age toernooi, welke druk is bezocht en toch ook een hoop prijzen zijn binnen ge-
haald. Zo hebben de volgende leden wat gewonnen: 
 

Tonantzin Godinez 2e geworden met haar enkel in categorie 1 
Michael Weterings 1e geworden met zijn singel in categorie 2 
Ron Koeman en Ian Prins 2e geworden met hun dubbel in categorie 2 
Justin Budding 2e geworden met zijn enkel in categorie 7 
Derk van der Niet 1e geworden met zijn enkel in categorie 8 
Christiaan Loos 2e geworden met zijn enkel in categorie 8 
Jade Bente ter Laak 2e geworden met haar enkel in categorie 8 
Christiaan Loos en Derk van der Niet 2e geworden met hun dubbel in categorie 8 
 

Een mooie prestatie al zeg ik het zelf. 

 

Afgelopen woensdag 19 februari heeft weer het scholierentoernooi plaats gevonden. Het was 

een druk en gezellig toernooi. 

Tijdens dit toernooi hebben we de kinderen in 

2 categorieën ingedeeld. Zo hebben leerlingen 

van de groepen 5 en 6 door middel van spel-

letjes partijtjes tegen elkaar gespeeld. Dit 

hebben we zo gedaan aangezien in de praktijk 

blijkt dat kinderen van deze leeftijd het moei-

lijk vinden om een shuttle over het net te krij-

gen.  

De groepen 7 en 8 hebben wel wedstrijden 

tegen elkaar gespeeld. Om 13:30 uur zijn we 

begonnen met een warming up welke gege-

ven werd door onze Aad. Na de warming-up 

zijn de wedstrijden begonnen tot 16:00 uur waarna er in de kantine de prijsuitreiking heeft 

plaats gevonden. In de groepen 5 en 6 werden er medailles uitgereikt voor de nummers 1, 2 en 

3. De groepen 7 en 8 kregen de nummers 1 en 2 een beker. Tevens kreeg iedereen een badmin-

tondiploma.  

 

Mede door alle vrijwilligers en dat waren er een hoop, kunnen we zeggen dat dit zeer geslaagd 
was. Volgend jaar weer. 
 

Groet, 
Michael Weterings 
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Vanuit de technische  commissie. 
 

Hallo allemaal, 
 
Net een sportief badmintonweekend achter de rug. Het Accent New Age Toernament 2014 te 
Sassenheim. De jeugd heeft het heel goed gedaan.  Derek werd 1e in de singel, Christian 2e. 
Samen waren ze goed voor de 1e prijs herendubbel! Jade werd 2e in de singel.  Justin werd 
ook 2e in de singel. En dat van 6 verenigingen! Ian en Ron werden 2e in de herendubbel en To 
werd 2e in de singel. Kortom niet slecht voor zo`n kleine vereniging als wij. We eindigde 4e in 
het klassement. Volgend jaar mogen wij het organiseren in de nieuwe sporthal, hopen wij.  
Het is een hele organisatie, bij Sassenheim werden alle jeugdwedstrijden geteld, heel prettig 
maar dat vraagt wel een hoop vrijwilligers . 
Ik ben alvast aan het rondkijken wie er wil helpen. In de hal kwamen Lenie en Henk kijken, 
oud- leden. De vorige keer dat wij dit toernooi organiseerden, hadden we hun achter de wed-
strijdtafel zitten en dit ging heel goed. Vandaar dat ik ze gelijk gevraagd heb, en ja hoor ze wil-
len het doen! Ook Willem-Jan die van het begin af aan erbij is geweest en dit idee heeft opge-
zet heeft zich wederom bereid verklaart mee te willen helpen. 
Ik hoop op veel vrijwilligers die zich willen inzetten om dit toernooi tot een succes te maken. 
Daarnaast zijn we op zoek naar baansponsors en naar een hoofdsponsor voor dit weekend. 
Wie iemand weet, meld je aan. In het clubblad vinden jullie een verslag van het afgelopen 
weekend. 
 
De regiocompetitie is afgelopen. Team 1 eindigt 2e en komt daardoor in de hoofdklasse te 
spelen. 
Team 2 is nog in onderhandeling met de bond over de uitkomst, want met 6 gewonnen partij-
en staan ze Ena laatste, daarboven Voorburg met 2 gewonnen partijen, Dit kan toch niet de 
degradatie veroorzaken? 
Team 3 is goed geëindigd, 2e en hoopt op promotie. 
Voor volgend jaar zijn we op zoek naar dames. Jeannette gaat helaas stoppen en Karin is nog 
geblesseerd.  Wie kan, wie weet iemand die bij ons competitie wil spelen? 
Voor de voorjaarscompetitie hebben we 4 teams samen met Rijnsburg. De thuiswedstrijden 
zijn in Noordwijk. We spelen op vrijdag thuis. Ten hoogste 2 teams gelijk. 
Daarnaast is er training op vrijdag op 14-23 februari, 7-21 maart, 18-25 april, 2 mei (laatste 
training) 
 
In de krokusvakantie organiseren we een scholierentoernooi, er zijn 28 deelnemers en we 
verdelen de groep in oudste kinderen die partijtjes gaan doen en jongste kinderen die spelle-
tjes gaan doen. 
De begeleiding bestaat uit : Michael, Toine, Nel, Ingrid, Patrick, Esther, Hans en Petra. 
 

Ik wens iedereen weer veel badmintonplezier. 

 
Petra 
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Van / Voor / Over de Jeugd 
 
B.C. Bios Scholierentoernooi 2014. 
Vorig jaar al had het bestuur al het plan om toch weer een scholierentoernooi te organiseren in 
de voorjaarsvakantie. 
Vooral Petra Witteman trok de kar met o.a. subsidies aanvragen en sporthalruimte reserveren. 
Ook de sportkalender op de gemeente site werd ingevuld. Binnen de vereniging moesten er 
nog meer enthousiaste mensen gevonden worden die konden helpen met de voorbereidingen 
en zich door de week vrij konden maken. 
Woensdag 19 februari was het zover. De badmintonvereniging gaf in de Northgosporthal een 
scholentoernooi. Van 5 basisscholen hebben 28 kinderen uit de klassen 5 tot en met 8 zich 
hiervoor opgegeven. 
Onze trainer Aad van der Harst gaf aan alle kinderen eerst een stevige warming-up. 
Daarna werden er op 3 banen door de kinderen uit 7 en 8 eerst de dubbels en daarna de enkels 
voor het klassement gespeeld. Met de onmisbare hulp van onze jeugdspeelsters Monique, De-
siree, Stephan en Patrick konden ze volgens de spelregels spelen en werden de punten geteld. 
Op de andere banen werden verschillende spelletjes door de 5e en 6e klassers gedaan die zo-
veel mogelijk met badminton te maken hebben. Je moet denken aan b.v. zo veel mogelijk 
shuttles over het net in een mandje mikken, een shuttle zo lang mogelijk hoog houden en 2 te-
gen 2 met elke partij 10 shuttles, de shuttles zo snel mogelijk over het net naar de tegenstander 
slaan. Wie is het eerst alle shuttles kwijt? Daar hadden we de hulp van Riet Nell en Ingrid 
Strien bij. 
Na een eerst intensieve ronde konden de dorstige spelers een drankje en iets lekkers halen in 
de kantine bij Nel Nooijen en kwam er een tweede ronde. Met veel enthousiaste supporters, 
vooral ouders, broertjes en zusjes, op de tribune ging nu ook voor de 5e en 6e klassers het om 
het echie in onderlinge dubbels. 
Dankzij de voorbereiding van Michael Weterings om de toernooi-opzet en uitslagenformulie-
ren te maken, konden de winnaars snel aangewezen worden. 
De uitslag van alle sportieve inspanningen werd, 1e bij de scholenteams de Noordwijkse 
School door Sebastian Bonsee / Yelco Karefuss en 2e de Bronckhorstschool met Sten Smilde / 
Jade-Bente ter Laak.  
Voor de persoonlijke prijzen bij 5e en 6e klassers werd 1e Puk van den Bergh van Wakersduin, 
2e Lenthe van der Heyden van Wakersduin en 3e May Lin van de Witte School. 
Wij kijken terug op een geslaagde middag, jullie ook? Wil je ook de foto’s zien van het bad-
mintonmiddagje, kijk op onze website WWW.BCBIOS.nl  
 

Toine Nooijen. 

 
 
 

http://WWW.BCBIOS.nl
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Team 1 gaat promoveren!!!  

 
De gemengde competitie 2013-2014 zit er weer op. Ondanks een 
lastige start (blessures/vakantie) is het ons toch gelukt op de 2

e
 

plaats te eindigen. Dit betekent dat we volgend jaar hoofdklasse 
gaan spelen . 
De laatste wedstrijden waren nog spannend want we moesten te-
gen de nummer 1 en de nummer 3.  
Tegen nummer 1, DKC, hadden we nog wat goed te maken. Uit hebben we ons van 
onze slechte kant laten zien en met 8-0 verloren. Met name voor Anneke was dit een 
zwarte dag in haar badmintoncarrière. Na 4 partijen stond het 2-2, dus dat kon nog 
alle kanten op. Helaas lukte het alleen To en Emiel om hun mix te winnen, wat op zich 
een knappe prestatie was. Eindstand dus 3-5. Maar zelfs met die 3 punten waren we 
erg blij. 
De voorsprong op de nummer 3 was nu al groot genoeg, zij konden ons niet meer in-
halen. Toch wilden we natuurlijk met een mooie uitslag van Apollo winnen. Helaas 
stonden we na 4 partijen 3-1 achter, het was maandagavond, mogelijk had dat er wat 
met te maken??? Gelukkig ging het daarna wat beter en wisten we er nog een 4-4 uit 
te slepen. 
 
Volgend jaar dus een klasse hoger spelen, we hebben er allemaal veel zin in! 
 
Koen, Bas, Emiel, To en Anneke 
 
=========================================================================================== 
 

BC BIOS 2 uit tegen BC Voorburg, 12 januari 2014 
 
Vandaag zijn we weer begonnen aan de competitie, de eerste wedstrijd van dit jaar. En het be-
gon al goed. Na zes keer de wekker af te laten gaan en de nodige dosis koffie zijn we begon-
nen. Voor een paar kwam de koffie te laat. De 1e herendubbel en de damesdubbel hebben we 
verloren. Nu is zondagochtend 09:00 uur, niet het ideale tijdstip om competitie te spelen. Nu is 
Ian aan het spelen en dat gaat goed. Wel jammer dat er op de achtergrond een vrouw speelt 
met een holle rug met een witte broek aan, wat ze opgetrokken heeft tot haar oksels. En om 
wat details te geven, daaronder een enorme witte fuik. En dat op zondagochtend, ik heb betere 
dagen gehad. Ondertussen staat het 5-13 voor Ian. Dat gaat goed. Nu zou er een heel verhaal 
komen wat Petra vertelde, maar dat mag ik niet opschrijven. Wel kan ik verklappen dat het 
over knulletjes en ventjes ging. Het gaat goed met Ian. Het staat al 12-19 voor hem. Hij heeft 
trouwens wel koffie op. Koffie is hier trouwens vrij kostbaar, €2,00 incl. BTW vond ik wat aan 
de hoge kant. Daarentegen werkt het bakkie wel. De koffie begint wel uit te werken bij Ian. 
Het wordt wat spannender, het staat 11-8 voor Ian. 3e set staat Ian met 11-18 achter. Dit gaat 
niet lukken 11-21 verloren. Jammer, balen. We hadden de singels omgedraaid, misschien toch 
geen goed idee. We staan nu 3-0 achter. We hopen dat Michael inmiddels wakker wordt en 
straks als een jonge god speelt. We hebben maar 1 baan, dus … het is al 11:10 en we beginnen 
met de 2e singel. Jeannette, nieuwe tegenstandster, vorige keer speelde zij geen singel. Dus wie 
weet, kansen? Jeannette slaat veel uit. 1e set 21-11 verloren. Een dame op een andere baan 
heeft haar kruisbanden afgescheurd, een harde gil, wat een pech. 
De shuttle wordt gevouwen, hopelijk helpt dat. Nu gaat het beter, langere rally’s. Goed zo 
Jeannette. 7-5 / 9-11 / 10-11. Voor Ian is dit tijdstip echt te vroeg, zit nog in vakantieritme. Ver-
der geen info nodig. Jeannette staat weer voor 13-12 / 16-12 / 16-17 / 17-17. Petra gaat dui-
men, let op! 21-19 gewonnen, 2e set! Nu op naar de 3e set. 
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Michael gaat alvast beginnen met de 2e herensingel op baan 5. We hopen dat er hier punten uit-
komen, want Ron vertelde dat Orbiton met 2-6 verloren had van Leiden (wij 1-7) en moeten 
wij wel punten halen tegen Voorburg, de onderste. Ze hebben wel 2 invallers opgesteld. Mi-
chael is gestart, 4-7 / 7-8 / 15-13. Jeannette 13-17 / 15-19 / 18-19 / 25-27 verloren, jammer. 
Michael 20-17 / 21-17 gewonnen 1e set. 
Ron en Jeannette hebben het heel lastig, de eerste set wordt ruim verloren. De tweede set wordt 
er niet beter op. Bij 11-2 pakt Ron een ander racket. Misschien dat dit helpt. Het loopt maar 
niet en alles zit tegen, Ze verliezen met 21-8. 
Vorige keer met 5-3 gewonnen, nu met 7-1 verloren. Slecht gevoel, slecht, slecht en shit. Zij 
met 2 goede invallers in een team van 6. Ze deden dit expres om van de onderste plek af te ko-
men. Nu staan wij onderaan.  
 
Vrijdag 17 januari thuis tegen DEO, hopelijk gaat dit beter, één andere heer, maar daar heb-
ben we tot nu toe nog geen last van. Ze waren erg laat, dus de invalheer speelde de 1e singel. 
Michael won in 2 sets. Damesdubbel verloren. Petra stond niet paraat genoeg, veel fouten. De 
herendubbel in 2 sets gewonnen!! Uiteindelijk met 5-3 gewonnen. Goed hé!! 
 
Leiden, zaterdag 25 januari 
Vanmorgen in alle vroegte opgestaan om in Leiden onze laatste competitiewedstrijd te spelen. 
Het wordt een belangrijke ochtend. We moeten winnen, anders volgend jaar een klasse lager. 
De herendubbel en de damesdubbel gaan tegelijk beginnen. Ben benieuwd. Als we terugkijken 
naar het vorige verslag, hebben we de beide dubbels verloren. Maar vandaag … we zullen 
zien. Er zijn geen tellers, dus geen idee hoeveel het staat. Nou zit ik wel dicht bij de herendub-
bel en daar staat het op dit moment en dan bedoel ik toen ik het woordje ‘dit’ schreef 6-5 ach-
ter, maar de stand is nu anders. Het staat 7-8 voor ons. Ik schrijf niet snel. Ron slaat ondertus-
sen zijn racket aan gort. Althans, eigenlijk doet Ian dat. Zijn racket was blijkbaar net iets ster-
ker. 
En dan de damesdubbel. Daar kan ik alleen van melden dat Petra mis sloeg en dat Jeannette 
gilt, maar waarom? Geen idee. Ondertussen krijgen de heren een vrouwelijke teller. We staan 
met 16-13 achter. 
Bij de dames was het 24-22. Net aan verloren, dus erg spannend. De heren hebben de 1e verlo-
ren met 21-15. Dat worden dus 3 setters. En ze zijn weer begonnen. Ron zet ze lekker onder 
druk en het staat 4-2. Pardon 6-2, En het gaat goed 10-5 alweer. Wat Ian altijd zo goed kan, 
doet hij hier ook. Hard smashen. Gaat het dan toch gebeuren, de driesetter? 20-13 staat het nu. 
Kan nou niet zeggen spannend met zo’n stand en dat is het ook niet. Gewonnen, op naar de 3e 
set. En bij de dames ook gewonnen 21-19. Daar is het dan wel weer spannend. Petra loopt te 
fluisteren in Jeannette haar oor. Als ik het goed hoor zegt ze: “Omhoog, omhoog”. Geen idee 
wat ze daarmee bedoelt, maar in de context van badminton is het in ieder geval minder span-
nend als wat je in eerste instantie zou denken. 
Ook de 3e set zowel voor de heren als de dames gaan lekker, alleen Petra mompelt woorden die 
niet helemaal verstaanbaar zijn. De heren staan met 16-9 voor. Laten we hopen dat ze dit door-
zetten. Na wat discussie hebben we gewonnen 21-14. Yes, 1e punt is binnen. Bij de dames wat 
het iets minder. Met 22-20 verloren. Jammer. 
 
Jeannette vertelde net dat ze gaat stoppen met badmintonnen. Ze heeft zojuist haar laatste da-
mesdubbel in competitieverband gespeeld. We zullen haar missen!!! 
 
Jeannette heeft haar single gewonnen in 2 sets!! Klasse!! En spannend 22-20. Jeannette heeft 
dus besloten om weg te gaan. 1,5 uur op haar in praten heeft weinig geholpen. Ze heeft haar 
besluit al genomen. Wel vind ik dat de dan toch haar laatste verhaaltje schrijft voor in het club-
blad, zodat al haar bijna ex-badmintonvriendjes een blijvende herinnering van haar heeft. Hier 
komt Jeannette:  
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Jeannette komt toch niet. Ze gaat haar laatste mix spelen. Petra gaat een heerlijke Mars halen. 
Enorm veel energie zal ze krijgen. Ook wij gaan nu mixen. Ian gaat dit verhaal verder afma-
ken. 
Ron en Jeannette beginnen niet lekker aan hun partij. Ze staan met 14-2 achter. Ze verliezen 
met 21-5. De 1e heer die deze competitie ongeslagen is gebleven en hij is zeer sterk en ze krij-
gen maar geen grip op hem. Het is te hopen dat de 2e set beter gaat. De tegenstander is te sterk 
en het loopt niet. 21-8 verloren.  
Petra en Michael gaat een stuk beter en winnen met 18-21. Ze zeiden dat de heeft een raar 
spelletje heeft. En dat het lastig is om tegen te spelen. Maar winnen in 2 set. Met 14-21 in de 
2e set.  
Einduitslag 5-3 gewonnen. 
 
De competitie toch nog met winst afgesloten, maar of het genoeg is, dat is de vraag. 
Of we in deze klasse blijven of degraderen! 
Wordt vervolgd! 
 
============================================================================================= 

 
BC Voorburg 5 – BC BIOS 3 
In de snelle bolide van Martijn naar Voorburg. Helaas maar 1 baan ter beschikking dus het 
wordt een lange avond. Robert en Martijn beginnen aan de dubbel, helaas in 3 sets verloren. 
Danielle en Wil doen het een stuk beter en winnen in 2 sets. Robert verliest de 1e set ruim, 2e 
set een stuk scherper maar net niet gewonnen. Danielle wint wel haar single, 2e set zelfs met 
21-2. Martijn zijn single gaat gelijk op, 3e set voorsprong pakken en ruim gewonnen. Ook Wil 
haar single gaat gelijk op, helaas met 21-19 verloren, ook de 2e set verloren. De mixen moeten 
de doorslag geven. Martijn en Danielle spelen 1e mix en winnen nipt in 2 sets te winnen, 20-22 
en 19-21. Robert en Wil winnen overtuigend in 2 sets. Eindstand 3-5. 
 
BC BIOS 3 – BC Leiden 6 
De herendubbel hebben we in 2 sets gewonnen, 21-14 en 21-16. Super! De punten hebben we 
hard nodig want Leiden staat bovenaan. De damesdubbel is erg spannend, helaas in 2 sets ver-
loren, beide met 20-22. Martijn gaat voor de single, het wordt een lastige 3 setter maar wel ge-
wonnen met 27-25. Robert verliest zijn single in 2 sets, dus gaat het gelijk op, 2-2. Danielle 
wint haar single en Wil verliest deze, 3-3. We kunnen nog steeds winnen, maar Martijn en Da-
nielle verliezen hun mix in 2 sets. Zoals het al de hele avond gaat wordt de stand toch nog ge-
lijk getrokken omdat Robert en Wil hun mix winnen. Eindstand 4-4 tegen de koploper. 
 
BC Apollo 3 – BC BIOS 3 
Onze laatste wedstrijd tegen Apollo in Roelofarendsveen. Zij staan onder ons. Karin is mee 
gekomen als supporter en ook team 1 is aanwezig voor hun laatste wedstrijd. Team 1 staat 2e 
en kan niet meer ingehaald worden. De singles worden gespeeld op een single baan. Voor de 
dames geen probleem want ze winnen allebei. Robert had het wat moeilijk en verloor zijn sin-
gle. Martijn beweegt soepeler over de baan en wint in 2 sets. Stand nu al 3-1. De herendubbel 
gaat ook niet lekker en wordt in 2 sets verloren. Daarentegen hebben Wil en Danielle de tegen-
stander afgemat en nejes in 2 sets gewonnen. De 1e mix Martijn en onze vaste invalster Dani-
elle hebben een prachtige 1e set gespeeld. Set 2 ging goed tot halverwege, Apollo kwam terug 
en gelijk op won Bios met 20-22. Robert en Wil speelden vrij relaxed, er werdt zelfs niet ge-
mopperd. Set 1 is binnen. Set 2 wordt spannend tegen het einde, het duurde maar en het duur-
de maar uiteindelijk winnen ze met 26-28. Eindstand 2-6 
 
Team 3 is uiteindelijk als 3e geëindigd met 68 punten. 
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Accent New Age Tournament 2014 
 

Dit jaar georganiseerd door Dynamo Sassem 
 

Vrijdag 19:00 
De eerste partijen hebben we niet gewonnen. Verder hebben we er wel zin in. 
Bas – Pim: in 2 sets verloren. Toch nog 16 en 14 punten (Pim speelt 4e divisie) 
Ron – Rick: 1e set verlenging 23-25. Helaas verloren in 2 sets. 
Michael en Petra – Scarlet en Tim: in 3 sets verloren, blamage we kunnen veel beter. 
Plastic veren zal weer worden afgewisseld in categorie 2. 
 

Vrijdag 20:40 
Eerste partij gespeeld. Samen met een onbekende partner uit Noordwijkerhout. Hij zag 
bij het inslaan al dat ik er pas net op zat, maar pakte dit positief op. We speelden tegen 2 
vedetten.  
Over de hele wedstrijd gezien leuk gespeeld. Miste wat in de communicatie met mijn 
partner over ‘hij’ of ‘ik’. In 2 sets was het gedaan. Van de baan geslagen. Helaas! 
Op naar de volgende wedstrijden. 
Patrick. 
 

 

Zaterdag 
Justin heeft gewonnen! 
Derek heeft gewonnen! 
 

Wassenaar is ook aangekomen, aan al het geel in de zaal te zien. 
Robert heeft een dagtaak vandaag, 10 wedstrijden. Om 9:00 de eerste en om 22:30 de 
laatste. De 1e helaas verloren. 
Derek won tegen Christiaan en Justin won ook zijn singel. Klasse! 
De masseur heb ik al besproken om 11:00, want gisteren verrekte ik een spiertje (denk ik) 
aan de achterkant van mijn knie, bij de damesdubbel tegen Hillegom. Een zinderende 
partij tegen Marjolein en Nicolette (4e divisie) tegen Martine (hoofdklasse) en mij (Petra, 
3e klasse). We verloren in 3’en, waarbij de 2e set 30-29 voor ons was. Eigenlijk 21-19, 
maar ze hadden de shuttle niet ‘in’ gezien. Gelukkig pepte Martine me op en wonnen we 
toch de 2e set. Het gaat lekker snel in categorie 1, dat geeft wel een kik. 
Nu even naar mijn dochter kijken, want die doet oom mee, met Hillegom. 
 

Robert heeft knap zijn single gewonnen in 2 sets, tegen Hillegom. 
 

Ian en Ron hebben hun 2e dubbel gewonnen. Een stuk lastiger dan gisteravond. In 3 sets. 
Eerste set wilde niks lukken en werd alles weggegeven. De tweede set ging gelijk op, 
maar die wonnen we met 21-18. De laatste set was voor ons en die werd gewonnen met 
21-14. 
 

To en Emiel staan te mixen op centercourt en winnen in 2 sets.  
Koen heeft daarnet in drieën verloren van Hurly, zonde. 
 

Herendubbel Derek en Christiaan tegen Noordwijkerhout, op baan 9. De tegenstanders 
zijn langer, maar dat zegt niets. Christiaan en Derek letten goed op uitslaan 14-6 / 21-6. 
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Martijn en Robert tegen Wassenaar. Spannende pot. Helaas verloren. 
 
Ik heb Martijn zijn tatoe’s gezien, met uitleg. Dit had ik nog niet eerder gezien! Kom kijken! 
 

Vera tegen meisje Wassenaar. Ze staat voor met 3-1. Nu achter met 12-6. Vera verliest met 10-
21. Beide partijen van BIOS gaan gelijk op. Maar nu niet meer. 
Derek en Christiaan 21-12. In 2 sets gewonnen, dus. 
 

Net een razend spannende en ellenlange enkel gezien tussen twee sterspelers van een andere 
club. Heren. Erg inspirerend om deze heren door de lucht te zien vliegen. Zeer aan elkaar ge-
waagd met 5 minuten durende rally’s. 
 

Derek en Christiaan zitten in de halve finale herendubbel. Ron en Ian ook. 
 

Wil speelt damesdubbel met Lilly, leuk koppel. Ze spelen op zondag half 1 nog een poulewed-
strijd. Nu tegen Tessy en Annelies van Dynamo Sassem. 1e set verloren helaas, stonden wel 
aan het donkere kantje. 2e set gewonnen 17-21, 21-18 en 19-21 verloren. Leuke pot. 
 

Spannende poulewedstrijd voor Petra. Misschien heeft ze toch nog kans (denk het niet). Ma-
rieke (BKN) – Fiona (BKN). Als Fiona verliest, dan … 1e set verliest ze, 2e set gewonnen. Als 
ze in drieën verliest, dan gelijk met mij qua gewonnen partijen en sets in de min. Dan punten, 
maar ja, ze staat nu weer goed te spelen. 3e set 11-10 voor Fiona. Fiona wint. 
 

Halve finale Justin enkel. 1e set 9-9, 17-14. Justin wint de 1e set. 2e set 11-12. Verloren. 3e set 
gelijk op. 3e set 21-18. Justin gaat naar de finale. Ian, zijn coach, moet zelf spelen: halve finale 
herendubbel categorie 2. Samen met Ron winnen de in 2 sets van Wassenaar 21-17 en 21-17, 
dus ook finale. 
Michael speelt tegen Jordy (van Kampen, Hillegom) in de halve finale. Hij wint redelijk mak-
kelijk. 
Halve finale Noa tegen Christiaan. 21-14 voor Christiaan. En hij wint ook de 2e set. 
Halve finale Derek tegen iemand van Noordwijkerhout. Hij wint met 21-5 en 21-11 
To en Martine spelen singel tegen elkaar. In 3 sets weet To verrassend te winnen. 
 

Zondag 14:05 begin van de finales 
Herendubbel categorie 8: Christiaan en Derek winnen met 21-11 en 21-7 van BKN 
Damesenkel categorie 8: Jade Bente verliest helaas, maar is wel 2e geworden. 
Herenenkel categorie 8: Derek tegen Christiaan. Derek wint. 
Herenenkel categorie 7: Justin tegen Dynamo Sassem. Helaas verloren.  
Categorie 5: Eline Witteman (dochter van Petra) wordt op haar 3 onderdelen 2e.  
Categorie 2 herenenkel: Michael Weterings (onze voorzitter) tegen Dennis den Blanken 
(BCH). 1e set met 22-20 voor Michael. In de 2e set staat hij met 7-2 voor. Heerlijk staat hij te 
spelen (jonge god). 11-7, 17-9. Michael wint met 21-13. 
Herendubbel Ron en Ian: Het gaat gelijk op. 19-18 / 19-19. 1e set verloren met 20-22. Helaas 
de 2e set ook verloren, met 16-21. Dus zijn ze 2e geworden. 
 
De overige winnaars verder in dit blad. 

 

Er zijn in totaal 150 driesetters gespeeld! De verenigingsbeker ging dit jaar naar Dynamo Sas-

sem met 74%. 2e was BKN met 71%, 3e BCW met 66%, 4e BIOS met 63%, 5e Bacluvo met 

60% en 6e BCH met 59%. 
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 Uitslagen van het NewAgeTournament 
 

 

ONDERDEEL 1e PRIJS   2e PRIJS   

Herenenkel 1 Pim Nieuwenhuizen BCH Stephan Niewold BCH 

Damesenkel 1 Kitty Warmerdam BKN Tonantzin Godinez BIOS 

Herendubbel 1 Piet Jansen 
Jan Jaap van Heiningen 

BKN 
  

Pim Nieuwenhuizen 
Tom Nieuwenhuizen 

BCH 

Damesdubbel 1 Cynthia van der Slot 
Kitty warmerdam 

BKN Marjolein Zwetsloot 
Nicolette Groen 

BCH 

Gemengd dubbel 
1 

Marjolein Zwetsloot 
Pim Nieuwenhuizen 

BCH Kitty Warmerdam 
Piet Jansen 

BKN 

Herenenkel 2 Michael Weterings BIOS Dennis den Blanken BCH 

Damesenkel 2 Sanne Voogel BCW Viola Broekhof BKN 

Herendubbel 2 Jeroen Rotteveel 
Erik Rotteveel 

Dynamo Ron Koeman 
Ian Prins 

BIOS 

Damesdubbel 2 Sonja van der Marel 
Ellen Dompeling 

Dynamo 
BCW 

Nancy Massaro 
Myrna van Reisen 

Dynamo 

Gemengd dubbel 
2 

Nancy Massaro 
Erik Rotteveel 

Dynamo Sonja van der Marel 
André Vliem 

Dynamo 

Herenenkel 3 Brandon Tijsen Dynamo Pim van der Poel BCW 

Damesenkel 3 Lily Gijsen Bacluvo Madieke de Boer Bacluvo 

Herendubbel 3 Brandon Tijsen 
Pascal Tettero 

Dynamo Pim van der Poel 
Daan Leeflang 

BCW 
Dynamo 

Damesdubbel 3 Madieke de Boer 
Ingrid Kramer 

Bacluvo Annelies Lindhout 
Tessy Verbree 

Dynamo 

Gemengd dubbel 
3 

Tessy Verbree 
Martijn van der Marel 

Dynamo Madieke de Boer 
Pim van der Poel 

Bacluvo 
BCW 

Herenenkel 4 Jaap Ruigrok Bacluvo Harry Brouwer Bacluvo 

Herendubbel 4 Jaap Ruigrok 
Jack van Gerven 

Bacluvo 
BKN 

Derek Bakker 
Sam van Leeuwen 

BCH 

Damesdubbel 4 Marian Wessels 
Carola Mooijman 

BCW Petra Berg 
Regina Beenen 

BKN 

Gemengd dubbel 
4 

Sandra Beugelsdijk 
Daan Leeflang 

Dynamo Lianne le Nobel 
Wim Braakman 

Dynamo 

Herenenkel 5 Martijn van der Marel Dynamo Marten Verbree Dynamo 

Damesenkel 5 Nynke Groen BCH Eline Witteman BCH 

Damesdubbel 5 Elise van der Marel 
Manon Dompeling 

Dynamo 
BCW 

Eline Witteman 
Merel Heijman 

BCH 

Gemengd dubbel 
5 

Elise van der Marel 
Marten Verbree 

Dynamo Eline Witteman 
Sam van Leeuwen 

BCH 

Herenenkel 6 Abram Bellekom BCW Robin de Zwart BCW 

Damesenkel 6 Evelien Geevers Bacluvo Ilse Domburg Bacluvo 

Herendubbel 6 Kylian Moy 
Abram Bellekom 

BCW Jasper Keizer 
Thomas Bakker 

BCH 

Gemengd dubbel 
6 

Juliette Talakua 
Kylian Moy 

BCW Kirsten Dompeling 
Robin de Zwart 

BCW 

Herenenkel 7 Raymond van Vliet BCW Justin Budding BIOS 

Damesenkel 7 Manon Dompeling BCW Sanne Losekoot BCW 

Herendubbel 7 Raymond van Vliet 
Nils Zuidhoek 

BCW Fabian Stikkelman 
Justin Nelissen 

Bacluvo 

Damesdubbel 7 Julia den Heijer 
Juliette Talakua 

Dynamo 
BCW 

Cecile Althof 
Melanie van Vliet 

BCW 

Gemengd dubbel 
7 

Mandy de Zwart 
Raymond van Vliet 

BCW Sanne Losekoot 
Nils Zuidhoek 

BCW 

Herenenkel 8 Derk van der Niet BIOS Christiaan Loos BIOS 

Damesenkel 8 Cecile Althof BCW Jade Bente ter Laak BIOS 

Herendubbel 8 Christiaan Loos 
Derk van der Niet 

BIOS Peter Jansen 
Jelmer Bankras 

BKN 
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Hierboven een sfeerimpressie van het ‘feestje’  na het toernooi. 
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