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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:
Suzanne van Beelen
06-44788491

Albert Verweijstraat 15, 2202 NM Noordwijk
msnvanbeelen@telfort.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

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. Voor de jeugdtraining bij Ingrid
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:
December:
03-12
15-12
20-12
28-12

Tom van Rijn
Martijn Vink
Jaap Hoek
Marcus van Leest

Januari:

Van de redactie
Daar is die dan, het eerste boekje van het
seizoen 2015-2016. We zijn al weer volop
bezig met de competities. Met een aantal
winstpartijen, maar ook gelijkspel en verlies
hebben we langs zien komen.
Gelukkig hebben we nog genoeg wedstrijden om zaken op orde te krijgen, zodat alle
teams zich minimaal weten te handhaven.

02-01 Steven de Roode
03-01 Ger Duyneveld
30-01 Rob Ohlenschlager

Helaas hebben we ook 2 blessures gezien.
Eerst Jeroen die bij het invallen in team 3 in
de herenenkel een zweepslag in zijn kuit opliep.
Welkom nieuwe leden 2015: En zeer recent onze voorzitter, die - ook al
tijdens de herenenkel - een ingescheurde
Pip van Steijn
achillespees te verwerken kreeg.
Ilse Caspers
Hopelijk blijft het hier bij, want veel invalIris Janssen
lers hebben we momenteel niet.

Sam van Rossum
Marcus van Leest

Ron

T.C. + Bestuursvergadering: maandag 16 november om 20:00 in de sporthal
Kopijsluitingsdatum: zaterdag 19 december
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
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Van de Voorzitter
Na de zomervakantie zijn we definitief overgegaan naar de nieuwe hal. En het
voelde ook definitief toen we met een paar man onze kast over straat van de oude
Northgohal naar de nieuwe hal mochten brengen.
Dat had ook wat voeten in aarde, aangezien de wielen die onder de kast zaten niet
opgewassen waren tegen de ruwe weg in plaats van een gladde sportvloer die hij
gewend was. De kast is ook behoorlijk oud en toe aan vervanging. Piet gaat een
nieuwe maken aan de hand van een tekening waar hij behoorlijk lang op zit te
wachten. (We zullen de ontwerper achter zijn vodden aanzitten.) Dus voorlopig
doen we het nog met de oude kast.
De competitie is begonnen en voorlopig staat team 1 op de laatste plek maar hebben ook 2 wedstrijden minder gespeeld, team 2 op de 4e plek en team 3 op de 3e
plek.
Voor mij zit badminton er helaas niet meer in.
Tijdens mijn single afgelopen dinsdag heb ik
weer voor de 2e keer mijn achillespees afgescheurd. (badminton is ook een bikkelharde
sport). Aangezien het weer dezelfde pees is,
raadde de chirurg me ook aan om niet meer te
gaan badmintonnen, wat ik ook uiteraard erg
jammer vind. Bij elkaar denk ik dat ik ongeveer
30 jaar lang lid ben geweest. Wel speelt mijn
dochter Vera gelukkig nog badminton. Dus zal
ik altijd nog wel betrokken zijn bij de club. En
uiteraard ook als voorzitter. Voorlopig zal ik deze taak nog op me nemen, maar dit zal de eerst
komende weken wel wat rommelig gaan.
Wat dat betreft is het bestuur dat betrokken is bij de club een gezellige club mensen waarvan de sfeer behoorlijk goed is. Ik ga er dan ook met veel plezier naar
toe. Wel vind ik het erg jammer dat als er een ledenvergadering is, de opkomst erg
laag is. Ik hoop dat het volgend jaar de opkomst een stuk beter zal zijn. Voorlopig
zie ik jullie even niet, maar laat mijn gezicht zo gauw het kan, weer zien.
Groet,
Michael Weterings
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Vanuit de technische commissie.
De regiocompetitie is volop aan de gang, we hebben 3 teams, in de hoofdklasse, 3e klasse
en 6e klasse. In de nieuwe zaal is het even wennen aan de twirl muziek die een derde van de
zaal heeft tot 21.00 uur. We spelen op 3 banen naast elkaar en pakken tot half negen er 2
banen bij. Na 21.00 uur kunnen we de hele zaal gebruiken. Soms sta je te spelen en dan
gaat opeens het scherm omhoog, hoor je de slotklanken en zie je de laatste dansbewegingen.
We spelen allemaal met veel plezier, en er worden veel partijen gewonnen. De aanvulling
van Jan en Bregina van Apollo voor team 3 zijn een ware aanwinst. Zo ook wederom Lily
van Bacluvo in team 2. Team 1 redt het zelf zonder spelers van buiten onze club. En Ilse
helpt Rijnsburg uit de brand, waar door blessure tijdelijk iemand nodig is. En Martijn die
speelt bij Bacluvo en is nu de tegenstander van team 2. Wat een samenwerking met buurtclubs, gelukkig anders kunnen we geen 3 teams laten draaien.
Helaas kan Karin helemaal niet meer spelen i.v.m. een blessure aan de knie. Ze komt bij de
thuiswedstrijden kijken, wat we heel gezellig vinden. We wensen haar sterkte met haar knie
en het idee dat ze nooit meer kan badmintonnen. Jeroen ging invallen bij de eerste thuiswedstrijd en dat leverde een zweepslag op, wat een pech, we hopen dat hij in november
weer kan startten met badmintonnen. Suzanne, onze penningmeester is herstellende van een
knieoperatie, ze speelt weer een beetje mee met de jeugd. En dan onze voorzitter Michael,
tijdens een singel een ingescheurde achillespees, het zelfde been als jaren geleden. Hij zit
nu in het gips. Wat een ellende.
Anneke heeft geïnventariseerd wie er mee wil doen met de voorjaarcompetitie, dit levert 3
teams op. Er wordt gespeeld bij ons en de deelnemers komen uit Voorhout, Rijnsburg en
van BC BIOS.
De kantine is op dinsdag dicht, te weinig animo. Gelukkig willen ze incidenteel wel open
als er een wedstrijd is. Op vrijdag hebben we een vaste barkeeper Jos, dit is fijn. Het sportcafé gaat er al gezelliger uitzien, met lange tafel, schemerlamp en bankstel. De t.v. mag uit
als we dat vragen. De prijzenkast is gevuld met bekers van Ron, Anneke en een certificaat
van promotie van team 2.
Folders van onze vereniging liggen bij binnenkomst bij de beheerder, zo voor het pakken.
Het New Age Toernooi vindt in 2016 plaats in Wassenaar op 4-5-6 maart. Geef je op bij Petra, met het inschrijfgeld. Inschrijfformulieren worden via de mail verstuurd a.d.h.v. het ledenbestand. Ook aan de kast komen er formulieren te hangen. Zorg dat je het op tijd invult, dan kan ook voor
‘wanted’ mensen gezocht worden. Je dient het hele toernooi beschikbaar te zijn.
We hebben een nieuwe trainer, Arthur. Er wordt volop gewerkt aan inzicht en slimme slagen om de wedstrijd naar je
toe te trekken. Kijken naar de tegenstander, hoe staat hij/zij
en waar. Het lijkt zo makkelijk, maar oefening baart kunst.
Voor iedereen nog veel plezier met badmintonnen.
En sterkte aan de geblesseerden.
Groeten Petra
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Van / Voor / Over de jeugd
De jeugd van BIOS doet het goed!
Elke week staan er 12 tot 14 kids in de sporthal te badmintonnen bij de training
van Arthur. Hoewel het voor sommigen best vermoeiend is, doet iedereen heel
goed zijn best. Er is duidelijk vooruitgang zichtbaar in de techniek en dus ook in
het spel. Maar bovenal hebben we het gezellig samen!
Dat willen we graag een keer laten zien aan ouders en/of oudere broers en zussen.
Ouders kunnen dan ook binnenkort een uitnodiging verwachten voor een “ouderkind-toernooi”. Hierbij laten de kids niet allen zien wat zij geleerd hebben, maar
kunnen ouders ook zelf meedoen en ervaren hoe leuk de badmintonsport is.
New Age Toernooi
In maart 2016 wordt weer het New Age Toernooi georganiseerd, dit keer door de
badmintonvereniging van Wassenaar. Ook onze kids vanaf 10 jaar mogen daaraan
meedoen. Een aantal kinderen heeft al aangegeven dit heel graag te willen. Daarom gaan we op de trainingen ook gericht oefenen op het samenspelen met een
‘vaste’ badmintonpartner.
Vrij spelen op vrijdagavond
Kids die extra willen oefenen, zijn behalve op dinsdagavond bij de training ook op
vrijdagavond tussen 19.30-20.30 u. van harte welkom om gewoon vrij te spelen.
Er is altijd iemand van de senioren aanwezig om shuttles en eventueel rackets aan
te reiken.
Tot slot nog een verzoek aan alle ouders:
wanneer uw kind niet komt trainen, zou ik
het zeer waarderen als dat voor de training
aan mij doorgegeven wordt. Ik ben bereikbaar op 06-53512376 of via
iestrien@gmail.com .
Namens alle BIOS-kids,
een sportieve groet van Ingrid
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4-5-6 maart 2016 New Age Toernooi
In 2016 organiseert BC Wassenaar in sporthal de Schulpwei, (bij Duinrell) het 17 e New Age
Toernooi.
In 2000 zijn 7 verenigingen gestart met dit toernooi. Nu zijn er 6 verenigingen die afwisselend het toernooi organiseren. Afgelopen jaar hebben wij, BC BIOS dit georganiseerd en gelijk het nieuwe sportpark Duinwetering ingewijd, met het Papendal aan Zee New Age Toernooi, een zeer geslaagd evenement.
Nu in maart dus in Wassenaar, er wordt gespeeld op vrijdagavond, zaterdag de gehele dag en
avond, en zondag de gehele dag en prijsuitreiking. Leden van BC BIOS hou dit weekend
vrij en schrijf je in voor enkel / dubbel / mix. Deelnemers van 10 jaar tot 80 jaar zijn welkom, er wordt gespeeld in 8 categorieën, van jeugd onder de 12, tot het hoogste wat er wordt
gespeeld in de competitie. Ook recreanten zijn welkom, zij spelen samen met competitiespelers uit klasse 7.
Als je niet mee doet, is het ook heel leuk om te komen kijken naar al deze spelers uit de
streek, namelijk uit Wassenaar, Sassenheim, Hillegom, Noordwijkerhout, Voorhout en
Noordwijk . Er wordt gestreden om de 1e prijs en de verenigingsbeker, welke club haalt de
meeste punten. En het is een plek om elkaar te ontmoeten en lekker te sporten.
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BC BIOS naar Yonex Dutch Open
Op zaterdag 10 oktober gingen we met 3 auto`s vol naar Almere.
Anneke had kaarten geregeld en georganiseerd dat we er heen konden.
Wil, Piet, Liesbeth, Noah, Nikita, Suzanne, To, Koen, Kevin, Anneke, Geert , Daan
en Petra waren van de partij.
Op deze zaterdag werden de halve finales gespeeld, van 14.00 uur tot 20.00 uur.
Dit vond plaats in Topsportcentrum in Almere. Dit toernooi wordt jaarlijks in Nederland gespeeld, er waren veel inschrijvingen uit Aziatische landen, Indonesië, India, Maleisië, Chinese Taipei, Singapore en Thailand, daarnaast de top van de badminton uit Europa.
Vrijdagavond was er een afscheidswedstrijd van Eric Pang tegen Taufik Hidayat.
Herenenkel, Erik Meijs is van de Nederlanders het hoogst geplaatst, nummer 33,
daarna Nick Fransman, nummer 40 en Jordy Hilbink (53)
Damesenkel, Nederlands kampioene Soraye de Visch Eijbergen (25)
Mannendubbel: Jelle Maas en Mark Caljouw, Nederlands op nummer 24 geplaatste koppel.
Vrouwendubbel Eefje Muskens en Selena Piek zijn de grootste kanshebber voor
het winnen van de titel in het vrouwendubbelspel. Zij kunnen daarmee punten verdienen voor de kwalificatie richting de Olympische spelen van Rio de Janeiro.
Gemengd dubbel : Selena Piek en Jacco Arends zijn nummer 15. En Samantha
Barning en Robin Tabeling als nummer 19 geplaatst.
Midden in een uitgestrekt gebied ligt de Topsporthal. Er is een sporthal en een
Topsporthal met vaste tribunes en publieksruimte voor standjes met Yonex artikelen en eet en drinkgelegenheden.
Voor de halve finale waren twee velden te zien, de rest zat onder de vloerbedekking, de vips zaten met tafeltjes aan beide kanten naast de baan. De banen werden
regelmatig geveegd door mensen met groene shirts aan. Op de lijnen zaten lijnrechters, aan iedere hoek, 2 mensen. Er was een scheidsrechter op een hoge stoel
en aan de andere kant een scheidsrechter voor de serve lijnen en de shuttles. Langs
de banen stonden Yonex dozen, waar de tas in ging van de speler. Op de tribunes
kon je het goed zien.
We hebben verschillende wedstrijden gezien, en wat is badminton dan leuk om
naar te kijken. De spelers liepen zo makkelijk en vooral de dubbel en de Mixen
zijn boeiend, het ging vaak gelijk op, verlengingen en 3 setters. Kortom de moeite
waard, voor volgend jaar zeker aan te bevelen.
We kwamen ook andere badmintonners tegen uit Sassenheim, Noordwijkerhout,
Hillegom. Ook was er in de ochtend diploma uitreiking geweest van de trainersopleiding.
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Wedstrijdverslagen BC BIOS 2
Noordwijk, 18-09-2015
Thuiswedstrijd BIOS 2 - Bacluvo 2.
Van Lily moest ik schrijven dat ze gewonnen heeft en dat ze het heel goed gedaan had.
Want de tegenstander (die totaal niet in vorm was) is heel sterk. En het was dus een hele
prestatie. Maar nu ga ik mixen. Totaal 6-2 gewonnen tegen Bacluvo.
Een goede start, nog kort het verslag, maar in ieder geval wat. De bar is of te donker of je
zit in het volle licht. De muziek is zomaar een radiozender. Na wat overleg, gelukkig betere
muziek. Lily staat goed te spelen, lekkere serve en hoog achterin, scherp over het net. Ze
wint. Voor de mixen staat het 4-2 voor ons, daarna 6-2. Dus.
Wassenaar, 26-09-2015
Uitwedstrijd Wassenaar 2 – BIOS 2.
Het is vandaag Tina-dag in de Duinrell, dus op tijd naar Wassenaar. Het viel mee. Team 3
speelt ook tegen Wassenaar. De tegenstanders zijn 3 dames die we ‘kennen’ en 3 heren,
waarvan 2 nieuwe gezichten voor ons. Het is koud binnen, terwijl het buiten stralend weer
is. Wat doen we binnen? Nou, gaan winnen!!
We zitten in een competitie met veel buurtclubs, dus dat is dichtbij en gezellig.
Herendubbel Ian en Ron, ze beginnen sterk. Michael is ongeschoren, het kwam er niet van.
Ron staat heerlijk te spelen en Ian maakt ze af langs de lijnen. Feestje van gisteravond heeft
Ron goed gedaan? En Ian is op de fiets gekomen, is al warm dus! 1e set 11-21 voor ons. 2e
set gaat minder, is het de andere kant? Wat de 1e set lukte, lukt nu niet. 18-13 voor Wassenaar. Het gaat nu weer de goede kant op 19-15, 20-17, 20-19, 21-19, dus een 3e set. 11-9
voor Wassenaar, kom op jongens! Helaas, het wil niet meer lukken om de 2 punten achterstand in te halen en ‘ze’ verliezen met 22-20.
Aangezien Petra aan het spelen is, zal ik de pen maar overnemen. Eventueel zou ik het ook
aan Ian kunnen vragen. Hij zit tenslotte toch niets te doen op de bank. Ik zal het eens vragen. ‘Ian heb jij zin om te schrijven?’. “Alsjeblieft niet”. Nou, dan niet. Nu mag ik inslaan
voor mijn single, dus dan schrijft niemand op dit moment.
Michael gewonnen in 2 sets, ondanks dat hij gisteren geen training heeft gehad of juist uitgerust.
Petra verliest makkelijk van Sanne, zij is te sterk, wat Petra ook probeert. Ian heeft een 3setter, tegenstander heeft dezelfde lichaamsbouw en allebei dol op smashen en weinig lopen. Hij staat met 15-14 voor. 21-18 voor Wassenaar. Met de stand van 20 knapt zijn bespanning, het 2e racket is een weekend.
Lily heeft last van haar buik, geen koorts maar er heerst iets, het kost veel energie. 1 e set
met 21-19 verloren, helaas. Ook in Wassenaar merken ze dat er minder recreanten zijn,
sportscholen nemen veel leden over. Lily speelt tegen Scarlet, 2 e set met 15-21 voor Lily.
Het is als kwart voor drie (14:45) als Lily aan haar 3e set begint. Met een Snelle Jelle of
Vlugge Japie van Ron weet ze deze set ook te winnen. Met 17-21 besluit ze de wedstrijd in
haar voordeel. Team 3 staat ook gezellig hier. Piet en Justin hangen rond, Wil verliest net
haar 3e set in de single.
Met 3-3 gaan we dus de mixen in. Michael en Petra en ook Ron en Lily winnen de 1 e set
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vrij ruim met respectievelijk 12-21 en 13-21. En beiden verliezen ze hun 2e set, met 23-21
en 21-19. Gelukkig weten ze daarna beide weer ruim te winnen met 14-21 en 15-21.
Einduitslag 3-5. Gewonnen!
Noordwijk, 02-10-2015
Thuiswedstrijd BIOS 2 – Dynamo Sassem 2.
Met 3 teams thuis, met naast ons tot 21:00 uur de twirl. Ik zal het even overnemen van Petra, ze moet haar broek aan doen. En dat ging niet heel soepeltjes. Ondertussen werd ik ook
streng aangesproken door de tegenstander of ik de administratie in orde wilde maken. De
stand van de 1e helft herendubbel moet ik invullen en dat doe ik uiteraard graag. Met een
stand van 21-16 is dat geen straf. En nu ga ik voor Ian water halen. Ook daar ben ik goed
voor in dit team. Zo, ook weer gedaan. Graag gedaan Ian. En wat krijg je als dank, Ian die
aan het kwijlen is langs de kant van de baan. Ja, ja, ik ga al. Even een handdoek pakken en
ik zal dweilen. Ik lijk wel de slaag van het team. Lily is aan het tellen. Ik zal eens vragen
hoeveel het staat. 18-11 oeps 19-11. En niet voor ons, maar voor Sassem. Wat gaat er fout.
11-21 verloren, een 3e set dus. Hierin ging het wel beter, maar niet goed genoeg. Met 13-21
werd er verloren.
De damesdubbel is in tweeën gewonnen. Lily had een stok gevonden om de basket omhoog
te doen. Petra wilde dat bij de ringen doen, maar gelukkig heeft Lily als juf ervaring met
sportzalen. Petra roep tijdens het spelen ‘wegwezen’ tegen Lily, waar ze om moet lachen.
Maar het punt is gemaakt! En ze winnen in 2 set met 21-15 en 21-15.
Michael heeft verloren in 2 sets 20-22 en 15-21. O wat slecht roept Michael, maar Brandon
(Sassem) bleef maar gaan.
2-2. Het kan nog alle kanten op. Groetjes, Tessy.
Nu tips van Arthur, die met vrouw en kind aanwezig was en hier en daar spelers individueel
coachte. Zijn vrouw heeft vroeger ook gebadmintond en Petra heeft jaren geleden tegen haar
wel eens gespeeld. Petra wint haar singel in 2 sets tegen Nancy 21-12 en 21-12. Een heerlijk
gevoel al speelde Nancy voor haar doen niet een topwedstrijd.
Lily mocht tegen Hester en won ook in 2 sets, met 21-13 en 21-13. We houden van constante cijfers, zie ook de damesdubbel.
Ian staat zich ondertussen in het zweet te werken met zijn singel, een 3-setter. 1e set 13-21,
2e set 21-15. En nu staat hij achter met 6-18 en meer punten maakt hij niet. 6-21 verloren.
3-3. Dan de mixen. Ron en Lily winst in tweeën: 22-20 en 21-12. 2e mix eigenlijk 1e Michael en Petra. Wat is die Erik snel, strak, zoef, zoef en links. Tessy deed het goed aan het
net en Petra maakte veel fouten en Michael liep een slag in de rondte. We een 3 e set maar
met 17-21, 22-20 en 13-21 helaas verloren. 4-4 dus.
4 punten voor BIOS en ook 4 punten voor Dynamo Sassem, aldus Tessy en volgens Erik is
het half bewolkt, glas half vol of glas half leeg?
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Leiden, 16-10-2015
Uitwedstrijd Leiden 3 - BIOS 2.
Lily was gisteren jarig. Gefeliciteerd, maar ze had het al gevierd. Gisterenavond kwamen
er vluchtelingen in de sporthal te Voorhout, dus was er geen hal voor Bacluvo. Maar vanavond mogen we vlammen tegen BC Leiden. Lily heeft haar appartement is verkocht, onder voorbehoud. Als dit lukt dan is ’t appartement in een maand tijd verkocht. Gefeliciteerd. En dan kunnen ze met een gerust hart in hun nieuwe huis gaan wonen.
De herendubbel is begonnen. Ron heeft zijn trainingspak nog aan, maar dit is gewoon geworden. Ze moeten echt nog warm worden. Ze staan met 15-11 achter. 21-17 verloren.
Het trainingsjack gaat uit. De 2e set was nog slechter. Er werden te veel fouten gemaakt.
21-15, hier wil ik het bij laten. Voor wat betreft de herendubbel.
Michael had moeite met de zaal en met de shuttles. Na een verloren eerste set begon het
te lopen, ondanks zijn tintelende teen. De 2e en 3e set werden vrij gemakkelijk gewonnen.
11 en 12 tegen.
De damesdubbel hebben we in drieën gespeeld. Wat een vertraging op de baan maar gewonnen!
Lily speelt 1e dame tegen Anne. Anne slaat hard en spreidt goed. Maar Lily staat er. Met
21-19 nipt verloren. In de 2e set staat ze aan de betere kant. Spannend. Lily staat voor,
gaat gelijk op. Ondertussen heeft Ton de Ridder (oud speler van Bios, nu wonend en spelend in Leiden) gewonnen in 3 set, met standen heel dicht bij elkaar. Lily verliest helaas
weer nipt, nu met 22-20.
Ian staat te singelen. Het komt uit z’n tenen. Kom op Ian, laat niet met je sollen. Het staat
nu 17-10 voor Leiden. Ian slaat veel uit en verliest met 21-11. 2e set: de tegenstander is
links, zal dat het zijn? Hé, hij staat met 6-11 voor. En hij wint deze set ook nog met 18-21.
Dus weer eens een 3-setter. Wat in de 2e set nog wel lukte, lukt in de 3e set helemaal niet
meer. Niks lukt. Met 21-8 verliest Ian.
Edje (Edwin Beumers, voorheen EVBC) is er ook, gezellig.
Zo. En nu zal ik eens schrijven. Over Ian hoef ik niet zoveel kwijt. Nou ja, 1 ding dan. Hij
speelde k…t en kl…te, oké. Maar dan Petra. Zij mag singelen tegen Rachel. En kennen
we Rachel? Nee. Maar hoe weet je dat ze zo heet? Het staat met grote witte letters op haar
rode shirt. De teldame is zo vriendelijk om het bordje naar me toe te draaien. Het staat 1218 voor Petra, keurig. Ondertussen heeft ze de 1e gewonnen. En hou rekening met Petra.
Ze is ondertussen net boven de 50, een hele prestatie. Ben benieuwd naar de 2 e set. Het 1e
punt ging goed. Rachel speelde een hele hoge bal voorin en Petra sloeg met veel kracht de
shuttle op de grond. Een punt voor Petra. En ik kijk omhoog en weer maakt Petra een
punt. Petra is echt goed. Wat zou Petra gegeten hebben vanavond? (Na een eerste mislukte maaltijd uiteindelijk gebakken tongenworst op brood, red.) En weer een punt voor Petra. Ik zal weer eens lief kijken naar het telmeisje. En ja, het staat 7-8. Hoe doet Petra dat
allemaal… Hé, Petra maakt een foutje, dat hebben we vanavond nog niet veel gezien.
Kijk, zo kennen we haar weer. Keihard komt ze terug. Ze weet wanneer ze niet hoeft te
lopen, bijvoorbeeld als hij in het net komt of uit gaat. En ja hoor, gewonnen met 12-21. Ik
ben trots op haar.
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Dus wederom gaan we met 3-3 de mixen in. Michael en Petra hebben een zware 1e set en
verliezen deze net aan met 21-19. De 2e set is daarentegen weer duidelijk voor hen met 1321. De 3e set gaat de hele tijd aardig gelijk op. Leiden loopt uit, maar ze halen terug naar
20-20. Dan 2 kleine foutjes op het verkeerde moment en weg is de set en het punt: 22-20.
Ron en Lily hebben een soort droomstart. Voordat de tegenstander iets kon doen, stonden
ze met 0-8 voor. Die voorsprong gaven de ook niet meer uit handen en met 9-21 werd de 1e
set gewonnen. In de 2e set, aan de ‘slechte’ kant, ging het iets minder vanzelf. Maar door
goede services van zowel Lily als Ron konden ze veel punten maken en uiteindelijk wonnen ze met 15-21.
Einduitslag net als vorige keer: 4-4. Met iets mee geluk had het 2-6 voor ons kunnen zijn,
maar soms zit het net, net niet mee. Dan moeten we ze thuis maar inpakken.
Noordwijk, 30-10-2015
Thuiswedstrijd BIOS 2 – Hillegom 5.
Met 2 teams thuis, team 1 zijn tegenstander had een verzoek ingediend om de wedstrijd te
verzetten, deze is nu op 10 november.
Gelijk 2 banen, heren– en damesdubbel. De heren verliezen in tweeën. Ian moet nog even
op gang komen.
De dames winnen in tweeën, geen wervelende partij, maar het punt is binnen.
Michael singelt tegen Jordy, New-Age gevoelens komen naar boven. Toen nog in drieën
gewonnen. Maar ja, jong en spring in ‘t veld, ga er maar aan staan. Arthur kwam kijken,
Michael sloeg veel uit, jammer in 2 sets verloren.
Ondertussen stond Petra te singelen. 1e set ging heerlijk. 21-13, maar daarna kwam Sandra
beter in haar spel en Petra kreeg ze niet achterin. Balen, in 3 sets verloren.
Nu Ian. Een sidderende partij, lange rally’s, helaa2 net aan in 2 sets verloren.
Het verslag stopt hier, maar Lily wist haar single nipt in 3 sets te winnen. Petra en Michael
verloren helaas in 2 sets met 17-21 en 19-21 net hun mix. Terwijl Ron en Lily juist in 2
sets (21-17 en 21-15) een punt wisten te pakken. Einduitslag 3-5
Noordwijk, dinsdag 3-11-2015
Thuiswedstrijd BIOS 2 – Drop Shot 9
O wat een pech. Michael hoorde ‘knap’. ‘Niet weer he’, riep hij, maar echt z’n achillespees
ingescheurd, einde oefening. Bas bracht Michael eerst naar de dokterspost, dat moet tegenwoordig. Na lang wachten, door naar het ziekenhuis. Hechtingen, want zijn huid was open
gesprongen bij de ‘knap’. De verdovingsspuit deed het zeerst. Daarna in het gips en na 1
week weer terug komen!
Wat balen voor Michael en voor ons. Gelukkig kon Ian ook mixen en konden we de wedstrijd afmaken. Met 2-6 verloren. Helaas. Alleen de herendubbel en de mix van Ron en Lily gewonnen.
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Katwijk, 9-11-2015
Eindwedstrijd KBC - BC BIOS 2
De heren van de tegenstanders waren nog niet compleet, dus de dames mochten beginnen. De
1e set even wennen. We mochten tegen linkshandige Corina en Marjolein. Gelukkig gingen we
steeds beter spelen en wonnen we in drieën: 22-20, 12-21 en 17-21. Corina hoorde iets in haar
kuit en regelde een inval voor de singel en mix.
Nu de heren, het hangt erom. 1e set verloren met 15-21. Nu staat het 18-18. Hopelijk ook een
derde. Er worden fouten gemaakt, het moet kunnen. 21-21, 24-24, 27-27 en maar duimen. 2729. Yes, een derde set. 14-21. 0-2 voor Bios.
Petra mag aantreden tegen een invalster, omdat de eerste dame tijdens de dubbel geblesseerd is
geraakt. Het gaat moeizaam, maar ze wint wel met 19-21. Inmiddels is Lily ook begonnen aan
haar enkel, omdat de heren nog wilden rusten van de 3-setter. Haar gaat het een stuk makkelijker af. 1e set is 10-21 netjes. Petra verliest haar 2e set met 21-15. Lily’s tegenstandster slaat
alles uit en Lily alles in. 6-21, 0-3 dus. Dat ging wel erg gemakkelijk. Bij Petra gaat de 3e set
om en om, maar ze wisselt met een 11-9 achterstand. Helaas verloren met 21-17. 1-3.
Nu de heren.
Ian als 1e heer (Michael is geblesseerd). Het is een wedstrijd met pats boem. Ian staat met 1115 voor. Weinig rally’s dus.
Ron, als 2e heer, mag weer eens singelen tegen Piet. Op de baan waar Petra speelde. Het net
gaat een meter door, dus zij verkeek zich op de lijnen. Tip van Ron: waterflessen op de lijn.
Ian wint de 1e set met 18-21.
Ron staat een beetje voor. 9-10, 11-14. Lekker hoor en dat als je sinds lange tijd weer 3 partijen mag spelen. Ron wint met 16-21.
Ian gaat goed, wat kan hij toch hoog en diep serveren. 12-21 gewonnen. Klasse.
Ron staat lekker te spelen. 7-100 voor, mooie hoge ballen en strak half. 17-21. Yes, goed Ron.
Ron en Lily spelen de 1e mix tegen
Piet en Marjolein. In de 1e set ging
het nog aardig gelijk op. Met 19-21
winnen ze. De 2e set gaat een stuk
makkelijker en met 11-21 winnen ze.
Ian en Petra mogen dan tegen de 1e
heer en de invaldame. In de eerste
set moeten ze nog erg aan elkaar
wennen en verliezen met 21-13. De
2e set gaat beter. Helaas net niet
goed genoeg voor de winst. Met 2118 gaat deze set verloren. Wellicht
een volgende keer met een beetje
training winst voor ons.
Einduitslag: 2-6. Dus weer 6 punten
erbij. We staan nu weer 3e.
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Wedstrijdverslagen team 3
Team 3 speelt de 1e wedstrijd thuis tegen bc Noordwijkerhout 2.
Ons superteam bestaat uit: Piet, Justin (debutant), Jan (2e jeugdspeler), Bregina en Wil.
Karin was ook een van de spelers maar heeft niet kunnen spelen i.v.m. knieblessure.
Piet begint het seizoen goed: hij is met vakantie.
Onze debutant Justin en “jonge” Jan bijten de spits af , ze geven goed partij, maar de winst
gaat naar de tegenstander, Bregina en Wil ook een première! Deze wedstrijd gaat beter, ze
winnen nl. in 2 sets: 22-20/21-19 op de nipper maar gewonnen.
Jeroen valt in voor Piet en speelt de 1e enkel. Het is een leuke partij. Jeroen verliest de 1e set
met 19-21, dan maar een 3 setter, hij wint de 2e ruim met 21-14. Maar helaas in de 3e set
raakt Jeroen geblesseerd en moet opgeven. Beterschap Jeroen.
Justin speelt de 2e enkel, maar moet nog wat wennen, hij verliest zijn partij.
Ook de dames verloren de singles, wel in drieën, maar dat telt maar een beetje.
Op naar de mixen: Bregina en Jan een superkoppel winnen , maar Wil en Justin verliezen,
de 1e set werd het toch nog 18-21. Helaas 2-6, op naar Wassenaar.
Onze 2e wedstrijd is uit tegen Wassenaar 4.
We spelen op zaterdag en dan is het net Tina-dag op Duinrell (ik wist niet dat die bestond,
maar ik heb ook geen dochters) We kregen een mail en werden gewaarschuwd voor FILES,
maar gelukkig niets!!!!!
Wassenaar 4 met Charlaine en Sven, dus veel ervaring op de baan. Piet en Justin speelden
voor het eerst samen, dit liep best aardig, maar in 2 sets verloren: 21-16 en 21-12.
De damesdubbel ging gelijk op, wel veel ballen uitgeslagen maar toch weer in 2 sets: 1721/20-22.We stonden in de 2e set achter met 20-18 maar toch gewonnen.
Jan speelt de 1e heer wint in 3 sets, de eerste 2 gaan heel gelijk op- 21-17/19/21 maar dan
komt de diesel op gang en en wint de 3e met 6-21!
Bregina speelt 1e dame en wint in 2 sets, zeer geslaagd als 1e dame! Wil verliest nl. in 3 sets.
Justin mag tegen Sven, geen loper maar een smasher! Justin loopt goed en veel smashes
gaan in het net: 1e set 21-17, de 2e set verliest Justin.
De mixen worden gespeeld door Bregina en Jan en Wil en Piet: deze partijen worden allebei
gewonnen. Dat betekent onze 1e winst: 3-5.
Onze 3e wedstrijd thuis tegen Rijnsburg 2
Het patroon is eentonig: HD verloren en DD gewonnen.
De enkelpartijen waren voor de heren zwaar : Jan won in drieën, Justin verloor in tweeën.
Bregina onze hoofddame moest tegen Wendy spelen: helaas de 1e set 20-22, en de 2e set
ging ook verloren 16-21. Geen 3e set voor Bregina.
Na de 2e DE stond het 3-3 , want Wil won haar wedstrijd.
De mixen moesten de beslissing brengen en die spelen Jan en Bregina en Piet en Wil best
goed. Dus ja onze 2e winst : weer 5-3.
Van de andere 2 wedstrijden heb ik geen verslag gemaakt, de uitslagen zijn: tegen Bacluvo
thuis ook weer 5-3 en uit tegen LUSV, de koploper hebben we 6-2 verloren, weer de mixen
gewonnen.
We staan in de middenmoot.
Veel speelplezier , groeten Team 3
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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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