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Badmintonclub BIOS 
 
Opgericht 21 april 1959 
Speelgelegenheid: Sportpark Duinwetering, Duinwetering 105,  Tel. 071-3615493 
 
 
Voorzitter: 
Michael Weterings Hogeweg 53, 2201 AN  Noordwijk   
06-51501988 mwmweterings@hotmail.com 
 
Secretaris: 
Kees Swaagman Tolhoren 55, 2201 VK  Noordwijk  
071-3619113 swaagman@hetnet.nl 
 
Penningmeester:  
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 
 
Het voorjaar is (bijna) begonnen, dus tijd voor een nieuw clubblad annex 
nieuwsbrief. 
 
De competitie is afgelopen, dus in dit nummer de scores en de eindstand. 
Ook het New Age Toernooi in Hillegom hebben we succesvol afgerond. Als 
vereniging kwamen we als beste uit de bus. Dat wil zeggen, volgens de door Ian 
gemaakte berekening had de vereniging het procentueel het beste gedaan. En 
daar gaat het tenslotte om. Op deze manier kunnen ook verenigingen met een 
kleiner aantal deelnemers de beste worden en niet alleen de vereniging met de 
meeste deelnemers. 
 
Voor de komende maanden staan er nog een paar leuke dingen op de agenda. Zo 
bestaat de vereniging in april 60 jaar en vieren we dat met een toernooi en een 
gezellige bijeenkomst in de sporthal. 
Kijk voor de andere activiteiten verderop in de agenda, of bezoek de site: 
www.bcbios.nl 
 
Ron 

Bestuursvergadering: maandag 15 april 2019 om 20:00 bij Nico 
Kopijsluitingsdatum: zaterdag 15 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, 
 
Open avond 11 januari 2019 
 
Op de avond zaten er jongens op de tribune. Petra vroeg of ze kwamen spelen, 
er waren banen over en open avond. Dus 20 jongens kwamen en hadden er 
veel plezier in. Ze hadden een etentje bij de voetbal gehad, daarna badminton-
nen. Ze waren verbaasd over de snelste sport en dat er meer was dan alleen 
maar een beetje overslaan. Ze maakten er leuke partijtjes van. Een geslaagde 
avond! 
 
 
Het New Age Toernooi te Hillegom was een succes, BC BIOS ging met de be-
ker naar huis. 
 
We hebben geen dames- en herencompetitie dit jaar. Voor de volgende vrijda-
gen willen we extra activiteiten gaan doen, om meer mensen naar de zaal te 
lokken. 
 
Vrijdag 22 maart zijn collega`s van Petra uitgenodigd om te komen badmin-
tonnen. Bar geregeld. 
 
Vrijdag 29 maart gaan we spelers van andere verenigingen vragen om te ko-
men spelen. Bar geregeld. 
 
Woensdag 3 april scholierentoernooi van 14.00 uur tot 16.00 uur. 
 
Vrijdag 12 april nodigen we de oud-leden uit i.v.m. ons 60 jarig bestaan. Bar 
geregeld. 
 
Vrijdag 10 mei, familietoernooi, neem je familie 
mee en we maken er een leuk toernooi van. Bar 
geregeld. 
 
Vrijdag 24 mei nodigen we spelers van andere 
verenigingen uit. Bar is open. 
 

 

Groeten Petra 



 

 Pagina 6 

Van/voor/over de jeugd                                      Van/voor/over de jeugd 
 
Hoi allemaal, 
 
Eind februari was de laatste training van trainer Siegfried. Maar dat betekent niet dat  we niets 
meer doen, integendeel! 
Sebastiaan en Ingrid verzorgen samen de komende maanden de trainingen op de dinsdag-
avond. Met allerlei leuke spellen en oefeningen brengen we de techniek die trainer Siegfried 
geleerd heeft in praktijk. Er wordt gelopen, gesmasht, gelobd, geserveerd, én we oefenen ook 
nog onze racketbeheersing.  
 
Hiernaast is er natuurlijk altijd nog de mogelijkheid om op vrijdagavond gewoon gezellig te 
komen spelen. Petra of Ingrid is op deze avond vanaf 19.30 uur aanwezig. Vanaf 20.30 uur  
komen ook de senioren spelen.   
 
Binnenkort kunnen ouders en broertjes en zusjes komen kijken en zelfs meedoen op de  
speciale familie-avond. Hierover ontvangen alle jeugdleden binnenkort een uitnodiging via de 
mail.  
 
En dan nog dit: 
Op woensdagmiddag 3 april wordt het jaarlijkse scholentoernooi gehouden. Alle kinderen uit 
de groepen 5 t/m 8 van de Noordwijkse basisscholen kunnen zich hiervoor opgeven. Dat kan 
via de gymdocenten van school of met het inschrijfformulier van de website.   
Uiteraard mogen de BIOS-kids ook meedoen, maar …..  we hebben ook tellers/scheidsrechters 
nodig. Leden, ouders en kids die deze middag willen helpen, kunnen dat bij mij aangeven. 
We kunnen alle hulp gebruiken, dus doe mee en geef je op! 
 
Ingrid Strien 
071-3611757 
jeugd@bcbios.nl  
Of via de app.  
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Team 1 verslag 09: BC Duinwijck 13 – BC BIOS 1 
 
Zaterdag 12 januari, een uitwedstrijd dus de punten staan zoals ze voor de thuis-
spelend e partij zijn. Een nieuwe hal. Accommodatie ziet er mooi uit, een hal al-
leen voor badminton. Bij binnenkomst volop aanplakbiljetten over 2 mogelijkhe-
den voor open middag/avonden om te spelen. Dan kom je in de hal en ik dacht: 
“Hé, zo klein, voor zo’n grote vereniging, maar wel vaak open”. 6 Banen naast el-
kaar, groene velden, witte lijnen en verder een blauwe vloer. 
Ron en Ian beginnen, staan nu met 10-19 voor, even wennen aan Yonex 30, wij 
hebben Yonex 20. 10-21: 1e set voor BIOS. 2e set 16-21. 
Damesdubbel: thuis deed Daniëlle mee, toen wonnen we in 3 sets. Nu bij Duin-
wijk een 3e dame erbij die dubbelt. In de 1e set waren we niet best, traag, aange-
verig. De 2e set liep een stuk beter, helaas wel verloren met 21-18. Hadden graag 
nog een 3e set gehad. Eerder een nieuwe shuttle vragen? Ian had het al lang ge-
daan. Als ik vol in het spel zit, denk ik daar niet aan. Ze worden trager gedurende 
de partij. 
Nu de single van Ian, 1e set net aan verloren met 21-19, laatste slag net aan uit. 
Support is aanwezig. Anneke ziet nog een vrouw in het publiek waar ze vroeger 
tegen gespeeld heeft en Anneke speelt nog! Ian heeft het niet vandaag, 2e set 
met 21-12 verloren. 
Anneke 1e single dames. Anneke gaat goed van start, speelt gevarieerd , houdt de 
tegenstander goed in de hoeken, ze gaan gelijk op: 21-18 verloren. 2e set 21-11. 
Moeilijke tegenstander, veel scherpe dropjes. Ze heeft het niet cadeau gekregen. 
Nico 1e set 12-21 gewonnen. Hij denkt soms, ach jammer, volgend punt heb ik 
wel. Alert blijven Nico, anders moet je je schoenzolen opeten. En je hebt nog wel 
support van je vrouw en kinderen. Na wat ‘playen’ (red: spelen met de tegenstan-
der) trekt Nico de wedstrijd naar zich toe, terwijl de tegenstander eindeloos ver-
traagd. Uiteindelijk wint Nico met 18-21. 
Petra single: services gingen in de 1e set waardeloos (21-7). De 2e set was een leu-
kere pot, met veel rally’s: 21-19. Helaas geen winstpunt.  
Nu de mixen nog. We staan voor het eerst in de competitie met 4-2 achter.  
De 1e mix van Ron en Anneke verliep gelukkig zonder al te veel problemen en met 
15-21 en 14-21 werd de partij dan ook door hen gewonnen. 
Ook de mix van Nico en Petra ondervond niet heel veel tegenstand. Zij wonnen 
met 11-21 en 16-21. 
Uit eindelijk werd het dus toch nog een gelijkspel. Hierdoor staan we wel gelijk 4 
punten achter op Hillegom. Dan moeten we ze thuis maar inpakken, willen we 
nog kampioen worden… 
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Najaarscompetitie 2018-2019 
 
 
Team 1, uitkomend in de 6e divisie, bestond uit Ron Koeman, Ian Prins, Nico de Mooij, An-
neke Slats, Petra Witteman en Danielle van Rijn. Door de nieuwe competitie indeling was 
team ingedeeld met teams uit Noord Holland en Hillegom en Katwijk. Er bleek een aanzien-
lijk niveauverschil te zijn tussen Noord en Zuid Holland, waardoor niet alle wedstrijden even 
spannend waren. 
Grootste concurrenten waren Katwijk en Hillegom. Het bleef een hele tijd spannend, maar he-
laas heeft Bios bij de uitwedstrijd tegen HiHHillegom belangrijke punten laten liggen. Het zou 
er om gaan spannen aan het einde, maar ook thuis lukte het niet om van Hillegom te winnen. 
Uiteindelijk is Bios geëindigd op een mooie 2e plaats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Team 2, uitkomend in de 9e divisie, bestond uit Justin Budding, Sebastiaan van Delft, Roy 
Caspers, Noah Guida , Wil Nekkers, Ingrid Strien en Ilse Caspers.  Het team is dit jaar aange-
vuld met jongens uit de jeugd. Het was in het begin even wennen, maar het ging steeds beter. 
Het team speelde niet altijd in dezelfde samenstelling, waardoor er wisselende uitslagen zijn. 
Uiteindelijk is het team heel netjes op de 5e plaatst geëindigd. 
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New Age Toernooi 2019, te Hillegom 
 
Vrijdag 15 februari 
We worden ontvangen door grote billboards met foto’s van spelers van BC Hille-
gom. De vrijdagavond start goed voor BIOS: 80% gewonnen (volgens Ian). Anne-
ke/Ron in 3 sets mix gewonnen. Petra en Ian 2 keer de mix gewonnen: in 2 sets en 
3 sets, met 22-20 in de laatste set. Ze zijn door naar de halve finale. 
Sebastiaan en Justin winnen de herendubbel en Ilse en Sebastiaan hun mix. 
 
Zaterdag16 februari 
De zaterdag start met Noah single: gewonnen.  
Roos doet voor het eerst mee, speelt gelijk een 3 setter tegen Laura. Wat een par-
tij, ze gingen gelijk op. De 2e single speelt Roos tegen een meisje dat er al 3 jaar 
op zit, ze verloor in 2 sets. Maar in de 2e set wel dubbel zoveel punten! 
De damesdubbel van Anneke en Petra start moeizaam. Teveel koffie, Petra staat te 
hyperen. Ze verliezen in 3 sets. Zonde. 
De herendubbel van Ian en Ron is niet goed, zij verliezen in tweeën. 
Roy staat te enkelen, 1e gewonnen, 2e staat hij achter. Kom op Roy: 5-21. Roy 
staat voor in de 3e set: 9-7, 21-12. Goed gedaan Roy!! 
Ilse en Sebastiaan staan dik voor 15-6. 1e set gewonnen. 2e set 6-6, 10-6, 21-13. 
Goed zo. 
 
Ian gaat singelen tegen Jelle van der Voort uit Hillegom. Ben benieuwd, herendub-
bel verloren, dan wordt single de prioriteit en wie weet verliezen de andere de he-
rendubbel. 
Ron is verkouden, zoekt nu de zon even op. Bij Ian wordt de shuttle gevouwen 
omdat die te snel is. Ian staat achter, 1-4, 2-5. Veel kort spel van de tegenstander 
en Ian slaat veel uit: 5-12, 7-12. Geen leuke pot, geen rally’s, heb er wel zin in. 
2e set meer inzet, kom op, dropjes terug gaan in het net. Het loopt voor geen meter 
bij Ian. Slaat tegen de basket bij het serveren en loopt te weinig, verloren. Tja, de 
hele nacht gamen… Eerst slapen. 
 
Zaterdagavond 22:19.  
Vele wedstrijden gezien en gespeeld. Ian staat nu te singelen, zijn 3e single, waar-
van hij er al 2 verloren heeft. Maar deze laatste weet hij dan uiteindelijk toch te 
winnen. 
Noah is door met de enkel. 
Sebastiaan en Justin spelen zondag halve finale 
Ilse en Sebastiaan door met de mix 
Petra en Ian door met de mix 
Ook Anneke en Ron spelen de halve finale mix 
Roy en Noah spelen samen de herendubbel finale 
En Noah en Roy zijn beide door naar de halve finale voor de single. 
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Zondag 17 februari 
Roy gaat door naar de finale, omdat iemand teruggetrokken was: te goed en 16 
jaar. 
Wil en Ilse zijn toch door. Een van de tegenstanders waar ze van verloren hadden 
is geblesseerd. 
Ian meldt dat we (nog steeds) bovenaan staan, 5% verschil met de volgende beste 
vereniging. Zal het dit jaar dan lukken?? Vorig jaar ook lang bovenaan gestaan, 
maar uiteindelijke niet gelukt. Nieuwe kansen, wie weet. Erg veel Decos op de 
baan zondag in de vorm van BC BIOS. Herkenbaar aan het groen-geel-wit-shirt. 
Sebastiaan en Justin staan te dubbelen 11-6 voor in de 1e set. 15-6 voor, neerleg-
gen in de tramrails, mooi, die hebben ze niet. 1e set gewonnen. 
Mix van Petra en Ian verloren in 2 sets. Dit was het niet, in de competitie tegen 
hun in 2 set in de verlenging gewonnen, maar stonden ze echt te knoeien. 
Mix van Anneke en Ron in 3 sets gewonnen, tegen BKN. Ron met een hoofd vol 
snot, maar ze staan in de finale. 
Noah wint zijn single in 3 sets. Rode striemen op zijn been, opgelucht en wel ge-
wonnen! 
 
De finales: 
Noah en Roy: 1e prijs 
Noah, single: 2e prijs 
Sebastiaan en Justin: 1e prijs 
Sebastiaan single (3e categorie, dus klasse hoger dan hoefde): 2e prijs 
Ilse en Sebastiaan: 1e prijs 
Ilse en Wil: 2e prijs 
Anneke en Ron: 2e prijs. 
 
Mooie finales en wat helemaal leuk was, we waren de beste vereniging. 
Met een grote beker gingen we naar huis. 
BC BIOS 2000 
BC BIOS 2008 
BC BIOS 2019!! 
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Maart 2019 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22 Toernooi voor collega`s Petra en bardienst Jos 

23   

24   

25   

26   

27   

28   

 29 Bardienst Jos 

30   

   31   
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April 2019 

1   

2   

3 Scholierentoernooi 15.00 uur tot 17.00 uur 

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12 BC BIOS 60 jaar    Toernooi voor leden en oud-leden  bardienst Jos 

13 BC BIOS 60 jaar    activiteit voor leden 

14   

15 bestuursvergadering 

16   

17   

18   

19 Goede vrijdag, zaal open 

20   

21 Eerste paasdag 

22 Tweede paasdag 

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   
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Mei 2019 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10 Familietoernooi                bardienst Jos 

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24 Uitwisseling met andere verenigingen             bardienst Jos 

25   

26   

27   

28   

29   

30 Hemelvaart 

31 Zaal dicht 
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Juni 2019 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10 Tweede pinksterdag 

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   
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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 
                                                                                     
 
                                                                                       


