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Badmintonclub BIOS
Opgericht 21 april 1959
Speelgelegenheid: Sportpark Duinwetering, Duinwetering 105, Tel. 071-3615493
Voorzitter:
Michael Weterings
071-3622288

Pr. Bernhardstraat 59 B, 2202 LG Noordwijk
mwmweterings@hotmail.com

Secretaris:
Kees Swaagman
071-3619113

Tolhoren 55, 2201 VK Noordwijk
swaagman@hetnet.nl

Penningmeester a.i.:
Nico de Mooij
06-19403450

Heerenweg 32, 2232 CM Rijnsburg
ndemooij@ziggo.nl

Wedstrijdsecretariaat:
Anneke Slats
071-3610292

Strandloper 10, 2201 XZ Noordwijk
a-slats@hotmail.com

Technische commissie:
Petra Witteman
0252-518131

Veenenburgerlaan 110, 2182 DC Hillegom
petra@witteman.be

Jeugdcommissie:
Ingrid Strien
071-3611757

Duinkant 41, 2203 NN Noordwijk
iestrien@gmail.com

Recreantencommissie:
Ingrid Strien
Redactie:
Ron Koeman
071-3611757

Duinkant 41, 2203 NN 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
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
Eindelijk is ie er weer, het eerste nummer voor 2018.
In dit nummer onder andere de eindstand van de gemengde competitie.
Daarnaast natuurlijk verslag en uitslagen van het New Age Tournament 2018.
Ook aandacht voor de damescompetitie met een eerste verslag.
En de planning voor de komende periode voor wat betreft speelavonden.

Ron

T.C. + Bestuursvergadering: donderdag 26 april 2018 20:00 bij Nico
Kopijsluitingsdatum: zaterdag 9 juni
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,
Hieronder een overzicht van de activiteiten de komende maanden:
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Gemengde competitie 2017-2018
De gemengde competitie zit er weer op en de dames- en heren- competitie staat voor de deur.
Bios is met 2 teams uitgekomen in de gemengde competitie.
Team 1, uitkomend in de 3e klasse, bestond uit Ron Koeman, Ian Prins, Nico de Mooij, Lily Kruik en
Petra Witteman. Helaas raakte Petra na de 1e wedstrijd geblesseerd en kon pas aan het eind van de
competitie weer mee doen. Anneke Slats stond op de reservelijst, ze wilde het wat rustiger aan gaan
doen, maar is ingevallen voor Petra en heeft de rest van de wedstrijden meegedaan. Het was een
leuke competitie met vaak spannende partijen. Grootste concurrenten waren Katwijk en Leiden. Het
bleef een hele tijd spannend, maar uiteindelijk was het bij de voorlaatste wedstrijd al bekend dat
Bios kampioen was geworden. Op naar de 2e klasse!

Team 2, uitkomend in de 6e klasse, bestond uit Justin Budding, Sebastiaan van Delft, Wil Nekkers,
Wendy Aartsen en Ilse Caspers. De spelers moesten even aan elkaar wennen, want ze speelden dit
seizoen voor het eerst samen. Al met al is dit best goed gegaan. Helaas, bij het naderen van het einde
van de competitie kreeg het team te maken met blessures. Eerst viel Sebastiaan uit na een val met
snowboarden, daarna bleek Wil bij een ongelukkige beweging haar pink te hebben gebroken. Het
vinden van invallende heren was niet altijd makkelijk. Piet vd Berg zou invallen, maar raakte toen zelf
geblesseerd zodat uiteindelijk Wil Slats heeft ingevallen. Ondanks dat Wil vooral recreatief een
shuttletje slaat, ging het nog best goed. De laatste wedstrijd kon Piet wel invallen en won alle drie de
partijen. Het team is netjes in het midden geëindigd.
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Dames/herencompetitie 2018

De gemengde competitie is ten einde, dus de
dames/herencompetitie komt eraan!
Helaas geen herenteam dit jaar.
Door een foutje van de bond, was het damesteam in eerste
instantie niet ingedeeld. Dit is later wel rechtgezet, echter de
dames zitten nu in een poule van 4, waardoor er een
anderhalve competitie wordt gespeeld. Dat betekent 3x tegen
hetzelfde team spelen.
Ook is het jammer dat de tegenstanders allemaal ver weg en
soms ook nog doordeweeks spelen, maar dat mag de pret
niet drukken! Er kan in ieder geval lekker gespeeld worden.
Het team komt uit in de B klasse en bestaat uit Wil Nekkers, Wendy Aartsen, Ilse Caspers en
Ciska vd Geest (geleend van Dynamo Sassem). Het zal voor deze dames een pittige
competitie worden, onze speelsters komen uit de 6e klasse. De tegenstanders kunnen uit de
4e en 5e klasse komen, maar er wordt ook wel dispensatie verleend aan spelers uit een
hogere klasse, omdat het anders moeilijk is om teams compleet te krijgen. Petra en Anneke
(3e klasse gespeeld) hebben dispensatie gekregen, zodat ze zo nodig in kunnen vallen.
De tegenstanders zijn Mix (Naaldwijk), Schipluiden (Schipluiden) en ShuttleQ (Krimpen aan
de Lek). De eerste thuiswedstrijd is vrijdag 2 maart.
Reserve zijn Petra Witteman, Anneke Slats, Ingrid Strien en Danielle van Rijn.
Iedereen veel succes gewenst!
Wedstrijdschema:
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1e wedstrijd damescompetitie 2018
De dames werden op 25 februari om 13.00 uur verwacht in Schipluiden. Omdat Wil aan het
uitwaaien is op Texel en Wendy het nog even rustig aan doet met haar arm, trokken op deze koude
zondag Ciska en Ilse met invallers Petra en Ingrid op pad. De sporthal in Schipluiden is klein maar
gemoedelijk: leuk als je een sportief feestje wilt geven! Er waren drie banen en met ook nog een
herenwedstrijd werd de derde baan dus gebruikt als wisselbaan. Ondanks dat zou het een lange
middag worden …
De 1e damesdubbel hebben Ciska en Petra gewonnen in 2 sets. Dat ging niet vanzelf: voor de tweede
set was zelfs een kleine verlenging nodig. Al dacht Petra met een jubelkreet de winst al binnen te
hebben met een stand van 21-20 … Gelukkig had ze niet voor niets gejuicht en konden Ciska en Petra
de winst met 22-20 alsnog op hun naam schrijven.
De 2e damesdubbel van Ilse en Ingrid ging bijna gelijk als die van de 1e damesdubbel: in 2 sets waarbij
voor elk punt gevochten werd. Met 21-18 en 23-21 kon ook deze partij op naam van BIOS geschreven
worden!
Vervolgens werden de damessingles gespeeld. Petra mocht de spits afbijten. Na 4 maanden
‘verplichte’ rust vanwege een knieblessure was dit de eerste volle wedstrijd weer voor Petra. Wat
heerlijk dat je weer mag én kan. Wat ze in kracht nog een beetje mist heeft ze dubbel in karakter
teruggekregen: wat een doorbijter! Helaas moest Petra de partij in drie sets aan de tegenstander
laten.
Ciska moest even wennen aan de ligging van de baan en aan de veren shuttle. Haar tegenstander
slaat snoeihard en serveert een paar keer succesvol keurig net niet op de achterlijn. De eerste set
gaat naar Schipluiden. Maar in de tweede set dartelt Ciska over de baan en herpakt ze zich volledig:
21-9 voor Ciska! Terwijl Ilse en Ingrid zich gaan warm lopen, met die driesetters duurt het best lang
en word je stram en stijf, begint Ciska aan haar derde set. Ze kon de flow van de tweede set
doorzetten: ze bleef gaan! Ciska haalt de winst van de derde set en dus de partij naar haar toe met
21-13: gefeliciteerd!
Ilse en Ingrid beginnen bijna gelijk aan hun singles. Voor beide dames een tijdje geleden, hoewel Ilse
afgelopen seizoen zeker niet onverdienstelijk competitie heeft gespeeld. Voor Ingrid haar eerste
single sinds tijden. Beiden gemotiveerd door de winst in hun eerste dubbel, gaan ze vol goede moed
van start. Bij Ilse loopt het lange tijd gelijk op, helaas verliest ze de eerste set met 22-20. De tweede
set gaat beter en ze pakt een voorsprong van 14-8. Kan ze dit vasthouden? Ja dat kan ze: ze pakt de
tweede set met 21-10. Helaas lukt het Ilse niet om dit door te zetten in de derde set. Haar
tegenstander is net een graadje sterker en Ilse moet de partij aan Schipluiden laten.
Ingrid slaat als een dijkgraver en trekt de eerste set al snel naar zich toe. De tegenstander heeft
moeite met de verre services van Ingrid en met de strakke returns langs de lijnen haalt Ingrid veel
punten binnen. Gelukkig kan Ingrid dit ook in de tweede set volhouden en wint zij de tweede set (en
partij) in 21-11.
In de 3e damesdubbel staan Petra en Ingrid samen in het veld. Het is een spannende partij maar ze
houden zich staande en BIOS wint ook deze partij!
Ilse en Ciska staan voor het eerst samen in het veld. Het gaat goed: ze staan met 11-9 voor. Helaas
kunnen ze dit niet vasthouden en worden ze in de verdediging gedrukt. Dan wordt het lastig om zelf
punten te scoren. De eerste set gaat jammer genoeg naar Schipluiden met 21-18. In de tweede set
worden er meer en lange rally’s gespeeld: prachtig om te zien! Ilse en Ciska slaan beter en winnen de
set met 21-19. De beslissende derde set belooft spannend te worden. Helaas komen Ilse en Ciska niet
meer in hun spel en kan de tegenstander al snel uitlopen: 21-8.
Uiteindelijk deze eerste wedstrijd met 5-3 gewonnen: geen koud kunstje, maar wel verdiend.
Strak begin voor de eerste wedstrijd!
Pagina 10

New Age 2018: een impressie van dit weekend
Vrijdagavond 9 maart / zaterdag 10 maart / zondag 11 maart.
Het is koud in de zaal. Mogen we dit kopiëren ? (Martine Bacluvo). Maar ja, het
gaat alleen over ons, BCBIOS. Anneke en Lily startten met een dames dubbel
tegen Tessy en Iris. Lilly speelt niet alleen. Ze is in verwachting, in september
worden Lily en Daan papa en mamma. Wendy start met een single, heeft er
geen vertrouwen in. Al drie keer eerder verloren van Lena uit Hillegom. 21-9,
Verloren in 2 sets. Dames dubbel, eerste set gewonnen, Anneke en Lily gaan
goed, leuk om te zien, in twee sets gewonnen. Nikita en Sam gaan mixen.
Nikita in Hillegom shirt (foutje). Ze staan te dubbelen , in twee sets verloren,
beide 10 punten. Koen en Bas winnen de dubbel tegen Tom en Dennis uit
Hillegom. Lily en Nico tegen Mirna en Jesper uit Sassenheim. 21-14 en 21-15
gewonnen.
Lily en Anneke tegen Wassenaar, Sanne en Mandy, eerste set gewonnen,
tweede set verloren, derde set staan ze met 11 voor, helaas verloren. Wendy
zit boven te leren, morgenmiddag examen. Ian komt kijken, zijn single is
afgezegd daar Brian in het ziekenhuis ligt. Wendy gaat mixen, gelegenheidsmix
met Pieter Dek (Hillegom). Ze zijn hoog ingedeeld. Pieter vierde klas
herencompetitie. Verliezen van Sassenheim. Ian en Nico hebben hun eerste
dubbel gewonnen in drie sets, het ging dramatisch slecht dus ik wil het er liever
niet over hebben (x Ian). Wil en Justin hebben de eerste mix verloren en de
tweede gewonnen. Oud lid Koen heeft mix gewonnen. Noah en Sam dubbel
gewonnen.
Ron gefeliciteerd, jarig vandaag ! Ik moest Petra de groeten doen van Lenie,
voor ik het vergeet. Nico is zo goed als zeker door met zijn single. Hij staat nu
zijn laatste single te spelen om de eerste plaats in zijn poel te bemachtigen. Hij
speelt een driesetter en is duidelijk ontevreden met zijn spel, hij schreeuwt
enigszins wanhopig: Nico sla in ! Helaas staat hij achter bij de wissel. Nico heeft
verloren, eeuwig zonde. Hoogstwaarschijnlijk zal hij genoegen moeten nemen
met de tweede plaats in de poel. Justin en Wil hebben in een zinderende partij
verloren van Menno van BKN. Sebastiaan en Justin hebben de eerste heren
dubbel verloren. Wendy en Wil: dubbel verloren van BKN.
Pagina 11

Ilse en Sebastiaan verliezen in drieën, worden dus zeker niet weggeslagen maar
net niet genoeg om door te gaan. Het levert wel spierpijn op. Sebastiaan wist
niet dat daar ook spieren zaten. Ian baalt van zijn single tegen Marten. Moest
met plastic, sloeg alles uit. Ian verliest. Moet nu in tweeën winnen tegen
Sander, anders gaat hij niet door met zijn single. Twee mixen gewonnen door
Ian en Petra. Als ze dit morgen weer doen moeten ze waarschijnlijk in halve
finale tegen Nico en Lily, jammer, had leuker geweest als we daarmee in de
finale stonden. Wendy moest examen doen, helaas niet gehaald. Hopen dat ze
een herexamen mag doen (ja dat mag, in juli)
Ian verliest de eerste set met 21-17 van Sander. Tweede met 21-15 verloren.
Vorig jaar ook verloren. Gelukkig blijft hij lachten.
We zijn weer een dag verder, veel oude bekenden en jonge aanwas, komen
meer baby’s bij. Ian en Petra met moeite in drieën de mix van de poel
gewonnen. Ian sloeg twee keer zijn bespanning stuk. Gelukkig was er een
stand die nieuwe bespanningen er in bracht. Hopen dat die op tijd klaar is voor
de halve finale tegen Lily en Nico. Maar eerst Nico singelen, kwart finale,
gewonnen in drieën tegen Sander, keurig. Wel veel singles voor de heren. Nu
nog halve finale. Maar eerst heren dubbel: Nico en Ian. Zij gaan goed en
worden eerste in categorie 2. Yvonne en Jamie Lee verliezen de dames dubbel
maar staan in de finale. Jordi, oud BIOS lid, komt ook kijken. Speelt nu eerste
divisie, is groot geworden vanuit jeugd BCBIOS. Nikita wordt tweede met haar
single. Noah en Sam worden tweede met de heren dubbel. Ian en Petra komen
in de finale, winnen van Nico en Lily.
BKN Noordwijkerhout organiseerde het toernooi, zij maakten gebruik van Cor
zijn computerprogramma, een half uur per wedstrijd. Het was het negentiende
New Age toernooi. Het liep als een trein.
De beste vereniging was Bacluvo, BIOS eindigde op de vijfde plek.
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Herenenkel
Categorie 8 1e
2e

Reno van Santen

Categorie 7 1e

Peter Jansen

2e

Lukas Jansen

Herendubbel
Categorie 8 1e
2e
Categorie 7

Gerard Hollander
Categorie 6

Categorie 6 1e

2e
Categorie 4 1e

2e
Categorie 3 1e

2e
Categorie 2 1e

2e
Categorie 1 1e

2e

Sem van der Voort
Jelmer Bankras

Categorie 4

Nils Zuidhoek
Brandon van der Togt
Thomas Bakker
Jasper Keizer
Ed Barten
Jaimy Treffers
Pim Nieuwenhuizen
Dennis Groen

Categorie 3

Categorie 2

Gerard Hollander en Sem van der Voort

1e
2e

Peter Jansen en Jelmer Bankras

1e
2e

Dirk-Jan Mulder en Jaap Ruigrok

1e
2e

Joeri van der Poel en Peter van der Voort

1e
2e

Ian Prins en Nico de Mooij

2e
Categorie 3 1e

2e

Categorie 7 1e

Selina Juffermans

2e

Nikita van Beelen

Categorie 2 1e

Categorie 6 1e

Berber van Haaften

2e

Sanne van Kampen

Categorie 3 1e

2e
Categorie 2 1e

2e
Categorie 1 1e

2e

2e
Categorie 1 1e

2e
Dames dubbel
Categorie 8 1e
2e
Categorie 6

Lene van Rootselaar
Sanne Losekoot
Lisa Heijman
Mandy de Zwart
Ilse Niewold

Frank de Rooij en Casper Bolsenbroek

Sjoerd Kralt en Brandon van der Togt

Jasper Keizer en Thomas Bakker

Erik Rotteveel en Arjen Prins

1e Hurly Holtrop en Pim Nieuwenhuizen
2e Geert Verhave en Daan Zandbergen
Gemengd dubbel
Categorie 7 1e
Sem van der Voort en Melanie van Vliet
2e Gerard Hollander en Selina Juffermans

Categorie 4 1e

Nisreen Soltan

Sam van Rossum en Noah Guida

Categorie 1

2e

Jade Sutterland

Lukas Jansen en Tabe Fiere

1e
2e

Categorie 6 1e

Damesenkel
Categorie 8 1e
2e

Reno van Santen en Luuk van Beek

Categorie 3

Categorie 2

Categorie 1

Maartje Klein
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Mark de Rooij en Berber van Haaften
Timo Bolsenbroek en Sanne van Kampen
Jaap Ruigrok en José Domburg
Brandon vd. Togt en Sacha Treffers
Jasper Keizer en Roos Bouckaert
Maarten van Vliet en Chelsey Schipper
Ian Prins en Petra Witteman
Erik Rotteveel en Hester van Oefelen
Geert Verhave en Martine Verhave
Bas Onderwater en Debby vd. Linden
Jade Sutterland en Nisreen Soltan
Jamie Le Pont en Yvonne Steenvoorden

1e
2e

Berber van Haaften en Sanne van Kampen

1e
2e

Sacha Treffers en Laura Treffers

1e
2e

Lily Kruik en Anneke Slats

1e
2e

Ilse Niewold en Fabiënne Malonda

Melanie van Vliet en Selina Juffermans

Sandra Beugelsdijk en Willeke Klein

Merel Heijman en Eline Witteman

Cynthia vd. Slot en Kitty Geerlings

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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