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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 Heerenweg 32, 2232 CM  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 
 

We gaan weer beginnen. 

 
Althans, dinsdagavond 28 augustus is begint het badmintonseizoen weer.  
Vanaf 19:00 kan de jeugd weer beginnen en vanaf 20:30 kunnen ook de senio-
ren weer de banen betreden om een eerste keer weer een shuttle te slaan. 
En vrijdagavond 31 augustus mag iedereen vanaf 19:30 weer beginnen. 
 
Daarnaast is leuk om te weten dat in de nacht van vrijdag 31 augustus op zater-
dag 1 september een ‘Space & Sportdag’ wordt gehouden. Men kan dan onder 
andere badmintonnen met ‘Blacklight’. Kijk anders even op de facebookpagina 
(https://www.facebook.com/Space-Sportdag-2018-157858384910034/) voor 
verdere informatie. 
 
Zet ook alvast vrijdag 14 september in je agenda, want dan is er om 19:30 de 
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. 

 
Ron 

T.C. + Bestuursvergadering: donderdag 6 september 2018 20:00 bij Nico 
Kopijsluitingsdatum: zaterdag 8 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 

https://www.facebook.com/Space-Sportdag-2018-157858384910034/
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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, 
 
De zomer breekt aan, we hebben al een tijdje prachtig weer en dan ook echt 
strandweer. 
 
Op 1 juni was de laatste speelavond van BC BIOS dit seizoen. 
 
We kijken terug op een seizoen met helaas minder leden, maar we blijven toch 
met plezier badmintonnen. 
 
We hebben afscheid genomen van Arthur de Beer en starten op 28 augustus 
met een nieuwe trainer Siegfried Telussa. Hij zal op dinsdagavond van eind 
augustus tot eind februari training gaan geven aan de jeugd, recreanten en 
competitiespelers. 
 
De damescompetitie is goed verlopen, ondanks dat we te laat waren ingedeeld 
door een foutje van de bond. We speelden daarom 3 maal tegen dezelfde te-
genstander 
 
In het nieuwe seizoen startten we met een black-light-toernooi. Dit is op zater-
dag 1 september, georganiseerd door sportpark Duinwetering. 
Wij zijn op zaterdagochtend ingedeeld en het is voor iedereen die wil mee-
doen. Hou deze datum vrij en doe mee. Het is een ware belevenis om met 
black light te badmintonnen. 
 
Volgend seizoen startten we met 2 competitieteams, waarbij ook jeugdleden 
doorstromen naar de seniorencompetitie. We gaan spelen in de 6e en 9e divisie. 
De indeling in klasse is vervallen, we spelen nu landelijk in divisies, zo komen 
we ook buiten onze regio te spelen, ben benieuwd. 
 
Voor nu, een goede zomer en graag tot ziens op 28 augustus. 
 
 
 
 
Groeten Petra 
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Van/voor de jeugd 
 
 
Het vorige seizoen lijkt alweer zoooo lang geleden .....  
Het nieuwe seizoen staat al voor de deur!  
 
Op dinsdag 28 augustus om 19.00 beginnen we weer.  
Kom op tijd, dan kunnen we de dure zaal goed benutten en is er zeker 
ook tijd voor alle vakantieverhalen! 
 
Afgelopen seizoen hebben we veel geleerd bij trainer Arthur.  
Helaas konden we nog niet meedoen met de jeugdcompetitie, maar dit 
jaar weer nieuwe kansen. 
Ook nieuw dit jaar is de trainer: Siegfried Telussa gaat zowel de jeugd als 
de volwassenen trainen. 
 
In een proeftraining heeft hij in korte tijd laten zien wat hij kan, wat hij 
weet en hoe hij les kan geven. Met deze trainer hopen we nog meer voor-
uitgang te boeken en daarnaast ook de gezelligheid op de training te be-
houden. We trainen van september t/m februari.  
Daarna zijn er nog steeds trainingen, maar dan niet meer onder begelei-
ding van Siegfried. Dan begint ook de jeugdcompetitie in de regio en is 
er op 15, 16 en 17 februari het jaarlijkse New Age Toernooi in Hillegom.  
 
Genoeg leuke sportuurtjes dus! 
 
Naast de 'gewone' trainingen staat er ook een aantal andere activiteiten 
gepland: pietentoernooi, jeugduitje, familietoernooi, scholierentoernooi, 
badminton op muziek … 
 
Kortom: we gaan weer een gezellig en sportief seizoen tegemoet. 
Ik heb er zin in! 
 
 
Ingrid Strien - jeugdbegeleider 
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Damescompetitie 2018 
 
 
Het damesteam kwam uit in de B klasse en bestond uit Wil Nekkers, Wen-
dy Aartsen, Ilse Caspers en Ciska vd Geest (geleend van Dynamo Sassem) 
met als reserve Petra Witteman, Anneke Slats, Ingrid Strien en Danielle 
van Rijn. 
 
 
De wedstrijden zijn gespeeld in door omstandigheden steeds wisselende 
samenstellingen. Er zijn aardig wat kilometers gereden om bij de tegen-
standsters te komen (Naaldwijk, Krimpen aan de Lek en Schipluiden). 
Doordat er een 1½ competitie werd gespeeld in verband met de kleine 
poule, is er soms 2x tegen hetzelfde team een uitwedstrijd gespeeld 
(sommige teams moesten daarentegen 2x naar Noordwijk komen). 
 
 
Er zijn leuke wedstrijden gespeeld, de sterkte van de tegenstandsters was 
wisselend, hoewel 1 team met groot verschil kampioen is geworden. Zie 
schema. 
 

 
Ciska, bedankt voor het meedoen en de gezelligheid  
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Gemengde competitie 2018-2019 
 
 
De Regiocompetitie voor senioren gaat vanaf komend sei-
zoen op in de Bondscompetitie. Naast Ere- en 1e divisie, 
zal de bondscompetitie dan bestaan uit de 2e t/m 9e divi-
sie.  
 
 
Team 1 is afgelopen jaar kampioen geworden in de 3

e
 

klasse district en zou promoveren naar de 2
e
 klasse. In het 

nieuwe seizoen wordt de 2
e
 klasse en 3

e
 klasse district sa-

mengevoegd in de 6
e
 divisie. 

 
 
Team 2 kwam uit in de 6

e
 klasse district. In het nieuwe sei-

zoen wordt de 6
e
 klasse en 7

e
 klasse district samenge-

voegd in de 9
e
 divisie. 

 
 
Misschien is dit een geluk bij een ongeluk, want het kost 
veel moeite om voldoende spelers te vinden voor de 
teams. De teams zijn opgegeven voor de competitie, maar 
mochten er zich nog spelers aanmelden voor de competi-
tie, ze zijn van harte welkom! 
 
 
 
Wedstrijdsecretariaat 
Anneke Slats 
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September 2018 

 1 10:00 Blacklight badminton 

2   

3   

 4 Trainer afwezig 

5   

6 Bestuursvergadering bij Nico 

7 Vrij spelen badminton 

  8   

9   

10   

11 Training 

12   

13   

14 19:30 ledenvergadering, daarna vrij spelen 

   15 BIOS 1 – Wijk aan Zee 1   10:00 

16   

17   

18 Training 

19   

20   

21 Thuiswedstrijden BIOS 1–Meershuttle 7,  BIOS 2–ROAC 1  19:30 

 22   

23   

24   

25 Training 

26   

27   

28 Vrij spelen 

29 DEO 9 – BIOS 2  10:30 (?) 

30   
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Oktober 2018 

1   

2 Training 

3   

4   

  5 Thuiswedstrijden BIOS 1-Duinwijck 13, BIOS 2-D.Sassem 5, 19:30 

6   

7   

8   

9 Training 

10   

11   

12 Vrij spelen 

13   

14   

15   

16 Training 

17   

18   

19 Vrij spelen 

20   

21   

22   

23 Geen training, vrij spelen vanaf 20:30 

24   

25   

26 Vrij spelen vanaf 20:30 

27   

28   

29 Katwijk 1 – BIOS 1, Katwijk 3 – BIOS 2  19:30 

30   

31   
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November 2018 

1   

2 Vrij spelen 

3   

4   

5   

6 Training 

7   

8   

9 Thuiswedstrijden: BIOS 1-IJmond 5, BIOS 2-Valken 3, 19:30 

10   

11   

12   

13 Training 

14   

15   

16 Noordwijkerhout 3-BIOS 2, 20:00,  vrij spelen 

17   

18 10:00 Hillegom 6 – BIOS 1 

19   

20 Training 

21   

22   

23 Vrij spelen 

24   

25   

26   

27 Training 

28   

29   

30 BIOS 1-Wijk aan Zee 1, 19:30,  Vrij spelen 
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December 2018 

 1   

2   

3   

4 Geen training, pepernoten toernooi 

5 Wedstrijd team 2 ? 

6   

7 Vrij spelen 

8 Meershuttle 7-BIOS 1, 19:00 

9   

10   

11 Training 

12   

13   

14 BIOS 2-DEO 5, 19:30,  vrij spelen 

15   

16   

17   

18 Training 

19   

20   

21 Vrij spelen 

22   

23   

24   

25 Eerste kerstdag 

26 Tweede Kerstdag 

27   

28 Vrij spelen vanaf 20:30 

29   

30   

31   
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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 
                                                                                     
 
                                                                                       


