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Badmintonclub BIOS 
 

Opgericht 21 april 1959 
Speelgelegenheid: Sportpark Duinwetering, Duinwetering 105,  Tel. 071-3615493 
 
 
Voorzitter: 
Michael Weterings Pr. Bernhardstraat 59 B, 2202 LG  Noordwijk   
071-3622288 mwmweterings@hotmail.com 
 
Secretaris: 
Kees Swaagman Tolhoren 55, 2201 VK  Noordwijk  
071-3619113 swaagman@hetnet.nl 
 
Penningmeester a.i.:  
Nico de Mooij Brouwerstraat 61, 2231 HP  Rijnsburg 
06-19403450 ndemooij@ziggo.nl 
 
Wedstrijdsecretariaat: 
Anneke Slats Strandloper 10, 2201 XZ  Noordwijk  
071-3610292 a-slats@hotmail.com 
 
Technische commissie: 
Petra Witteman Veenenburgerlaan 110, 2182 DC  Hillegom  
0252-518131 petra@witteman.be   
 
Jeugdcommissie: 
Ingrid Strien Duinkant 41, 2203 NN  Noordwijk  
071-3611757 iestrien@gmail.com 
 
Recreantencommissie: 
Ingrid Strien 
 
 
Redactie: 
Ron Koeman Duinkant 41, 2203 NN  Noordwijk  
071-3611757 r.koeman@casema.nl 
 
 
 

Afmelden: uitsluitend schriftelijk bij het secretariaat voor 1 juli 
 
Afmelden voor de training bij Petra. Voor de jeugdtraining bij Ingrid 
 
Website club: http://www.bcbios.nl   
 
Website bond: http://zuidwest.badminton.nl 
 
Uitslagen en standen: http://badmintonnederland.toernooi.nl 
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 Van de redactie 
 
 

Ja hoor, daar is ie weer. Het laatste nummer voor 2017, het Kerstnummer. 
 
Vooral gevuld met verslagen van Team 1, maar ook een leuk stukje van Justin 
van Team 2. 
 
Verder natuurlijk graag jullie aandacht voor ‘PEUT’. Het tankstation geeft in 
het weekend extra korting en bovendien kun je, zonder extra kosten, sparen 
voor de club. Per getankte liter wordt er een cent op ons tegoed gezet en boven 
de €100,00 wordt dit overgemaakt op onze rekening. Het lijkt misschien niet 
veel, maar de eerste storting is al binnen. Kijk 
maar eens op de website hoe ver te teller 
staat… 
 
Voor straks en later: Prettige Feestdagen en 
een goed, gezond en sportief 2018. 
 
 
Ron 

T.C. + Bestuursvergadering: donderdag 8 februari 2018 20:00 bij Ingrid 
Kopijsluitingsdatum: zaterdag 10 februari 
 
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, 6 nummers) 
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Vanuit de technische  commissie. 
 

 
Hallo allemaal, 
 
 
Tussen kerst en Oud en Nieuwjaar,( 29 december) is de zaal dicht. 
Op 2 en 5 januari  is de zaal open vanaf 20:30, er is dan geen jeugd. 
Op vrijdag 5 januari wordt er een Nieuwjaars toernooi georganiseerd. Hierbij 
willen we u vragen om iemand mee te nemen die het leuk vindt om te badmin-
tonnen of even er gezellig bij te zijn. Het begint om 20.30 uur en we spelen tot 
22.00 uur. Daarna is er een hapje en een drankje in het sportcafé. 
 
Op dinsdag 16 januari houden we een open avond voor nieuwe leden, dit be-
gint om 19.00 uur voor de jeugd en om 20.30 uur voor de senioren.  Iedereen 
is welkom, dus zegt het voort. 
Wendy is nieuwe shirts aan het regelen voor alle leden, ze zien er mooi uit. De 
competitiespelers hebben deze al aan bij de wedstrijden. Het shirt wordt be-
taald door de vereniging. We vinden het leuk als we 1 outfit hebben voor BC 
BIOS! 
 
Op 9-10-11 maart 2018 wordt het New Age Toernooi georganiseerd door 
BKN, te Noordwijkerhout. Dit toernooi wordt jaarlijks gehouden en de deel-
nemers komen uit de volgende verenigingen: Dynamo Sassenheim, Bacluvo 
(Voorhout), Wassenaar, Hillegom, BKN, BC BIOS. 
Het is voor de jeugd vanaf 10 jaar en voor de senioren, je kunt aan 3 onderde-
len mee doen, enkel, dubbel en gemengd dubbel. Opgeven kan bij Ingrid en 
bij Petra. Heb je geen dubbelpartner, geef dit dan aan, dan zoeken we bij de 
andere verenigingen en wie weet gaat dat lukken. Ik hoop dat er veel leden 
mee willen doen, het is een erg leuk, sportief en goed bezet toernooi en lekker 
in de buurt. Dus hou dat weekend vrij en schrijf je in. 
 
In februari start 1 dames  team met de voorjaars 
competitie. 
 
Team 1 staat bovenaan in de najaarscompetitie, 
dus volhouden en wie weet kampioen! 
Team 2 staat boven in de middenmoot. 
 

Groeten Petra Witteman 
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VERSLAG TEAM 2 

 

Ik vond het afgelopen seizoen erg gezellig. 

Dat komt natuurlijk door mijn fantastische team dit jaar. 

De meeste wedstrijden vond ik leuker en beter gaan dan andere jaren en dat 

komt voor een groot deel door de steun en 

tips van mijn teamgenoten. 

Natuurlijk ging niet elke wedstrijd even goed, 

maar ik vond het wel altijd leuk om ze te spe-

len. 

 

Team 2 
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Wedstrijdverslagen BC BIOS 1 
 
 
Verslag team 1 van zondag 24 september 
 
Vandaag op naar Veglo 5 tegen BIOS 1 in de 3e klasse. Eerst zal ik ons team even voorste-
len: 
 
Ian Prins 
Nico de Mooij 
Ron Koeman 
Lily Gijsen 
Petra Witteman 
 
Bekend van vorig seizoen, toen nog team 2 maar het 1e team van vorig jaar speelt niet meer 
hier.  
We startten goed. Met 2 sets wonnen de dames met 21-14 en 21-17. Een heerlijke start.  
De heren Nico en Ian winnen in drieën met spectaculaire slagen en een bijna-botsing, maar 
de communicatie was gelukkig goed (21-15, 14-21 en 21-17).  
Lily is getart met de 1e singel, lekker harde slag, 14-8 voor, ze vraagt zich af of ze ver uit 
zijn, haar service. We gaan even opletten. Nu slaat ze de shuttles in, 21-12 gewonnen. 2e 
set 11-9 voor en doorgezet naar 21-17.  
 
Ian die gelijktijdig met Lily was gestart laat zich bijna omkopen om te blijven zitten maar 
dat mag niet van Petra (zoals hij zelf zegt J). Ian stond 8-11 achter en liep pruttelend op de 
baan. Eerste set wel gewonnen met 21-19. De tweede set, heel spannend, maar helaas na 4 
matchpunten verloren met 22-24. Op naar de derde set. Ian had nog genoeg over en won 
uiteindelijk met 21-16.  
Voor Petra was de eerste set een makkie. 21-9 gewonnen. Staat lekker te spelen. Tweede set 
had ze wat meer tegengas maar ze won wel met 21-15. YES, de eerste overwinning is een 
feit, 5 punten al in de tas. 
 
Nico speelde de tweede single. Hij begint lekker, aanvallend en veel op de backhand van de 
tegenstander. Tegenstander Robert is vanochtend geland op Schiphol vanuit Indonesië. Het 
gaat gelijk op en helaas 20-22 verloren de eerste set. 2e set opent Nico gelijk met een snelle 
drop (tip van Ian) en ja punt! 2e set was ook weer spannend, 18-18, 19-19, en 21-19 ge-
wonnen. Derde set was je raad het al ook weer spannend met hele lange rally’s. Nico kwam 
op een voorsprong van 20-18 maar helaas na een paar slechte ballen en zelf toen nog lange 
rally’s verloren met 20-22.  
 
De 1e mix van Ian en Lily begon goed. Eerste set werd gewonnen maar de tweede set sloeg 
nergens op dus weer een drie-setter. Derde set gewonnen met 21-16.  
Nico en Petra was de tweede mix. Dat ging wat gemakkelijk. Bij de tegenstander was de 
puf er al uit. 21-12 en 21-16 waren de setstanden. 
 
Tot de volgende keer! 
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VERSLAG TEAM 1 VAN VRIJDAG 29 SEPTEMBER 
 
Vandaag de eerste thuiswedstrijd tegen Katwijk 1. Anneke is van de partij, gelukkig want 
Petra is geblesseerd. Ze heeft last van een overbelaste kuit. De heren- en damesdubbel wor-
den tegelijk gespeeld. Beide zijn 3 setters maar de punten gaan gelukkig onze kant op. De 
herendubbel was 21-13, 15-21 en 21-11. De damesdubbel 21-17, 22-24 en 21-19. Ron is te-
rug van vakantie, voelt, z’n rechterbil maar slaan ging gelukkig wel. Anneke maakte haar 
return, lekker fel en strakke shuttles, soms net iets te laat maar dan kreeg ze de shuttle toch 
nog over het net. Lily maakte een mooie backhand smash bij het net, nu staat ze alweer te 
singelen tegen Caroline. Ze staan nu 14-14, houden het spannend. Ian is lekker aan het 
smashen en heel beheerst de lege ruimte aan het zoeken. Hij kwam uitgerust binnen van een 
tukkie na ’t eten. Hij wint de 1e met 21-19. Lily staat achter en verliest met 16-21. Het is 
een zware tegenstander, Lily op 21-20 en 22-20 gewonnen met een lange rally! Op naar de 
derde set. Ian heeft de 2e set ook gewonnen, maar hij is ontevreden over zijn spel. Veel te 
veel gekloot aan het net; puntje voor verbetering. Nico staat prima te spelen, de eerste set 
gewonnen met 21-16. Inmiddels heeft Lily ook de derde set ruimschoots gewonnen. Het 
staat al 4-0 voor BC BIOS. De overwinning is al bijna een feit. 
 
Anneke begint wat stroef en komt al snel op achterstand. Langzamerhand komt ze dichterbij 
en op 18-18 zijn de laatste 3 punten voor haar. Keurig!! 
De tweede set bij Nico gaat gelijk op en is zeer spannend. Nico maakt te veel fouten en ver-
liest 19-21. Nico blijft foutjes maken en heeft het duidelijk niet naar zijn zin, en hij verliest 
is 3 sets. Anneke wint de 2e set met 21-16. De overwinning is al binnen. 
 
Nu gaan we voor de mixen. Het zijn leuke mixen. Anneke en Nico winnen in tweeën, 2e set 
was heel spannend, 24-22. Heel goed gezien het feit dat ze pas voor de eerste keer samen-
spelen. Ron en Lily maken het spannend, 18-21 en 24-22 en nu de 3e set. Ian telt hardop en 
dat is fijn. 6-6 en bij de 11 gaat de shuttle mee. Helaas konden ze het niet doortrekken en 
werd met 15-21 de derde set verloren. 
 
Al met al een zeer geslaagde 6-2 overwinning. 
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VERSLAG TEAM 1 VAN ZONDAG 5 NOVEMBER 2017 
 
Broekplein daar zijn we nu, paar nieuwe rotondes op de weg ernaar toe, maar aangeko-
men. Lily is er niet en Daniëlle valt in, daar Petra nog niet speelt i.v.m. blessure. 
Het is een gymzaal met 4 banen en alles is bezet, dus we startten met 1 partij, de heren-
dubbel. De 1e set winnen ze met 21-14. De 2e set heeft leuke rally's, BIOS staat voor en 
wint met 21-16. 
Anneke en Daniëlle gaan inslaan, nieuw duo. Blij dat Daniëlle wilde invallen en dat op 
zondagmorgen. Ian meldt tussendoor: alle herendubbels tot nu toe gewonnen. 't Plafond 
wordt geraakt, laag zaaltje. 
Daniëlle speelt een lob en dat werkt, punt erbij. Gaat gelijk op, hoge service, aanvallend 
spel. 14-9 voor BIOS. Gewonnen met 21-11. De 2e set staat BIOS achter, Merenwiek 
speelt aanvallend met veel dropjes en services op backhand, 17-21 verloren. 3e set. Leuke 
rally's, 8-8, shuttle is traag, kost veel kracht, nieuwe shuttle bij 8-11 (achter) 14-19 achter. 
Kan het nog? 15-21 verloren, jammer, maar leuke pot. Daniëlle die normaal met plastic 
speelt en dan toch lekker staat te slaan met veren. 
Ian mag singelen, hij staat te popelen. 11-10 voor, 18-15 voor, lekker plaatsen 21-18. 
Keurig. 2e set staat Ian met 11-7 voor. De tegenstander moppert op zichzelf, maar hervind 
zich weer. 18-15, 21-16 gewonnen (2-1 voor BIOS). 
Anneke speelt 1e dame, ze zetten elkaar onder druk. Nu Anneke voor: 21-17. 2e set tegen 
Sjaan: 3-9 achter, 7-9. Tegenstander zegt dat ze niet loopt, knieën?? 9-9m 11-10 voor An-
neke. 21-15 gewonnen. Gefeliciteerd. 
Nico, 2e singel heer. Luc (zoon van Nico) speelt met Playmobil ridders zijn eigen 
'riddersupermarkt'. Rust en plaatsen, keurig Nico: 21-19. 2e set 159 voor ondanks de trage 
shuttle 21-12. 
Daniëlle 2e damessingel. 't Gaat gelijk op, 12-12. 16-21 verloren. Nieuwe ronde, nieuwe 
kansen. Mooie rally 11-11, spannend 12-12. 16-12 voor, netjes hoor! 21-14 gewonnen. 
Diepe service, even warmdraaien en op naar de 3e set. 7-4 staat Daniëlle voor. 7-7, ze 
houden elkaar onder druk. 21-15 gewonnen!! 
De mixen worden tegelijk gespeeld. Nico speelt met Anneke de 1e mix. 14-8 voor, ser-
vice van Nico gaat goed en smash ook! 21-15, netjes. De tegenstanders gaan dubbelen. 
Als je dit weet levert het voordeel op. 2e set gelijk op 15-11. 17-12 voor. 21-15 gefelici-
teerd. 
Ron en Daniëlle spelen de 2 mix. Even wennen, want ze staan met 1-8 achter. Lopen weer 
iets in 9-14, 14-18, dropjes gaan in het net. Toch weer punten erbij. 18-21 verloren. Goed 
teruggekomen. 2e set 8-4 voor, kijk dat is een goed begin. 11-9, 13-10, 15-12 voor. Span-
nend 16-15, gaat om in en uit 17-17. Jammer, met 19-21 verloren. 
Einduitslag 6-2 voor BIOS 1 
 
 
VERSLAG TEAM 1 VAN VRIJDAG 10 NOVEMBER 2017 
 
Ian is niet fit, maar hij gaat het proberen, de singel nog even niet ingevuld. Een snelle te-
genstander, lange rally's. 23-21 gewonnen. De tegenstanders zijn links- en rechtshandig, 
goed kijken dus. Ron en Ian geven goed gevarieerd spel terug. Dan is herendubbel echt 
leuk om naar te kijken. Blijft spannend 14-14. 2e set 21-16 gewonnen. 
Ondertussen starten de dames, die ik ga tellen. De dames doen het in drieën. Eerst even 
opstarten, maar spoedig gaat het de goede kant op. De studenten van de tegenpartij zijn 
gretig en slaan lekker, leuke rally's. Later heeft BIOS gewonnen met 19-21 en 21-18. 
Ian besluit voor de 2 heer te gaan, dus Nico speelt 1e. Hij staat lekker te spelen, vooral de 
2e set was spannend, zit de 3e er nog in? 18-21 en 21-23 verloren, door zijn eigen fouten 
zegt ie, maar als 1e heer heeft hij goed gespeeld, tegen een lenige tegenstander. 
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Lily start de damesenkel, loop lekker en voelt al spoedig haar hart (goed teken) klopt een 
beetje sneller. Ze wint met lange rally's 21-16 en 21-8. 
Ian dus 2e singel. Een zuurstofapparaat zou handig zijn 21-12 en 15-21, nu de 3e set dus. 
Stoom komt uit z'n oren, maar hij staat met 13-11 voor. Hij heeft het zwaar, is net te laat. 
20-20, 21-21, 21-23 verloren. Maar knap ingezet als je niet fit bent. Nu ligt hij langs de 
baan op adem te komen. 
Anneke is ondertussen gestart met een lichte voorsprong, die ze niet meer uit handen geeft. 
21-15 en 21-11. 
De 1e mix is weer eens een 3-setter. Met 21-18, 15-21 en 14-21 wordt verloren. 
De 2e mix is een 2-setter. En deze werd met 21-17 en 21-16 gewonnen. 
Einduitslag: 5-3 voor BIOS 
 
 
VERSLAG TEAM 1 VAN 17 NOVEMBER 2017 
 
Bios 1 uit tegen Leiden 3 – 17 november 
 
Het belooft een spannende wedstrijd te worden tegen Leiden, zij zijn onze belangrijkste 
rivaal. Met 2 punten verschil staan we net boven Leiden. Deze wedstrijd stond eigenlijk 
gepland in september maar moest uitgesteld worden. Helaas is Petra nog geblesseerd en 
Ron ging niet mee i.v.m. andere bezigheden. 
Ian en Nico dus de herendubbel, de 1e set werd verloren met 17-21. Dit was niet nodig, er 
werden onnodige fouten gemaakt, de mannen zaten nog niet lekker in de wedstrijd. De 2e 
set ging beter, feller/aanvallend spel, 21-10. Ook de 3e set werd gewonnen met 21-17. 
 
Lily en Anneke speelden een goede 1e set, lekker aanvallend spel 21-16. In de 2e set wer-
den ze meer in de verdediging gedwongen en lukte het niet om het spel over te nemen, 15-
21. De 3e set werd goed begonnen, maar net op cruciale momenten wat foutjes, 18-21. De 
dames zijn erop gebrand om thuis revanche te nemen. 
 
Ian speelde de 1e singel, was goed bezig, heeft lekker gespeeld, helaas niet gewonnen 18-
21, 19-21. Lily had een tegenstandster die erg soepel over de baan liep en een flinke harde 
klap had. Hierdoor was ze even een beetje uit het veld geslagen, 13-21. De 2e set kwam 
Lily goed in vorm, het was een hele spannende set, het gaat gelijk op en dan op 21-20 
maakt Lily een lucky point. 3e set gaat ook heel lang gelijk op tot Lily net iets te vaak uit 
serveert, waardoor de tegenstandster uit kan lopen, 17-21. 
 
Nico had een goede start, 2e sets wat verslapping waardoor een 3e set gespeeld moest wor-
den, maar hij herpakte zich op tijd, 21-14, 15-21, 21-18. De tegenstandster van Anneke had 
haar dag niet zo en sloeg veel uit of in het net en de wedstrijd was snel gespeeld, 21-10, 21
-10. 
 
Tussenstand 3-3. Het kon dus nog alle kanten op gaan. 
 
De mixen werden tegelijk gespeeld. Lily en Nico speelden voor het eerst samen, maar dat 
ging prima, 21-17, 21-14. Ook de combi Ian/Anneke was nieuw. De 1e set liep gesmeerd. 
Voor de 2e set moesten ze op tijd nog even schakelen, maar ook die set werd gewonnen, 21
-12, 21-19. 
 
Einduitslag 5-3 voor Bios! 
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We stonden 2 punten boven Leiden en na deze wedstrijd is dat 4 punten. 
De nummer 3 staat 11 punten onder ons. 
 
De volgende wedstrijd is thuis tegen Leiden, we hebben dan thuisvoordeel, dus we gaan dan 
natuurlijk weer voor winst! 
 
 
Inhaalwedstrijd BC Bios 1 – BC Leiden 3 op 24 november 
 
Eigenlijk onze 1e wedstrijd, maar de wedstrijd was verzet daarom nu meteen de thuiswedstrijd 
tegen Leiden, nadat we vorige de week de uitwedstrijd hadden gespeeld en met 5-3 gewonnen. 
Hopen dat het ons vandaag ook weer gaat lukken om te winnen. 
De heren Ron en Ian winnen in 2 sets 21-15, 21-13: goed gedaan! De dames Lily en Anneke 
winnen in 3 sets, vorige week verloren en nu gewonnen!! 15-21, 21-16, 21-15. 
Ian is weer fit, wel “luie klojo” (zegt hij zelf), staat in de 1e set met 10-13 achter, staat inder-
daad te ….., nu gaat hij toch punten maken, is het nog te redden? Helaas 12-21.  De tegenstan-
der van Ian heeft veel terug en slaat gemakkelijk maar Ian gaat beter spelen en wint de 2e set. 
De 3e set staat Ian voor, de tegenstander komt nog wel dichtbij maar Ian wint met 21-19, netjes 
Ian! Vorige week in 2 sets verloren, en nu in 3 sets gewonnen. 
Lily wint de 1e set tegen Ineke met 21-14, maar de 2e set weet Ineke te winnen met 18-21. De 
3e set blijft Lily steeds voor staan en wint ze met 21-16. 
Nico begint lekker en wint met 21-13. Dan slaat hij in het begin van de 2e set veel uit en komt 
de tegenstander voor te staan. Op tijd herpakt Nico zijn spel en wint met 21-18. 
Anneke verliest de 1e set met 14-21.  2e set komt ze snel voor te staan en geeft de wedstrijd 
niet meer uit handen, 21-12 en ook de 3e set wint ze met 21-12. 
Tussenstand 6-0! Dat gaat lekker. 
Ron mixt met Anneke, 1e set draait lekker, 21-15. 2e set wordt nog spannend maar wordt ook 
gewonnen met 24-22. 
Nico en Lily komen niet lekker in de wedstrijd en verliezen met 18-21 en 8-21. 
Einduitslag 7-1, we staan nu ruim op de 1e plaats. 
 
 
BC Bios 1 – Veglo 5 op 1 december 
 
Sint in het land en wij op de baan, buiten is het koud. Lily moest al krabben. Nico is wat later 
want moest nog even langs AH voor wat lekkers na de wedstrijd. 
HD en DD werden tegelijk gespeeld.  
Ron en Ian winnen vlot in 2 sets, 21-18 en 21-11. De dames spelen niet echt fraai badminton 
maar winnen ook in 2 sets 21-11 en 21-17. 
Ian moet daarna flink aan de bak, de 1e set is heel spannend en gaat gelijk op, 22-12. De 2e set 
weet Ian ook te winnen met 21-17. Lily speelde een spannende wedstrijd tegen Silke. De 1e set 
wordt net aan verloren met 20-22, daarna loopt ze in de 2e set over de tegenstandster heen met 
21-6. De 3e set is dan weer spannend maar wordt wel door Lily gewonnen met 21-19. 
Nico wilde vandaag graag revanche nemen op Robert, maar helaas is dat niet gelukt, 12-21 en 
16-21. 
Anneke  had weinig moeite met haar tegenstandster en won met 21-16 en 21-13. 
De mixen werden tegelijk gespeeld en beide koppels verloren de 1e set met 15-21. Ron en An-
neke lieten dit niet op zich zitten en wonnen de 2e en 3e set met groot verschil 21-10 en 21-11. 
Nico en Lily moesten er flink voor vechten, de tegenstanders gaven zich niet zo maar gewon-
nen. Gelukkig wonnen ook zij de partij met 24-22 en 22-10. 
Einduitslag 7-1! We zijn goed op koers voor het kampioenschap! 
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BC Katwijk 1 – BC Bios 1 op 4 december 
 
Maandagavond  uit tegen Katwijk. Wat een avond om te spelen…, ook de accommodatie is 
niet om over naar huis te schrijven. Het plafond is laag, we spelen voornamelijk op 1 baan. 
Leuk is wel dat ook Bios 2 een wedstrijd moet spelen tegen Katwijk. 
Ian en Ron hadden de maandagavond blues en ook last van een vertragende shuttle. De dub-
bel werd in 2 sets verloren met 16-21 en 17-21. 
Ook de dames hadden last van opstartproblemen en verloren de 1e set met 17-12. Dit lieten 
ze echter niet over hun kant gaan en de 2e set werd gewonnen met 21-9. Ook de 3e set had-
den de tegenstandsters geen schijn van kans en werd gewonnen met 21-15. 
Ian en Lily speelden beiden een spannende wedstrijd maar waren uiteindelijk sterker dan de 
tegenstanders en  wonnen beiden in 2 sets: Ian 21-19 en 22-20; Lily 21-19 en 21-18. 
Nico had er zin in vanavond en won de 1e set vlot van Andries met 21-14. De 2e set ging 
aardig gelijk op en er moest een tandje bijgezet worden maar werd ook gewonnen met 22-
20. 
Anneke was aardig stijf geworden van het aan de kant zitten en moest even op gang komen. 
Helaas was dit net te laat en de 1e set verloor ze met 23-25. Daarna ging het een stuk beter 
en won ze met 21-16 en 21-14. 
Daarna mixen met Ron. Nu kon het niet meer aan stijve spieren liggen, maar echt lekker 
liep de mix niet. De tegenstanders speelden een raar spel met dan weer mixopstelling en dan 
weer dubbelopstelling. De heer had veel terug en speelde de shuttle in alle hoeken van de 
baan. Ron en Anneke konden geen grip op de wedstrijd krijgen en verloren met 16-21 en 15
-21. 
Nico en Lily daarentegen speelden een lekker potje en wonnen met 21-12 en 21-16. 
Einduitslag 6-2 voor Bios :)  
 
 
VERSLAG TEAM 1 VAN VRIJDAG 15 DECEMBER 

Thuiswedstrijd BIOS 1 - Hillegom 6. Spannende partijen en alles zonder Nico, die zit aan 
de Kerstborrel! 

Daarom is er geen tijd voor een uitgebreid verslag. Dus hierbij alleen een kort overzicht en 
kleine samenvatting. 

Herendubbel: 18-21 en 19-21 verloren, Damesdubbel: 18-21, 21-18 en 25-23 nipt gewonnen 
Ian: 21-7 en 21-17 gewonnen, Ron: 13-21 en 13-21 verloren, Lily: 12-21 en 22-24 nipt ver-
loren 

Anneke verliest haar oorbel, gelukkig weer gevonden. Blijven lopen Anneke! 1e set 21-14. 
En dat doen ze: 2e set 21-12. 

Arthur komt kijken, ziet allerlei mogelijkheden. Met 3-3 de mixen in. 

De 1e mix wordt verloren met 18-21 en 15-21. De 2e mix wordt dan wel weer gewonnen 
met 21-19 en 21-8 

 

Einduitslag: 4-4. Onze eerst niet-winst. 
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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 
                                                                                     
 
                                                                                       


