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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: 
 

December: 
 03-12  Tom van Rijn 
 15-12  Martijn Vink 
 16-12  Mohammed Abbach 
 20-12  Jaap Hoek 
 31-12  Mieke Zwetsloot 
 

Januari: 
 02-01  Steven de Roode 
 03-01  Ger Duyneveld 
 

Februari: 
 03-02  Steffi Gerlach 
 09-02  Jan Nouws 
 
 

Welkom nieuwe leden: 
  Nikita van Beelen 
  Suzanne van Beelen 
  Finn Groot 

Van de redactie 
 
 
De feestdagen, Kerst en Oud en Nieuw, staan weer 
voor de deur. Tijd om nog een clubblad in elkaar te 
zetten, zodat iedereen terug kan lezen hoe de laatste 
wedstrijden van het jaar zijn verlopen. En welke da-
gen we de komende tijd spelen. En vooral waar. 
Zoals jullie wellicht in de krant gelezen hebben is de 
eerste hal van het nieuwe Sportpark Duinwetering zo 
goed als klaar om, in ieder geval wat de zaal betreft, 
in gebruik genomen te gaan worden. Als alles volgens 
plan gaat, gaan we vrijdagavond 2 januari 2015 ons  
eigen Nieuwjaarstoernooi daar spelen. 
De vrijdagavond ervoor, 26 december, zullen we om 
begrijpelijke redenen niet spelen. Maar de dinsdag-
avonden ervoor en erna is de zaal wel gewoon open 
en kan iedereen dus terecht om voor de Kerst weer 
een beetje in vorm te komen en na de Kerst de (te 
veel) gegeten pondjes er weer af 
spelen. 
 
Rest mij verder niets, dan iedereen 
fijne feestdagen toe te wensen en 
tot volgend jaar. 
 
Ron 
 

T.C. + Bestuursvergadering: maandag 16 februari 20:00 bij Petra 
Kopijsluitingsdatum: zaterdag 31 januari 2015 
 
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 

 
  

Op dinsdag 18 november was er weer de ledenvergadering van 
de sportraad. Deze vergadering werd goed bezocht door alle ver-
enigingen in Noordwijk. (totaal 21 van de 26 sportverenigingen). 
Iedereen komt aan de beurt en vertelt dan wat over zijn vereniging 
waar ze tegenaan lopen en wat voor problematiek ze hebben. De 
verschillen onderling zijn erg groot, maar hebben ook een raak-
vlak en dat is de terugloop van leden. En vooral bij jeugd. Ook wij 
hebben dit probleem. Hiervoor hebben wij al verschillende acties 
ondernomen, zoals de scholierentoernooi wat elk jaar terug komt, 
ouder-kind toernooi en pas nog een clinic waar ook veel voor ge-
adverteerd werd.  
Met al deze activiteiten hebben we weer wat nieuwe gezichten op 
de club, maar er kunnen uiteraard altijd nieuwe gezichten bij. 
 
Achter de schermen zijn we ook nog bezig met de nieuwe sport-
hal. Verleden week zondag 23 november was er een rondleiding 
in de nieuwe hal. Over 2 weken is de opening. De vloer licht er al 
in. (grijze vloer en witte lijnen) en de lichten hangen keurig netjes 
tussen de lijnen. En met een hoogte van 9 meter is het een enor-
me hal. We gaan er echt op vooruit. We zullen wel nog even moe-
ten wachten. Zoals het er nu voorstaat zullen wij verhuizen vol-
gend jaar in het nieuwe seizoen. Wel zal het Papendal aan zee 
New Age Toernooi, zoals hij gaat heten en door ons zal worden 
georganiseerd gespeeld worden in de nieuwe hal. Om alvast te 
wennen hebben we 2 avonden gekregen om te spelen. Dat zijn de 
vrijdagavonden op 2 en 23 januari. 
 
Groet, 
Michael Weterings 
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Vanuit de technische  commissie. 
 

Hallo allemaal, 
 
De kerst ligt voor ons en zo ook het nieuwe clubblad. 
 
Gisteren ontvingen wij het droevige bericht dat de vrouw van Aad van der Harst is over-
leden, we wensen Aad alle sterkte toe. 
 
Met de regiocompetitie loopt het goed, alle wedstrijden worden gespeeld en we hebben 
geen blessures (even afkloppen).  
 
Team 1 gaat zich handhaven in de hoofdklasse, al moet er wel voor gewerkt worden. 
Team 2 gaat promoveren naar de 3e klasse, ze staan nu ver bovenaan. Dit geeft mij het ge-
voel dat de degradatie van vorig jaar inderdaad onterecht was. 
Team 3 gaat waarschijnlijk naar de 7e klasse, ze verliezen veel, maar houden de spirit er 
in. 
 
Dan zijn we druk bezig met de nieuwe hal en het Papendal aan Zee New Age Toernooi , 
op 6-7-8- februari gaat dit plaats vinden.  De inschrijvingen lopen binnen en op 20 de-
cember weten we definitief hoeveel deelnemers er zijn, we hopen op 180 deelnemers.  De 
gemeente is onze grootste sponsor, we krijgen namelijk de zaalhuur terug, en zijn hier erg 
blij mee. 
 
Op 2 januari en op 23 januari gaan we proefdraaien in de nieuwe hal.  Op 2 januari is 
daar het nieuwjaartoernooi en borrel, neem gerust iemand mee, dan maken we er een leu-
ke avond van en echt kom spelen want de hal is prachtig. 
 
In de krokusvakantie organiseren we weer een scholierentoernooi, woensdagmiddag, 25 
februari, wie wil komen helpen graag. 
 
We gaan ook met 3 teams vrouwen- en mannencompetitie spelen in Noordwijk. De spe-
lers komen uit Noordwijk en Rijnsburg. 
 
Vanaf hier wens ik iedereen Prettige kerstdagen en een sportief 2015. 
 
En ja wij BC BIOS organiseren het grote Papendal aan Zee New Age Toernooi, dus dui-

men en kom helpen, meedoen, kijken, neem publiek mee dan maken we er een mooi toer-

nooi van. 

 

Groeten, Petra 
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Van / Voor / Over de jeugd 
 

De jeugd van BIOS groeit! 
 
Het wordt steeds voller op de dinsdagavond en dat is maar goed 
ook!  
Dit seizoen is de BIOS-jeugd uitgebreid met 4 nieuwe leden. Finn, Lisa, Nikita en  
Finn: van harte welkom!  
Er wordt steeds fanatieker getraind door allemaal. Het niveauverschil onderling is 
best groot, wat de training niet altijd gemakkelijk maakt. De oefeningen worden 
zoveel mogelijk naar elk niveau aangepast en zo leren we ook van elkaar. En het 
trainen werpt zijn vruchten af: het gaat steeds beter. Ook hierin ‘groeit’ de BIOS-
jeugd! 
 
Helaas konden we niet een volledig jeugdteam samen stellen om deel te nemen aan 
de regiocompetitie, maar … er doen veel kids mee met het New Age Toernooi dat 
BIOS organiseert op 6,7,8 februari 2015. Dat betekent dat we hiervoor natuurlijk 
extra goed trainen. De kinderen die samen gaan spelen in een heren– of damesdub-
bel of als mix-team (dame en heer), oefenen vaker in deze samenstelling.  
 
Naast de specifieke badmintontraining, doen we ook wel eens iets anders. Zo heb-
ben we een paar keer het kokerballenspel gespeeld. Iedereen heeft een eigen koker. 
Het is de bedoeling om de koker van iemand anders om te gooien, tegelijkertijd 
moet je ook jouw eigen koker beschermen. Wie heeft het meeste lef en wie kan 
goed met anderen samen-spelen? Spannend en leuk! 
 
Op vrijdag 2 januari is er een speciaal Nieuwjaarstoernooi: iedereen mag dan ie-
mand meenemen en we spelen allemaal met elkaar— jong en oud, lid en geen lid. 
Dit toernooi is helemaal bijzonder omdat we voor het eerst in de nieuwe sporthal 
mogen spelen! (Sportpark Duinwetering, naast het Northgo College).  
Allemaal komen dus! 
 
Fijne Kerstdagen en een gezellig oud&nieuw! 
Ingrid Strien 
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Verslagen team 2 
 
Noordwijk, 21/10/2014 BC BIOS 2 – Onder Ons 6 (Den Haag; Loosduinen) 
 
Na enig zoeken naar je juiste banen en het passen van shirtjes, werd om 19:45 eindelijk be-
gonnen aan onze eerste thuiswedstrijd. De vorige, thuis tegen Leiden op 3 oktober, was op 
verzoek van de tegenstanders verplaatst. Eerst naar een datum waarop we zelf ook niet kon-
den en na veel contact uiteindelijk is de datum op 9 januari 2015 gekomen. 
Dit maal mochten we op baan 6 spelen. En omdat het nog vrij rustig was, begonnen de da-
mes gelijk op baan 3. Omdat Petra naar een bruiloft ‘moest’ hadden we Daniëlle ‘geregeld’. 
Samen met Lily hadden ze niet veel moeite met de lange dames uit Den Haag. Met 21-15 
en 21-9 werd gewonnen. 
Bij de heren was het een heel ander verhaal. Nog niet wakker, of aan het uitbuiken, het ging 
niet goed: 14-21.  
De 2e set werden de heren wakker, want met 21-10 werd er gewonnen. Dus moest er weer 
een 3e set gespeeld worden. Aan beide kanten werden mooie punten en grote fouten ge-
maakt. Na het wisselen bij 11-8 werd de voorsprong niet veel groter. Maar gelukkig ook 
niet kleiner. Uiteindelijk werd het 21-18. 
Michael speelde gemakkelijk zijn single. De 1e set was 21-9 en de 2e was 21-13. Goed ge-
daan! ‘Dat dacht ik ook. Ik voelde me ook sterk’.  
Dan zijn we nu aan het mixen. De 1e mix speelt Ron met Lily. Je merkt, we hebben een 
stukje overgeslagen. Maar om compleet te zijn: het staat 6-0 voor ons. De tegenstanders 
willen niet met 8-0 naar huis en willen het op een akkoordje gooien: 6-2 en ze betalen het 
1e rondje. Ron en Lily gaan er denk ik niet mee akkoord, want ze staan met 18-11 voor  en 
nu met 20-14. O, toch niet 21-14. De 1e gewonnen. Dat komt denk ik ook door Lily’s 
‘hup’-kreetje. Hup, hup, huphup. Nu de 2e set. Hoe kan het ook anders. Lily mag beginnen. 
En gelijk al 2-0. En we spelen ook voor het eerst on onze door van de Kolk gesponsorde 
shirts. Ze zitten lekker en zien er flitsend uit. We slaan een stukje over, anders wordt het 
wel heel saai. Het staat 8-16. De tegenstanders serveren. Dus we staan voor. Met een enor-
me omhaal van Ron, welke heel soepeltjes ging, maakt hij er 8-17 van. Er wordt door Lily 
minder ‘hup’ geschreeuwd, o nee, daar is de ‘hup’ weer, maar dit keer in combinatie met 
‘kak’. En ja hoor 21-14 gewonnen. De deal gaat dus niet door. We zullen het 1e rondje zelf 
moeten betalen.  
Nu de deal toch niet doorgaat, gaan we de 8-0 maar compleet maken. Dit zal dan al de der-
de keer worden dit seizoen. Michael en Daniëlle mogen het doen, het is alleen geen mix 
maar een dubbel. Omdat Daniëlle niet meer gewend is te mixen nu ze geen competitie 
speelt. Het begint met een lachwekkend niet vaak voorkomen voorval: de dame rost de 
shuttle op het achterwerk van de heer. Michael moet wennen aan het dubbelen, maar het 
gaat niet slecht. Halverwege de 1e set staan ze 11-10 voor. Het gaat gelijk op, maar ze we-
ten een gaatje te slaan 16-12. Nog steeds hier en daar wat foutjes door het dubbelen. Maar 
desondanks weten ze ruimschoots te winnen. De tweede set begint met wat foutjes. Hier-
door kan de tegenstander nog aardig meekomen. Ze laten de tegenstander ietwat weglopen, 
maar met een paar harde smashes wordt dit gecorrigeerd en staat het 15-15. Daniëlle maakt 
een paar mooie punten waardoor het 21-17 werd. Einduitslag 8-0. 
30 punten uit 4 wedstrijden, geen verkeerde start van het seizoen. We naderen nu al het aan-
tal punten van vorig jaar. 
 
 
Noordwijk, 14-11-2014. BC BIOS 2 – Spotvogels 1 (Leiderdorp): 8-0. 
Verder niets. 
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Leiden, zondag 23-11-2014. Veglo 5 – BC BIOS 2 
 
Lekker hoor, zondagmorgen om 10 uur spelen. Gelukkig niet zo ver weg, maar via Sassen-
heim (om Lily op te halen) en een beetje zoeken, doe er toch bijna 3 kwartier over. Omdat 
Petra niet kan speel Wil met ons mee.  
De herendubbel en de damesdubbel worden gelijk gespeeld. Alle twee in 2 sets. De heren 
winnen met 14 en 12 tegen. De dames komen in de 1e set niet verder dan 6 punten. In de 2e 
set halen ze er toch wel mooi 14 punten. Niet genoeg, maar het ging een stuk beter.  
Ook de heren- en dames enkel werd gelijk gespeeld. Lily had tot aan vandaag een score van 
100%, maar na de verloren dubbel wilde ze toch wel graag haar single winnen. Het was 
voor de 1e keer dat ze tegenstand ondervond. En dat tegen een invaldame (Ank). Die had in 
het verleden veel hoger gespeeld. Achteraf hoorden we dat ze tot wel in de 4e divisie heeft 
gespeeld en nu dus 4e klasse. Dat scheelt toch wel 5 klassen. In de 1e set kwam Lily nog tot 
19 punten, in de 2e set haalde ze er 13. Maar ze had wel lekker gespeeld.  
Michael moest duidelijk wakker worden. Zijn tegenstander speelde heel ‘lief’ en haalde 18 
punten. In de 2e set begon Michael het licht te zien en met 10-21 won hij deze set. Tussen-
stand: 2-2. Het kan nog alle kanten uit. 
Wil heeft ook gespeeld. De 1e set ging goed en stond ze zelfs voor. De tegenstander was het 
daar niet mee eens en heeft de rollen omgedraaid. Uiteindelijk de 1e verloren met 21-18. De 
2 set schrijft ik niet zo veel over. Laat ik zo schrijven: ze heeft dapper weerstand geboden.  
Ian heeft zijn 1e set verloren, maar de andere 2 gewonnen. Uiteindelijk staat het nu 3-3. Ho-
pelijk gaan we de mixen winnen. In ieder geval de mix van Michael en Wil brengt een hoop 
herinneringen op.  
Helaas, de beide mixen worden verloren. Ron en Lily spelen de 1e mix tegen de invaldame. 
Het wil niet lekker lopen en met 15 en 19 punten verliezen ze in 2 sets. 
De mix van Michael en Wil duurt lang. De 1e set ging niet zo lekker, maar toch nog 14 pun-
ten. In de 2e set komt het spel meer los. Er in een spannen eind winnen ze met 18-21. De 3e 
set loopt op zich wel goed, maar de laatste paar puntjes vallen in het voordeel van de tegen-
standers.  
Al met al dus 5-3. VERLOREN. We wisten niet meer hoe het voelde, maar nu weer wel. 
 
 
Noordwijk, 28-11-2014. BC BIOS 2 -  Hillegom 6 
 
Michael begon flitsend aan zijn single, de kilo’s zijn er letterlijk afgevlogen! We zijn trots 
op je Michael! De tegenstander ook!  
Tot zo ver het verslag van spelers van team 1 van Rijnsburg. 
Petra heeft een zware pot gespeeld en wisselde mooie punten af met mindere. Haar tegen-
standster speelde constanter en won de pot. 
Uiteindelijk werd het toch nog 6-2 voor ons. 
 
 
Leiden, 12-12-2014: BC Leiden 4 – BC BIOS 2 
 
En ja hoor, vandaag mogen we weer schrijven. Het wordt een verslag van BIOS 2 tegen BC 
Leiden 4. En uiteraard zijn wij beter. Wel hebben we onze 1e herendubbel set verloren, maar 
verkeerde kant, wennen aan de shuttle en het licht. Dan is 21-19 de 1e verloren helemaal niet 
zo gek. We hebben nu de goede kant dus het volste vertrouwen erin. We staan met 8-5 ach-
ter, maar dat gaat natuurlijk veranderen. Wel gemeen om je tegenstanders hoop te geven en 
dan totaal wegslaan. Vandaag mag het. 
Petra en Lily hebben een andere tactiek. Ze winnen gewoon de 1e set met 16-21. Keurig.  
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De heren (Ron en Ian) beginnen met de aanval. Ze staan met 12-14 voor. En met subtiel 
aanvalletje van Ron staat het 13-15. En Ian kan ook leuk uit de hoek komen en pats 14-
21. Gewoon afstraffen.  
En dan de dames. Geen idee hoe het daar staat. Petra serveert. Pats, pats, pats, punt en het 
staat: geen idee. Ik wacht wel tot ze klaar zijn. De heren hebben weer gewonnen. 
O, de dames hebben gewonnen, met 10-21. Keurig. Kijk heren (of lees), zo kan het dus 
ook. Door jullie 3e set moet ik langer wachten  
Edje (vroeger van EVBC) is er ook om aan te moedigen en gezellig bij te kletsen. Hier 
spelen ze nog steeds in die hal bij het Vlietlandcollege, die hal waar Leie onwel werd. 
Kan je nagaan hoe lang we hier al komen. 
Het staat 0-4. Zowel Michael als Petra hebben in drieën gewonnen.  
Ian staat nu te singelen en moet aan de bak, 1e set 21-18 verloren. De 2e set gaat gelijk be-
ter. 
(P.S. Er staat een leuk stukje in de krant, heeft Ron meegenomen, Witte Weekblad, over 
het Nieuwjaarstoernooi en over het ‘Papendal aan Zee New Age Toernooi.) 
Nu staat Ian gelijk 10-10. Lily heeft gewonnen met 13-21 en 12-21, ze was blij met haar 
service en natuurlijk ook met haar winst. Lily stuurde in de Team2-WhatsApp een over-
zichtje van hoe wij staan bij de rankinglijst bij de bond en jawel, wij staan allen bij de top 
7!!  
Ian heeft een 3e set!! 17-21 gewonnen. Nu staan we met 0-6 voor. 
Over de mixen werd niets geschreven. Misschien omdat we die bijna ‘gewoon’ in 2 sets, 
zonder verlenging, wisten te winnen. Blijkbaar hadden de tegenstanders moeite met ons 
goede mixdubbelspel.  
Einduitslag 0-8. Uit, dus feitelijk met 8-0 gewonnen. 
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 Verslagen van team 3 
 
Sassenheim – Bios 3 
 
Rond half 8 reden we richting Sassenheim, bijna een thuiswedstrijd. 
Robert en Kevin spelen de herendubbel. Set 1 verliep niet goed bij de 
start maar halverwege kwamen ze terug, met 21-18 verloren ze de 1e 
set. Met wat advies van de zijkant startte ze sterk in de 2e set en won-
nen met 13-21. Set 3 was wisselvallig, mooie punten maar niet genoeg 
om de partij te winnen, met 21-16 ging de wedstrijd naar Sassenheim. 
Wil en Karin speelden de damesdubbel, set 1 ging niet naar wens 21-12 
voor Sassenheim. Met wat overleg tussen de dames ging de 2e set be-
ter, 17-21. Dus ook de damesdubbel in 3 sets. Gelijk een goede start en 
wisten zij de dames van Dynamo achter zich te houden, de set eindigt 
in 15-21 voor Bios. 
Piet speelde de 1e single. Set 1 ging niet goed, Piet moppert en verliest 
met 21-10. Set 2 meteen een grote achterstand 11-3, Piet weet dit knap 
om te buigen naar 11-11. Dan kantelt de partij voor de 2e keer en wint 
Dynamo ook de 2e set met 21-14. 
Wil nam de 1e dames single voor haar rekening, dit ging goed, super 
goed zelfs, zelf was ze ook zeer tevreden 13-21. De dame van Dynamo 
kreeg advies, maar Wil bleef haar spel spelen en won ook de 2e set met 
14-21.  
Robert spelt de 2e heren single, met hoog en hard slaan maar toch ook 
wel geplaatst, door een servicefout won hij de 1e set met 19-21. Set 2 
ging een stuk beter en wordt deze set gewonnen met 12-21.  
Joyce spelt de 2e dames single, het spel gaat steeds beter en de rally’s 
worden langer, 21-5 en 21-7.  
Piet en Karin spelen de 1e mix, Piet heeft al een biertje op dus is de 
snelheid er wat uit, de 1e set wordt verloren met 21-9. De 2e set wordt 
er aanvallender gespeeld en gaat het tempo omhoog, toch ook deze set 
verloren met 21-11. 
Kevin en Joyce spelen de 2e mix, maar helaas met 21-7 verloren. De 
start van de 2e set ging niet zo lekker, 9-1 achter voordat ze de service 
naar zich toe konden halen. Toch konden ze hun draai niet vinden in de 
partij en met 21-4 wint Dynamo. 
 
Eindstand 5-3. 
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Bios – Lekkerkerk 
 
Piet is een beetje laat, dus Kevin en Robert spelen de herendubbel. 
Door flink aan te vallen hebben de heren in 2 sets gewonnen 21-18 en 
21-16.  
Karin heeft een feestje dus spelen Wil en Joyce de damesdubbel, een 
première. Joyce spelt goed en de 1e set wordt nipt verloren met 18-21. 
De 2e set gaan we goed door en hielden lang stand maar helaas toch 
verloren met 16-21.  
Piet spelt de 1e single, de set gaat gelijk op maar uiteindelijk maakt 
Piet het af met een krappe 21-19. Piet staat in de 1e set achter, maar 
weet uiteindelijk toch genoeg punten te pakken om de partij te winnen 
21-18.  
Helaas verliest Wil haar single in 2 sets, dus voorlopig gaat de wed-
strijd gelijk op. 
Kevin heeft als doel 10 punten in een set te halen, het werden er in ie-
dere set 6, maar er waren wel rally’s.  
Ook Joyce heeft hetzelfde doel en kwam al tot 9 en 7, ze gaat ook 
steeds een stap vooruit. 
Robert en Wil spelen de 1e mix, de 1e set wordt gewonnen door snel 
punten te maken, ondanks dat de tegenstander nog terug kwam wordt 
deze gewonnen met 21-17. De 2e set is nog spannender en in de ver-
lenging wordt het 23-21.  
Joyce en Piet hebben zich erg goed gehouden en met uitstekend spel 
winnen zij beide sets in 21-18. 
 
Eindstand 4-4. 
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Hierboven een sfeerimpressie van het ‘feestje’  na het toernooi. 
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TOE AAN EEN NIEUW RACKET 

 
 

ALLE RACKETS VAN YONEX EN CARLTON 
ZIJN MET 15% KORTING LEVERBAAR 

 
 
 
 
 
 

    Nieuwe bespanning: Info in de zaal bij: 
    Vanaf € 19,50   Willem Jan Tebeest 

     071 - 3618940 
 

Willem Jan is bijna altijd in de Zaal aanwezig 
                                                                                     
 
                                                                                       


