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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:
Anneke Slats
071-3610291

Strandloper 10, 2201 XZ Noordwijk
a-slats@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 Petra
Websites club: http://www.bcbios.nl
Website bond: http://zuidwest.badminton.nl
Uitslagen en standen: http://badmintonnederland.toernooi.nl
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De jarigen van Bios
komende maanden:

Van de redactie

Augustus:

Dat heeft even geduurd. Eventjes tijd vinden
om het clubblad voor de zomer te maken. Zo
lang dat deze zomer(vakantie) er voor de
meesten er al weer bijna op zit. Maar omdat
het toch wel handig is als iedereen weer even
weet wanneer en waar we beginnen dus toch
nog een nummer.

03-08 Koen Oosthoek
04-08 Noah Guida
15-08 Finn Groot

September:

16-09 Vera Weterings
24-09 Willem Jan Tebeest

Oktober:

10-10 Bartek Budz
11-10 Bas Onderwater

November:
04-11
06-11
08-11
15-11
19-11
29-11
30-11

Johan Nouws
Nikita van Beelen
Michael Weterings
Justin Budding
Jade ter Laak
Anneke Slats
Ank Nouws-Vegt

In het blad zie je nog wel verslagen van zaken
die in de eerste helft van het jaar gebeurd zijn.
Te denken valt aan het New Age Toernooi Papendal Aan Zee. De naam die nu ook door de
gemeente en de pers wordt gebruikt om het
nieuwe sportpark aan te duiden. Daarnaast nog
enkele verslagen van de competities.
Lees ook het stuk van de technische commissie
voor belangrijke data in de nabije toekomst.
Tot ziens in de nieuwe sporthal.
Ron

T.C. + Bestuursvergadering: woensdag 26 augustus 20:00 bij Petra
Kopijsluitingsdatum: zaterdag 17 oktober
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 per badmintonseizoen (augustus-juli)
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Van de Voorzitter
Vandaag schrijf ik het stukje voor in het clubblad. Op de
achtergrond staat een programma op van omroep Max "we
zijn er bijna". Het gaat over een stel oudere mensen die in
een groep gaan kamperen in Italië. Nou ga ik zelf over 5 dagen naar Italië en kom al aardig in de sfeer. Maar voordat
het zover is, eerst nog een stukje schrijven.
We zijn al even gestopt met badmintonnen en ik zelf al wat
langer door een blessure. Sommige van ons kunnen niet zo
lang wachten en huren samen met wat anderen een baantje
in Sassenheim of bij Veglo. Die whatsappies lichten constant op op mijn mobiel en de nieuwe afspraak voor het huren van een baan is alweer geregeld. Erg leuk om te lezen.
Nog een maand en dan kunnen we weer beginnen. Dat zal
dan zijn op 25 augustus. We spelen dan voortaan in de nieuwe hal. De zaterdag daarop de 29e zal er een grote opening
zijn en door veel clubs een clinic gegeven worden. Hou die
datum vrij en kom gezellig langs of doe gezellig mee. Het
wordt groot opgezet door de gemeente en betrokken verenigingen.
Voor de rest wens ik iedereen nog een
fijne vakantie, rust goed uit en dan zie
ik jullie allemaal de 25e in de nieuwe
sporthal.
Groet,
Michael
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Vanuit de technische commissie.

Hallo allemaal,
Het seizoen is afgelopen en we kunnen terug kijken op een sportief
2014-2015.
Vooral het Papendal aan Zee Toernooi was een succes, in de nieuwe
sporthal en met 6 verenigingen uit de regio.
De Heren en Dames competitie heeft plaats gevonden in Noordwijk,
in samenwerking met Rijnsburg. Er is volop gespeeld, met mooie
partijen.
Aad van der Harst heeft afscheid genomen, na 16 jaar trainer geweest
te zijn bij BC BIOS.
Tevens afscheid van de Northgohal. In het nieuwe seizoen startten
we met de trainer Arthur de Beer uit Alphen aan de Rijn. We beginnen weer op dinsdag 25 augustus in de nieuwe hal Duinwetering, hal
oranje.
We hebben daar 6 banen tot onze beschikking, op vrijdag spelen we
de thuiswedstrijden zoveel mogelijk gelijk, en hebben dan van 19.30
tot 20.30 6 banen, daarna 9 banen. Dit was een heel gepuzzel daar dit
alleen kan , als de volleybal in de andere hal geen wedstrijden heeft.
Op zaterdagmiddag 29 augustus wordt het nieuwe sportcomplex feestelijk geopend, daarbij kan iedere vereniging zich van zijn beste kant
laten zien, met demo wedstrijden.
Onze nieuwe trainer Arthur zal ook aanwezig zijn, en we zijn aan het
proberen om een herendubbel te regelen die een demonstratie wil geven, we denken dan aan de beste spelers van BC BIOS en Rijnsburg.
Daarnaast zal er een informatiekraampje
komen, waar we info kunnen geven over
onze vereniging. Ik hoop dat we hiermee
nieuwe leden kunnen trekken.
Wil iedereen proberen er op 29 augustus
te zijn, samen kunnen we onze vereniging
promoten, neem je sportspullen mee en
ervaar de nieuwe hal.
Voor nu een goede zomer
en tot in augustus.
Groeten Petra
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Van / Voor / Over de jeugd
Als ik terugkijk op seizoen 2014-2015, komen een paar
trefwoorden bij mij op:
Leerzaam, kennismaken, plezier, nieuw, intensief, groei, afscheid nemen,
lol
Het was voor mij het eerste seizoen samen met de BIOS-jeugd. Alles was
nog nieuw en ik moest best nog even wennen om alles op tijd te regelen
en te organiseren. Het was een leuk seizoen en ik heb het erg naar mijn
zin gehad met alle kids! Jammer was wel dat we geen competitie hebben
kunnen spelen. Ook voor het komende seizoen zal dat lastig worden,
maar we proberen wel meer oefenwedstrijden te organiseren. Zo kunnen
we goed testen of we het geleerde ook in praktijk kunnen brengen.
Vlak voor de zomerstop hebben we nog een bijzondere training gehad: na
wat leuke badmintonspelletjes werd er een mini-toernooitje gespeeld. En
met een drankje en een koele traktatie van Aad, hebben we daarna niet alleen het seizoen beëindigd maar ook afscheid genomen van Aad als trainer.
Nu staat het nieuwe seizoen alweer voor de deur. Een nieuw seizoen in
een nieuwe sporthal met een nieuwe trainer. Best spannend dus! Ik heb er
het volste vertrouwen in dat het weer een mooi sportief badmintonseizoen gaat worden!
Ik zie jullie graag allemaal weer
op dinsdagavond 25 augustus
om 19.00 uur in de nieuwe
sporthal op Sportpark Duinwetering. En denk erom: sportschoenen mee, racket mee en
vergeet vooral je goede zin niet!
Tot gauw!
Groet van Ingrid.
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Rob, Leo, Ton en
Riet hebben een
clinic gegeven in de
SJC-sporthal aan
de kinderen van
Klaverweide.

Groep 5/6, Groep 7
en 8.
23 kinderen per
groep hebben lekker
kunnen badmintonnen.
Groetjes
Rob
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Papendal aan zee New Age Toernooi 2015
Vrijdag 18:00
De spanning neemt toe. Maar vele handen maken licht werk en om 19:00 kan
Petra iedereen officieel welkom heten.
Kort na 19:00 worden de spelers omgeroepen die het toernooi mogen openen.
De wedstrijdtafel wordt vol overgave bemand door Henk en Lenie.
Het draait! En lekker ook: enkele spelers vergeten de starttijd een beetje, maar
Henk en Lenie houden iedereen scherp. Of zou het komen door de snoeppot op
de wedstrijdtafel?
BIOS doet het redelijk: er wordt gewonnen en er wordt verloren. De sfeer gemoedelijk en sportief.
De jeugdherendubbel wint hun wedstrijd. Na een warmdraai set die niet gewonnen wordt met 19-21, is de 2e set een makkie: 21-9.
Damesdubbel recreanten winnen hun eerste wedstrijd op een toernooi. Vrij gemakkelijk met 21-7 en 21-8. Geeft moed voor de andere wedstrijden die volgen.
Dag 2
09:00. Jawel, de eerste wedstrijden kunnen beginnen! Henk en Lenie mogen
even uitslapen, Anneke en Ian nemen de honneurs waas. De eerste koffies gaan
er lekker in. Misschien wel even nodig: vóór 10 uur is niet de favoriete tijd voor
BIOS…
Er wordt lekker gespeeld. En tot nu toe zonder blessures!
De masseur is binnen en daar wordt meteen gebruik van gemaakt. Heerlijk!
Zaterdagmiddag 13:41. Maartje Klein (van Dynamo Sassem) heeft haar enkel
gewonnen in categorie 1 damesenkel.
Leuk zo’n verslag. Nu is het 16:16 en nog niets geschreven.
De beheerder krijgt erg goede reacties over de accommodatie en over hoe het
georganiseerd is!
Gerben van Duin, de wethouder, kwam even kijken. Hij was enthousiast en geïnteresseerd en komt morgen terug.
Het is echt gezellig hier.7 man achter de wedstrijdtafel en we hebben het onder
controle.
Jong talent: 2 meiden van BIOS zoeken elke lege baan en elk minuutje om even
lekker samen over te slaan. Jade en Vera.
Om 18:49 begint de eerste wedstrijd van 19:00…..
Er komt een fotograaf van Noordwijk Totaal. Komt het op hun website? Of van
de gemeente? Ook van het Witte Weekblad komt een fotograaf.
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We draaien op tijd.
Ron en Michael: kanjers in het uitrekenen van de punten voor wie er door mag
naar de (halve) finales. Geen commentaar of discussies gehad.
Vanmorgen vroeg is een man, die naar het voetbal was komen kijken, van de
trap gevallen. Er kwam zelfs een ambulance bij. Michael zag het gebeuren.
Veel positieve reacties.
Zaterdagavond speelde Ingrid. Helaas hoorde ze een ‘knap’ en kon niet meer
verder. Wilde wel, maar kon niet. Duizelig. En nu 1 been met een hoge schoen, 1
been laag en morgen als 1e naar Fine de masseur.
Reactie van een ouder: Geweldig badminton toernooi.
Zaterdagochtend vroeg Eline en Sam naar Noordwijk gebracht. Bij binnenkomst
trok het strandtafereeltje gelijk de aandacht. Petra was druk in de weer met het
regelen van alles en nog wat. De zaal was al vol met badmintonspelers. De organisatie loopt goed, er was geen wanklank te horen. Een hele prestatie in zo’n
nieuwe hal waarvoor een hoop extra geregeld moest worden.
Eline speelt goed, ze wint zaterdag al haar wedstrijden. Zondag zie ik Petra spelen. Helaas verliest ze dan haar single. Maar ook zondag loopt alles op rolletjes.
Ik heb ervan genoten en feliciteer de organisatie met het succes.
Hans.

De wedstrijdleiding. Op de foto ontbreekt nog Willem Jan, want die was tijdens
het toernooi in het warme Dubai op familiebezoek.
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Uitslagen finale Papendal aan Zee New Age Toernooi 2015
Onderdeel
Herenenkel 1
Damesenkel 1
Herendubbel 1
Damesdubbel 1
Gemengd dubbel 1

Herenenkel 2
Damesenkel 2
Herendubbel 2
Damesdubbel 2
Gemengd dubbel 2

Herenenkel 3
Damesenkel 3
Herendubbel 3
Damesdubbel 3
Gemengd dubbel 3

Herenenkel 4
Damesenkel 4
Herendubbel 4
Damesdubbel 4
Gemengd dubbel 4

Herenenkel 5
Damesenkel 5
Herendubbel 5-6
Damesdubbel 5
Gemengd dubbel 5

1e Prijs
Daan Zandbergen
Myrte Veenman
Geert Verhave
Daan Zandbergen
Cynthia van der Slot
Kitty Warmerdam
Geert Verhave
Martine Verhave

Vereniging
BC BIOS
Hillegom
BC BIOS
BC BIOS
Hillegom
BKN
BC BIOS
BC BIOS

2e Prijs
Stefan Niewolt
Manon Meivogel
Jan Jaap van Heyningen
Piet Jansen
Maartje Klein
Ilse Niewolt
Piet Jansen
Kitty Warmerdam

Vereniging
Hillegom
Hillegom
BKN
BKN
Dynamo Sassem
Dynamo Sassem
BKN
BKN

Dennis den Blanke
Madieke de Boer
Ron Koeman
Ian Prins
Lily Gijsen
Eline Berg
Jordy van Kampen
Sandra Diesveldt

Hillegom
Bacluvo
BC BIOS
BC BIOS
Bacluvo
Bacluvo
Hillegom
Hillegom

Rick Clemens
Sanne Vogel
Thomas van der Lans
Dennis den Blanke
Hester van Oefelen
Sonja van der Marel
Ron Koeman
Lily Gijsen

Hillegom
Wassenaar
Hillegom
Hillegom
Dynamo Sassem
Dynamo Sassem
BC BIOS
Bacluvo

Robin Hartman
Tessie Verbree
Frans Neuman
J. Dingnes Moelker
Miranda Huurman
Kelly Groen
Brendon Tijssen
Ciska van der Geest

Hillegom
Dynamo Sassem
Bacluvo
Bacluvo
Hillegom
Hillegom
Dynamo Sassem
Dynamo Sassem

Dennis Strobbe
Nanda Waasdorp
Derek Bakker
Sam van Leeuwen
Ciska van der Geest
Tessy Verbree
Wim Braakman
Tessy Verbree

Hillegom
Hillegom
Hillegom
Hillegom
Dynamo Sassem
Dynamo Sassem
Dynamo Sassem
Dynamo Sassem

Marcel Clemens
Iris Oostdam
Joost Oerlemans
Marcel Clemens
Iris Oostdam
Anita van der Hage
Fred Berg
Petra Berg

Hillegom
BKN
Hillegom
Hillegom
BKN
BKN
BKN
BKN

Jamy Treffers
Suzanne van Beelen
Fred Berg
Louis Beenen
Sandra Beugeldijk
Marielle van der Salm
Jack van Gerven
Anita van der Hage

BKN
BC BIOS
BKN
BKN
Dynamo Sassem
Dynamo Sassem
BKN
BKN

Sam van Leeuwen
Elise van der Marel
Jasper Keyzer
Thomas Bakker
Elise van der Marel
Manon Dompeling
Sam van Leeuwen
Eline Witteman

Hillegom
Dynamo Sassem
Hillegom
Hillegom
Dynamo Sassem
Wassenaar
Hillegom
Hillegom

Robin de Zwart
Eline Witteman
Jesper van der Marel
Steef de Groot
Eline Witteman
Merel Heyman
Kylian de Moy
Manon Dompeling

Wassenaar
Hillegom
Dynamo Sassem
Dynamo Sassem
Hillegom
Hillegom
Wassenaar
Wassenaar
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Uitslagen finale Papendal aan Zee New Age Toernooi 2015
Herenenkel 6
Damesenkel 6
Damesdubbel 6-7

Gemengd dubbel 6

Herenenkel 7
Damesenkel 7
Herendubbel 7
Gemengd dubbel 7

Herenenkel 8
Damesenkel 8
Herendubbel 8
Damesdubbel 8
Gemengddubbel 8

Kylian de Moy
Manon Dompeling
Mandy de Zwart
Sanne Losekoot
Raymond van der
Niet
Mandy de Zwart

Wassenaar
Wassenaar
Wassenaar
Wassenaar

Jelle van der Voort
Natasja Woudstra
Sasja Treffers
Laura Treffers

Hillegom
Hillegom
BKN
BKN

Dynamo Sassem
Wassenaar

Michael Duindam
Sasja Treffers

BKN
BKN

Odin Rusch
Mandy de Zwart
Tim van der Voort
Sander Rietmeyer
Niels Zuidhoek
Sanne Lose koot

Hillegom
Wassenaar
Dynamo Sassem
Dynamo Sassem
Wassenaar
Wassenaar

Tim van der Voort
Laura Treffers
Jaro Rusch
Odin Rusch
Timo Duijndam
Laura Treffers

Dynamo Sassem
BKN
Hillegom
Hillegom
BKN
BKN

Noah Guida
Sophie van Dijk
Bartek Budz
Noah Guida
Cecile Altorf
Sophie van Dijk
Noah Guida
Nikita van Beelen

BC BIOS
Wassenaar
BC BIOS
BC BIOS
Wassenaar
Wassenaar
BC BIOS
BC BIOS

Jelmer Bancras
Cecile Altorf
Peter Jansen
Jelmer Bancras
Jade ter Laak
Vera Weterings
Sem van der Voort
Melanie van Vliet

BKN
Wassenaar
BKN
BKN
BC BIOS
BC BIOS
Dynamo Sassem
Dynamo Sassem

Verenigingsbeker
1. Hillegom
2. Dynamo Sassem
3. BKN
4. BC Wassenaar
5. BC BIOS
6. Bacluvo

66%
65%
63%
62%
55%
42%
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Eindspurt van team 1 om te handhaven!
Zaterdag 10 januari 1e wedstrijd in 2015. We moeten punten binnenhalen om zeker te zijn
van handhaven in de hoofdklasse.
We gaan naar Dropshot, helaas kan Bas niet meedoen. We spelen op de buitenste baan,
waarvoor de verontschuldigingen van de tegenstanders. Het is een rotbaan want er loopt een
steunboog over de baan, waardoor je aan een kant niet goed hoog kan serveren.
Nadat de heren de 1e set net aan verliezen, weten ze de 2e en 3e set overtuigend te winnen,
het 1e punt is binnen! De dames verliezen ook de 1e set, maar weten zich goed te herpakken
en winnen daarna de 2e en 3e set, yes 2 punten!
Emiel speelt de 1e single, omdat hij beter met het spelletje van Carlo om kan gaan. De eerste
set wordt verloren, maar Emiel laat zich niet kennen. Hij rent als een speedy gonzales over
de baan en wint de 2e en 3e set! To gaat vol goede moed de baan op en het gaat aardig gelijk
op, totdat de tegenstandster last krijgt van hyperventilatie en een pauze nodig heeft. Na enige tijd gaat ze baan weer op, maar maakt geen punt meer. To wint met 21-19. De tegenstandster neemt weer een lange pauze, maar besluit uiteindelijk toch niet meer verder te spelen en geeft op.
Koen speelt tegen een student uit Duitsland. Hij moet er even in komen en verliest de 1 e set
in 19-21. De 2e set gaat het al beter en de tegenstander loopt vooral op zichzelf te mopperen
in allerlei talen. Koen wint met 21-18 en de 3e set daarna gemakkelijk met 21-11. Anneke
moet daarna tegen de lange Joy spelen. Thuis in 3 sets gewonnen. De 1 e set werd gewonnen
en Anneke wil nu wel eens een keer in 2 sets winnen, wat ook lukt: 6 punten binnen!
De mixen werden op 2 banen tegelijk gespeeld. Koen en Anneke komen niet echt lekker in
het spel. De tegenstanders hebben vervelende balletjes, die lastig te halen zijn. De wedstrijd
wordt in 2 sets verloren. To en Emiel hebben een hele spannende pot. De standen 22-20, 1921, 21-23 zeggen genoeg! Einduitslag: 1-7. We zijn heel blij met deze 7 punten. We staan nu
stevig op de 6e plaats.
Aanstaande vrijdag spelen we tegen Rijnsburg, waarbij we uit met 7-1 hebben verloren,
maar we zijn gebrand op de revanche.
De laatste wedstrijd spelen we tegen de nummer 8, waarschijnlijk hebben we alles dan in
eigen hand.
Het blijft dus nog wel even spannend……..

Inhaalslag van team 1
Na de overwinning op Dropshot, zijn we er op gebrand om thuis tegen Rijnsburg te spelen.
Uit met 7-1 verloren, dus we hebben nog wat goed te maken. De herendubbel wordt in de
2e set net aan verloren, de dames winnen makkelijk. Koen weet zich lang staande te houden
tegen Daan, maar helaas lukt het niet om de 1e set te winnen. Het scheelt niet veel. Waarschijnlijk was de wedstrijd heel anders verlopen als hij deze set wel had gewonnen. Nu verliest hij ook de 2e set. Helaas verliest To van Martine. Emiel en Anneke winnen wel, dus 33. Koen en Anneke spelen een hele goeie mix, het is een leuke partij om naar te kijken met
veel rally’s. Jammer genoeg gaat de 3e set naar Rijnsburg. Ook To en Emiel spelen een lekkere pot en winnen! Einduitslag 4-4, die punten kunnen we goed gebruiken.
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Als laatste wedstrijd spelen we uit op zaterdagavond tegen Mix in Naaldwijk. We hebben
met 3 teams 4 banen, dus dat wordt een latertje. Ondanks dat de dames wat hinder ondervinden van de shuttles (niet vooruit te branden!) en klimrekken vlak naast de baan, waardoor oa de damesdubbel wordt verloren, is de einduitslag 6-2. Alleen Bas verliest ook zijn
enkel. Dit was een echte knokpartij waarbij Bas 2 sets alles heeft gegeven, maar helaas in
de 3e set wat tekort kwam.
Zag het er op het eind naar uit dat we op de 6e plaats zouden eindigen, zijn we doordat we
bij de laatste wedstrijden nog aardig wat punten gesprokkeld hebben, uiteindelijk op de 5 e
plaats geëindigd! Dit is een prima plek, het eerste jaar in de hoofdklasse. Volgend jaar gaan
we voor een plek in de top 3!

Returnwedstrijd Damesteam Bios 1 – Pijnacker 1

De bollenvelden staan volop te bloeien, het is druk in de streek en wij gaan ervoor en willen deze returnwedstrijd winnen. De vorige keer is er met 5-3 verloren van de dames van
Pijnacker, en dat willen wij niet nogmaals laten gebeuren! Vanavond is Michaëla helaas
afwezig, en staan Anneke, To, Petra en Martine in de basis. Martine had de indeling al via
de app laten weten.
To en Martine startten met de eerste damesdubbel. De eerste set ging erg gemakkelijk. De
dames zaten goed in de wedstrijd, gaven veel druk en maakten weinig fouten. De eerste set
werd gewonnen met 21-5. Tijdens de rust ontdekte To dat zij dezelfde schoenen heeft als
Martine (red: dat wisten wij al!), maar zij met bijpassende sokjes met een mooi roze/blauw
randje. Anneke en Petra hebben ook dezelfde schoenen! Dat gaat helemaal goed komen.
De tweede set wordt gewonnen met 21-10.
Ook Anneke en Petra speelden erg goed samen. De eerste set ging helaas wel verloren met
24-22, maar de strijdlust zat er goed in. In de tweede en derde set werd het spel alleen
maar beter, en de dames van Bios wonnen uiteindelijk vrij gemakkelijk beide sets.
Voor Martine stond een zware single op het programma. Een tegenstandster van formaat,
die met dropjes wel raad weet. Gelukkig wist Martine dit, doordat zij zich in een eerder
duel hierdoor heeft laten verrassen. Dat mocht vanavond niet gebeuren! Martine speelden
goed en tactisch. Dat loonde! Beide sets werden eenvoudig gewonnen.
Ook To had het lastig in haar single. De eerste set wist haar tegenstanders nog te winnen,
maar na wat vochtinname en wat energie-oplading ging To vlammend van start in de tweede set. Hierdoor wist zijn zowel de tweede als derde set naar zich toe te trekken.
Anneke walste letterlijk over haar tegenstandster heen. Een dropje gevolgd door een diepe
bal en het punt was voor Anneke! Lekker bezig dames!
Toen was het de beurt aan Petra. Vorige keer verloor zij in de derde set met twee punten
verschil van de dame van Pijnacker. Petra wilde revanche. De eerste set speelde Petra erg
goed. Goede en harde smashes, gevolgd door een drop of diepe bal. Petra wist er wel raad
mee! De eerste set werd gewonnen met 21-18. Ook in de tweede set speelde Petra sterk.
Helaas raakte haar tegenstandster bij een stand van 18-15 geblesseerd en moest zij de wedstrijd opgeven. Hierdoor kon ook de vierde damesdubbel niet worden gespeeld.
Ondertussen waren ook To en Anneke begonnen aan hun laatste partij van de avond. Met
sterk en degelijk spel wisten zij hun tegenstandster helemaal zoek te spelen. Door de blessure van één van hun teamgenoten waren de dames van Pijnacker ook een beetje afgeleid.
Een mooie 8-0 overwinning voor het eerste damesteam van BC Bios. Bij dezen willen wij
ook de heren van Bios feliciteren met hun 8-0 overwinning op Dropshot. We gaan goed!
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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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