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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:
To Godinez Flores
06 12507797

Wouda 43, 2181 WC Hillegom
toenkoen@gmail.com

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:
Ingrid Strien
071-3611757

Irenestraat 20, 2202 TP Noordwijk
iestrien@gmail.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:
Juni
08 06
14 06
22 06
23 06
25 06
30 06

Van de redactie
Hallo allemaal,

Marco van Rijn
Denise Zonneveld
Robert de Haas
Karin van der Niet
Wil Nekkers
Niels Mornout

Juli
03 07 Ingrid Strien
14 07 Petra Witteman
15 07 Emiel Bon
Augustus
03 08 Koen Oosthoek
04 08 Noah Guida
September
16 09 Vera Weterings
24 09 Willem-Jan Tebeest

Welkom nieuwe leden:
Bartek Butz

Ja, het is weer zomer. En dus ook nog even een laatste
nummer van het clubblad voor de zomervakantie.
Oké, het heeft even geduurd voordat het klaar was.
Het lijkt wel of iedereen het steeds drukker heeft met
van alles en dat stukjes voor het clubblad steeds later
worden aangeleverd. Maar ook na het aanleveren
moet er nog het een en ander gebeuren voordat het
clubblad klaar is om gedrukt te worden. Zo moeten
alle stukjes verzameld worden. Vervolgens moet alles
op de juiste plek in het blad gezet worden. En ook alle
advertenties moeten een plekje krijgen.
Al met al kost het toch altijd net meer tijd dan dat je
vooraf denkt.
Maar, ondanks de drukte en de warmte van de laatste
paar dagen, is het toch weer gelukt om het clubblad af
te krijgen.
Dinsdag 26 augustus begint het nieuwe seizoen weer.
LET OP: op maandag 29 september is er weer de
jaarlijkse algemene ledenvergadering. Komt allen.
Tot zover. Prettige zomer.

T.C. + Bestuursvergadering: 11 september 2014, 20:00 bij Ingrid
Kopijsluitingsdatum: zaterdag 11 oktober 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
Zoals jullie al hebben meegekregen gaan we naar een nieuwe sporthal
toe. De bedoeling is dat de 1e fase wordt opgeleverd in november. In die
1e fase wordt er een sporthal, een tribune en de kantine opgeleverd. De
binnensporters welke nu in de sporthal "de overkant" spelen, zullen dan
verhuizen naar de nieuwe hal, zodat de oude hal vrij komt en deze zal dan
worden gesloopt. In fase 2 wordt de 2e hal gebouwd en zal medio mei cq
juni worden opgeleverd.
Als deze hal is opgeleverd gaan wij verhuizen naar de nieuwe hal. Conclusie is dat het New Age toernooi welke gehouden wordt in februari wel in de
nieuwe hal wordt gespeeld, maar dat we niet beschikken over 2 hallen.
Zo wordt er achter de schermen ook gewerkt aan de nieuwe kantine. Hoe
komt deze eruit te zien, wat doen we met de prijzen, wie komt er achter de
bar te staan, openingstijden etc. Voor de kantine wordt er door de gemeente een kantinecommissie in het leven geroepen en wordt door elke
vereniging een vrijwilliger gevraagd om aan de commissie deel te nemen.
Voorlopig heb ik mijn naam ingevuld, maar zou het erg waarderen als iemand zich vrijwillig aanmeldt en dat kan uiteraard bij mij. De bedoeling is
dat je als vrijwilliger de contactpersoon wordt tussen de verschillende verenigingen. Als er bijvoorbeeld een toernooi is of competitie zal diegene dit
doorgeven aan de kantine, zodat zij rekening kunnen houden met bezetting. Ik hoor graag als iemand vindt dat dit zijn roeping is.
Dan hebben we nog een leuk toernooi gehad in Rijnsburg, welke 3 donderdagen en 1 zaterdag in beslag nam. De 3 donderdagen waren voor de
wedstrijden en de zaterdag waren de finales. Het is leuk om te zien dat er
een goede klik is tussen Rijnsburg en Noordwijk. Zeker ook als er 's
avonds het eindfeest is, welke bij iemand thuis in de achtertuin werd gehouden waar wij ook voor waren uitgenodigd. Het eten was heerlijk en er
was genoeg drank. De oude jeugd waren hiervan al op de hoogte. Zij kwamen op de fiets. Volgend jaar zal ik dit ook doen.
Voor de rest wens ik iedereen een hele fijne vakantie toe en dat iedereen
goed uitgerust aan het nieuwe seizoen kan beginnen. Deze start dinsdag
26 augustus. Tot dan.
Groet,
Michael Weterings
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Vanuit de technische commissie.
Hallo allemaal,
Zomer 2014, het seizoen is afgesloten met een handicaptoernooi voor
de jeugd en senioren.
Dit werd verplaatst naar de dinsdag i.v.m. het spelen op vrijdag van het
Nederlands elftal op de W.K voetbal. Dit was een goede zet want het
was een pracht wedstrijd, 5-1 winnen van Spanje!
De opkomst van de jeugd was goed, er werd enthousiast meegedaan,
ook vanuit Rijnsburg waren er jeugdleden aanwezig. De senioren gingen daarna nog door en er werd afgesloten met een drankje.
Toen kwam er nog een afsluitend toernooi bij Rijnsburg, alle biosleden
konden daaraan meedoen. Hier werd gebruik van gemaakt : op 3 donderdagen en een zaterdag werd er in singels en in gelegenheid dubbels gestreden om de 1e plaats.
Het leverde leuke poules op en er werd flink gestreden. Erge blessures
bleven uit, Michael verrekte een spier in zijn kuit, stopte eerst, dacht later dat het wel ging maar kon toch de dubbels niet uitspelen. Alex van
de Kolk (Bacluvo) kon invallen, waardoor de herendubbel door kon
gaan. Michael beterschap en na de zomer hopen we dat je weer fris
kan beginnen.
Op zaterdagmiddag was de prijzenuitreiking voor de jeugd, Justin was
2e in de single
En op zaterdagavond was er een feest met prijsuitreiking bij Martine
thuis, gezellig met Rijnsburgers en Noordwijkse bc bios leden.
In de prijzen: Koen en To 2e in de single, Emiel en Alex, Martijn en
Daan met dubbelen. Debby en To 1e met de damesdubbel, Martine en
Petra 2e. De mix Koen en Petra 2e. En Wil won de 2e plaats met de
mix. Zelfs Aad, onze trainer deed mee met de recreanten.
Kortom een geslaagd toernooi, met dank aan de organisatie Geert en
Martine.
Terug kijkend op de voorjaarscompetitie , 4 teams samen met Rijnsburg spelend vanuit Noordwijk, met als resultaat, vele wedstrijden, leuke samenwerking en een winnend team, Herenteam 1. Zij werden gehuldigd op het slottoernooi te Noordwijk.
Voor het nieuwe seizoen gaan we ook samenwerken met Bacluvo uit
Voorhout, na een aantal besprekingen over de mogelijkheden van beide clubs is eruit gekomen dat we voor de regio competitie 4 mensen
uitwisselen, zodat beide verenigingen toch de teams kunnen maken.
We hebben een uitwisseling gehad met Bacluvo, zij kwamen op vrijdag
na Hemelvaart bij ons spelen en wij op een maandagavond bij Voorhout.
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In het clubblad (hieronder) de indeling voor komend seizoen.
In de nieuwe competitie gaan team 1 en team 2 met veren shuttles spelen.
Team 3 met plastic.
In het nieuwe seizoen spelen we nog in de oude hal, de Northgohal. De
nieuwe hal wordt eerst in gebruik genomen door de verenigingen die nu
aan de overkant spelen.
Alleen het New Age Toernament wordt in februari in de nieuwe hal gespeeld.
Dat wordt de uitdaging in het nieuwe seizoen, wij Noordwijk zijn aan de
beurt om dit evenement te organiseren. We hebben al een commissie en
zijn bezig met het vinden van sponsors.
Een ieder die ons wil helpen met dit toernooi is welkom, we hebben in dat
weekend vele handen nodig. 6-7-8 februari 2015.
Op dinsdag 26 augustus beginnen we weer met badmintonnen .
Ik wens iedereen een goede zomer toe en hoop jullie eind augustus weer
actief te ontmoeten in de Northgohal.
Groeten Petra
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Van de Bios-jeugd
Er is de afgelopen maanden best veel gebeurd voor de Bios-jeugd. Robert heeft afscheid genomen als jeugdbegeleider. Vanaf april dit jaar mag ik mij samen met de
andere jeugdbegeleiders bezighouden met de activiteiten voor de jeugd. Naast de
leuke trainingen hebben we ook nog allerlei bijzondere andere activiteiten gedaan.
Zo hebben Noah, Thierry, Derk en Bartek wedstrijdjes gespeeld met en tegen de
jeugd van Rijnsburg.
Daarnaast hebben een
aantal spelers meegedaan
met het eindtoernooi in
Rijnsburg. Justin en Jade
hebben onze vereniging
goed vertegenwoordigt: ze
speelden beiden de sterren
van de hemel!

Het traditionele slottoernooi van BIOS van één groot feest. We hebben allerlei badmintonspelletjes gedaan waarbij bij elk spel een handicap ingebouwd was. Zo moesten we met één oog afgeplakt overspelen, werd er gebadmintond met een ballon
aan het racket en moesten we over een hoog net overslaan waar een laken over
gespannen was zodat je niet kunt zien waar de shuttle vandaan komt. Kortom: heel
gezellig!
We hebben samen het seizoen afgesloten met een hele gezellige avond bij de Rollygolf in Noordwijk. Na een beetje warm springen op de trampolines konden we beginnen aan de hindernissen van de golfbaan. Met een beetje geluk en met uitgekiende
tactiek rolden de ballen over en door de hindernissen in het gaatje. Justin slaagde er
zelfs in om op de eerste baan meteen een hole-in-one te slaan!
Het was voor vrijwilligers Riet en Reinier niet alleen de laatste seizoensavond, voor
hen was het de laatste activiteit bij BIOS. Zij werden door trainer Aad hartelijk bedankt voor alle hulp en ondersteuning en ontvingen voor hun inzet een kleine attentie namens de vereniging.
Na afloop stond er nog een lekkere versnapering op ons te wachten. Wie er gewonnen heeft? Allemaal: we hadden immers een reuze-gezellige avond met elkaar!
Jeugd van BIOS: dank voor de gezellige trainingen en andere activiteiten die ik tot
nu toe met jullie heb beleefd. Ik zie jullie in september graag weer!
Ingrid.
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Rijnsburg-BIOS Dames 1
Druk, druk, druk!! Ver, ver, ver!!
Voor het eerst in mijn badminton carrière een wedstrijd bij badmintonvereniging
Smashing Maasdam. Maasdam is een gehucht, een eiland een aantal kilometer voorbij Rotterdam. Voor ons ongeveer anderhalf uur rijden. Maar we hebben het er voor
over. Eenmaal aangekomen werkt Lianne nog even snel een patatje naar binnen, terwijl de andere dames alvast aan de wedstrijden beginnen. In een gezellig halletje,
met maar vier banen…
To en Martine beginnen niet zo goed aan hun damesdubbel. Vooral Martine maakt
veel onnodige fouten en slaat veel services terug die ruim voor de eerste blauwe lijn
vallen. Gelukkig knokken de dames zich terug en winnen de eerste set met 21-17. In
de tweede set gaan ze beter van start en winnen de dames van Bios overtuigend met
21-15. Ondertussen staat ook Petra flink te zweten op de baan. Ze laat haar tegenstandster alle hoeken van het veld zien en weet goed in te spelen op de zwakke plekken van haar tegenstandster. Ook Petra wint in twee overtuigende sets, 21-18 en 2117.
Met de patat nog vers in haar maag begint ook Lianne aan haar eerste wedstrijd. De
dubbel met Petra wordt helaas verloren, maar ze hebben dan ook nog nooit met elkaar gespeeld. Voor de eerste keer ging het niet verkeerd. Martine begint nog voor
half negen aan haar single. Gelukkig loopt de service goed en slaat haar tegenstandster veel uit. Martine is erg aanvallend bezig en wint in twee sets.
Vervolgens is het de beurt aan To en Lianne. Beide dames gaan vol goede moed de
baan op. Lianne gaat erg goed, speelt heel behouden en wint in twee eenvoudige
sets (21-10 21-12). Bij To gaat het iets minder goed. De eerste set staat ze een tijdlang achter, maar op het einde vecht ze terug. Gelukkig net op tijd, 21-18 voor To. To
haar spel is prima, maar haar tegenstandster heeft een hoop ballen terug. Het is aan
To om te blijven lopen, maar dat gaat in de tweede set helaas wat minder. Uiteindelijk
moet er een derde set aan te pas komen om te bepalen wie er wint. Op het moment
van schrijven is deze derde set aan de gang en staat To met 14-13 voor. Hup To!!!!
JEEEEEE, de knoflook heeft zijn werk gedaan. 21-17 voor To. We staan dus met 5-1
voor. Nog twee wedstrijden te gaan. Gaan we onszelf dan weer overtreffen?
De laatste twee dubbels gaan tegelijk van start. Lianne en Martine spelen de derde
dubbel. Eén van de dames is linkshandig, dus vooraf wordt een tactiek besproken om
de tegenstandsters uit te kunnen spelen. De tactiek blijkt te werken en de Rijnsburgse Biosers winnen met 21-14 en 21-17. To en Petra hebben het moeilijker. Ze winnen
de eerste set overtuigend met 21-10, maar geven in de tweede set een voorsprong
van zeven punten weg. De stand gaat van 13-6 naar 13-13. De dames uit Maasdam
zetten deze puntenreeks voort en winnen met 21-17. Opnieuw een derde set voor To.
De eerste en tevens ook direct de laatste voor Petra. De dames gaan er helemaal
voor en winnen met 21-11. Dit betekent
dat we met 7-1 gewonnen hebben!!
We gaan lekker!
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Verslag Dames 2 tegen Leiden
Van onze verslaggever en coach. Rond half acht verschijnen alle dames in de kleedkamer. Omgekleed gelijk de baan op en aan de slag. De eerste damesdubbel wordt
gespeeld door Michaela en Regina. Vorige week heeft dat goed uitgepakt. Never
change a winning team. Helaas schiet de kramp er bij Regina al vroeg in. De eerste
set winnen de dames met 21-18, maar de tweede en derde set gaan verloren. Het
wordt nog even spannend met een stand van 20-20 in de derde set, maar de dames
van Leiden winnen met 22-20. Marianne en Wil spelen de tweede damesdubbel. Zij
hebben nog nooit samen gespeeld en het is dus even wennen in de eerste set. Maar
de tactiek is snel bepaald en in de tweede en derde set zijn de dames ijzersterk. Wil
in de voorhoede en Marianne als midden-mid. Na twee spannende sets staat het gelijk, 1-1.
Vervolgens is het de beurt aan Michaela en Marianne in de single. Beide dames spelen goed, maken weinig fouten en slaan de shuttle strak naar beneden. Michaela wint
de eerste set met 21-14. Toch is ze niet tevreden over haar eigen spel en alle zeilen
worden bijgezet om het in de tweede set beter te doen. En dat lukt. Michaela is haar
tegenstandster in de tweede set de baas en staat op de helft al voor met 11-2. Uiteindelijk wint zij de set met 21-7. Vooraf is Marianne wat gespannen, omdat ze haar tegenstandster kent. Maar gelukkig blijft ze deze zenuwen goed de baas en wint ze in
twee sets.
Aan Wil en Regina te taak om de voorsprong van 3-1 uit te bouwen. Ondanks het feit
dat Regina last heeft van haar kuiten maakt zij er toch een spannende wedstrijd van.
De eerste set wint ze met 22-20, maar in de tweede set laat haar tegenstandster Regina goed lopen. In de derde set knokt Regina zich terug, en staat na de kantwissel
met 11-6 voor. Deze puntenreeks drukt ze door en Regina wint met 21-13. Wil speelt
tactisch erg goed, maar ook haar tegenstandster weet goed raad met de shuttle. Hierdoor verliest Wil de eerste set met 21-9 en ook de tweede set wordt verloren.
Michaela en Marianne spelen samen de derde dubbel. De eerste set gaat erg goed
en wordt door de Rijnsburgse Bios’ers gewonnen met 21-16. Het begin van de tweede set is matig en de dames staan al snel een aantal punten achter. Gelukkig vechten
de dames zich terug, mede door een aantal mooie, aanvallende ballen van Marianne.
De service van Marianne is vandaag fenomenaal, ze lukken allemaal. De dames blijven tot het eind toe vechten en winnen knap in twee sets. Regina strompelt echt over
de baan, dus Petra is ingeschakeld om Wil bij te staan in de dubbel. Gelukkig is er
voor Petra compensatie aangevraagd, zodat zij in team 2 mag invallen. De eerste set
wordt gewonnen door de dames uit Leiden. Toch blijven Wil en Petra qua punten
dichtbij hun tegenstanders. Helaas komen de dames ook in de tweede set tekort.
Een mooie 5-3 overwinning voor het damesteam van BC Bios/BC Rijnsburg.
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Op een prachtige zondagmiddag, speelt Dames 2 een competitiewedstrijd tegen Flair
in Alphen aan den Rijn. We vinden het jammer, dat we deze middag niet lekker in de
tuin door kunnen brengen, maar een lekker potje badminton is ook wel aan ons besteed.
Jeannette en Michaela vormen de eerste Dames dubbel. Terwijl zij aan het spelen
zijn, beginnen Wil en Marianne ook aan hun potje. Zij zijn veel eerder klaar, met niet
zulke goede cijfers: 21-11 en 21-8. De tegenstanders zijn gewoon net even wat beter
en Marianne en Wil kwamen niet lekker in de wedstrijd.
Jeannette en Michaela hebben vooral in de eerste set veel last van het licht in deze
Limeshal. Om de hal op te kunnen splitsen hangen er grote schermen. Deze zijn gedeeltelijk naar beneden gehangen. De dames van Flair vertellen, dat het zich nog
veel slechter is, als de schermen helemaal naar boven hangen. De eerste set verliezen Jeannette en Mich met 23-21. Daar zit meer in. De tweede set staan ze aan de
goede kant en winnen ze vrij gemakkelijk met 12-21. En ook de derde set wordt (zij
het nipt) gewonnen met 21-23)
Wil is ondertussen al aan haar single begonnen. Zij speelt 4e dame en moet normaal
heel lang wachten voor ze aan de beurt is, maar omdat Flair de zaal tot half5 gehuurd heeft, moesten we zoveel mogelijk doorspelen, en dus de banen bezet houden! Wil begint lekker. Ze verliest de eerste set net met 21-19. De tweede set wordt
21-11. Jammer!
Michaela speelt eerste dame. Zij speelt tegen een hele felle mevrouw, die heel veel
terug heeft. Mich heeft heel veel last van het licht en ziet veel shuttles niet aankomen
en kan daardoor niet snel reageren. De tegenpartij zegt dat zij er ook veel last van
hebben, maar ja, zij hebben toch thuisvoordeel, dan. De eerste set verliest Mich met
21-9: “Ik zie de shuttles echt niet!” De tweede set staat Mich voor, maar de dame
komt langszij: 18-18. Uiteindelijk wint Michaela deze met 18-21. De derde set staat
Mich weer aan de verkeerde kant van het net. De tegenstandster komt te ver voor.
Verloren: 21-14.
Jeannette verliest de eerste set nipt met 21-19. Het wordt eentonig: verkeerde kant
van de zaal. Het is echt geen smoes. Er werd de hele wedstrijd niet voor de shuttle
gekozen, maar voor de kant om te beginnen, dat zegt toch wel wat! Jeannette wint de
tweede set vrij gemakkelijk met 11-21, dus ze begint met veel plezier aan haar derde
set. Die wint ze gelukkig met 15-21. Knap gedaan!
Marianne speelde vandaag 3e dame. De eerste set wint ze vrij gemakkelijk ook dankzij de kauwgom van Michaela. De tweede set wordt verloren met 21-17. Dan ook
maar een derde set. Ze moest flink haar best doen. In deze laatste set staat ze achter met 18-14. Marianne knokt zich terug naar 18-18. Dan gaat het heel lang gelijk
op. Uiteindelijk wint ze met 23-25. En daar is ze heel blij mee!
We zijn weer toegekomen aan de dubbels. Wil en Michaela beginnen een beetje
zwakjes aan hun partij. Ze weten zich later gelukkig te herpakken, maar er wordt niet
meer gewonnen in de eerste set: 21-19. De tweede set gaat beter en winnen ze wel
met 19-21. Wil mag beginnen met de 3e set, maar helaas kunnen ze het goede spel
van de tweede set niet doorzetten. Ze verliezen met 21-11.
Marianne en Jeannette sluiten de partij. Zij spelen voor het eerst samen en dat gaat
eigenlijk vanaf het begin prima! Marianne moet heel even wennen aan het feit dat
Jeannette linkshandig is, maar ze spelen prima samen! Resultaat: 9-21 en 8-21.
Eindresultaat is een gelijkspel. Het was gezellig en we hebben over het algemeen
lekker gespeeld denk ik. Alleen dat licht in die zaal…..
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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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Heren 1 KAMPIOEN

Donderdagavond 22 mei speelden de heren uit het gecombineerde herenteam van BC Rijnsburg en BC BIOS hun laatste wedstrijd. Van de acht
partijen moesten er minimaal vier gewonnen worden om kampioen te worden. De heren wonnen met 6-2 en staan dus stevig bovenaan. Er was
champagne en de heren kregen een mooie medaille! Vanavond spelen het
tweede heren en damesteam. Zij strijden helaas niet meer voor het kampioenschap, maar zijn knappe middenmoters geworden. Voor de dames uit
team 1 blijft het nog spannend tot maandag. Naaste concurrent Lekkerkerk
mag dan maximaal vijf punten in de wacht slepen, dan zijn ook zij kampioen.
Hieronder een fotoverslag van de kampioenswedstrijd.
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Hierboven een sfeerimpressie van het ‘feestje’ na het toernooi.
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