Jaarverslag HBC-1
Wedstrijd HBC 1 -- Rijnwaarden bv 1 dd:150910
Na de zomerstop zijn wij op woensdag 15 september weer begonnen met de competitie. Door een
skeelerongeval van Bert en Manfred die verhinderd was hebben wij Henk opgetrommeld en zijn wij naar Lobith
afgereisd. Na een uitgebreide warming-up zijn beide heren begonnen aan hun enkelpartij. Hoewel de spanning
om te snijden was is het Hans en Henk niet gelukt om hun partij in winst om te zetten. Tussenstand 2-0. Hopelijk
gaat het net als vorig seizoen en pakken wij beiden wel de winst. En ja, de dames zijn het nog niet verleerd.
Beiden boekten zij een makkelijk overwinning. Tussenstand 2-2. De heren hebben gevochten voor wat ze waard
waren. Super mooie rally’s en ze hadden echt meer en beter verdiend. Maar helaas, ook deze wedstrijd trok
Rijnwaarden naar zich toe. De taak aan de dames om de stand weer gelijk te trekken. En dat deden ze.
Tussenstand 3-3. Dus ook nu kwam het weer op de mixen aan. We speelden gelijk dus konden elkaar niet van
e
tips of trucs voorzien. Maar na de 1 set was dat ook niet nodig. Zowel Manon en Hans als Judith en Henk
e
hadden de 1 set verdiend gewonnen. Nu niet verslappen maar geconcentreerd blijven spelen. Na goed spel van
HBC was de overwinning verdiend. Wij zijn dus goed gestart en hopen deze lijn de rest van het seizoen voort te
zetten. Vrijdag 24 september a.s. staat de eerste thuiswedstrijd op het programma.
Wedstrijd HBC 1 -- Ulft bc 6 dd:240910
Voor de wedstrijd tegen Ulft zijn we een beetje beduusd voor onze tegenstander. Tijdens de wedstrijd veranderd
dit beeld en de uitslag geeft de indruk van een makkelijke overwinning: 8-0.
Hans weet evenals Manfred met een driesetter te winnen. De tweede set was voor beide even een waarschuwing
dat de winst toch niet zomaar binnengehaald zou kunnen worden. Manfred zit ook nog een beetje met de
zenuwen tegen het einde van elke set maar weet toch de winst binnen te halen. Judith en Manon weten beide in
2 sets te winnen, het gaat niet super, maar goed genoeg voor winst. Manfred en Bert maken er inde dubbel weer
e
een 3-setter van. In de 2 set namen de zenuwen toch weer de overhand waardoor deze verloren ging. Maar in
e
de 3 set liep alles weer op rolletjes. Ook in de damesdubbel waren judith en Manon niet zo sterk als we gewend
zijn maar sterk genoeg om in een 2 setter te winnen. Tenslotte werden de beide mixen vrij makkelijk in winst
omgezte. Resultaat een mooie 8-0 overwinning.
Na afloop in de kantine was het toch gezellig, geen teegnstander diep in de put maar wel: Gebak met slagroom.
Eén van de dames van Ulft was jarig geweest en haar man had een Appeltaart gebakken. Bier met gebak, het is
weer eens wat anders en het smaakte goed.
Wedstrijd HBC 1 -- Pluumke 3 dd:011010
e
e
Wij staan 2 en Pluumke 3 , dat belooft dus een spannende wedstrijd te worden. Zij spelen al jaren met dit team
en in eerdere ontmoetingen werd het vaak 4-4 of verloren we net met 3-5. Zij hadden er vandaag echter een
jeugdspeler bij en Hans kwam er al gauw achter dat hij zijn enkel van deze jongen niet zou winnen. De jeugd won
het dit keer van de ervaring!
Bert won de eerste set maar verloor de tweede. Na wat tips van Gerard kon hij de derde set wel winnend
afsluiten, het is dus 1-1.
Judith blesseerde zich dinsdag aan haar arm. Vanavond bleek ze hier toch nog last van te hebben, met klieren
gelukkig niet. Ze won haar enkel dan ook in 2 sets. Manon had het gemakkelijk en won ook haar enkel in 2 sets.
We staan voor met 3-1, wat een luxe! De herendubbel beloofde een mooie pot te worden. Manfred en Bert deden
het ook zeker niet slecht. Pluumke was echter toch wat beter en in 3 sets kwamen zij als winnaar uit de bus. Bert
had zich tot het uiterste ingespannen en zweette behoorlijk (goed excuus om in de kantine het nodige vocht naar
binnen te gieten).
e
Judith en Manon wonnen de eerste set moeizaam, het liep voor geen meter. Toen Hans halverwege de 2 set
ging tellen was het vertrouwde spel weer terug en werd met duidelijke cijfers gewonnen. We stonden nu zowaar
e
e
met 4-2 voor. Nu de mixen. Hans en Manon speelden de 1 set nog redelijk maar in de 2 set had vooral Manon
een offday (in het net, buiten de lijnen enz.) waardoor we dik verloren. Nu was alle hoop op Judith en Manfred
gevestigd. Zij moesten vandaag voor het eerst samen mixen. Het ging niet slecht maar op de beslissende
momenten ging het punt te vaak naar Pluumke. In 3 sets won Pluumke dan ook uiteindelijk.
4-4, vooraf een uitslag waar we tevreden mee waren geweest maar als je met 4-2 voor hebt gestaan …….
Benieuwd wat Eefde heeft gemaakt, want zijn stonden aan kop.
Vrijdag a.s. mogen we wederom thuis. Nieuwe ronde nieuwe kansen zullen we maar zeggen.
Wedstrijd HBC 1 -- shuttle up bv 1 dd:081010
Voor alweer de 4e wedstrijd van dit seizoen konden we op volle sterkte aan treden tegen een voor ons
onbekende tegenstander. We hadden al gehoord dat met name de heren van SHUTTLE UP smash kanonnen
waren. Nou en dat bleek ook te kloppen. Hoezeer Hans ook z’n best deed, het bleef lastig spelen tegen een alles
pakkende Mark. Uiteindelijk kreeg Hans grip op het spel van Mark en liet zien dat je met smashen alleen een
wedstrijd niet wint. In 3 sets was de buit binnen. Op de andere baan liep Bert zich het vuur uit de sloffen om van
e
e
Wouter te winnen, even leek het erop dat dit zou gaan lukken, maar Wouter wist de 2 en 3 set te winnen. Wat
nu? 1-1 tussenstand, gelukkig zijn de dames er nog. Judith mocht het spits af bijten. Hoewel ze tegenwoordig
voor 2 speelt ging het haar vrij gemakkelijk af, Suzanne de tegenstandster kon duidelijk haar draai niet vinden.
Juut won eenvoudig in 2 sets ondanks dat ze af en toe moeite had om de shuttles op te rapen, maar daar heb je
een teller voor. Op het centrecourt was de van griep herstelde Manon ook al badmintonles aan het geven, Wendy
werd in 2 sets verslagen. Met 3-1 beginnen aan de herendubbel legt toch een zekere druk op bepaalde personen.

e

e

De eerste set werd nog gewonnen door Bert en Manfred, de 2 en 3 set gingen naar hun tegenstanders. 3-2 met
de damesdubbel nog te spelen, zoals wel vaker wonnen Judith en Manon in 2 sets. Minimaal een gelijkspel was
binnen, maar zou er nog meer inzitten? Dit wetende konden we ontspannen aan de laatste 2 wedstrijden
beginnen en omdat het al laat was werd besloten om tegelijk te beginnen. Manon met Hans aan haar zijde
e
e
e
begonnen goed en wonnen de 1 ste, daarna waren Mark en Suzanne te sterk in de 2 set. De 3 moest de
beslissing brengen. Hierin bleef het ook lang spannend. Maar zoals wel vaker deze avond wonnen de HBCers
e
e
e
ook de 3 set. De 2 mix met Judith en Manfred verliep in het begin niet zoals gewenst, de 1 set werd ging dan
ook verloren, bij de wissel werd door Hans vanaf de bank iets geroepen dat zeker invloed had op het spel van
Manfred. Aangezien hij nog geen trek had in een rondje dansen in een Turks bad besloot hij een tandje bij te
e
e
zetten. Samen met Judith die op de beslissende momenten zeker niet onderdeed werden de 2 en 3 set alsnog
gewonnen. 6-2 einduitslag, eind goed al goed zullen we maar zeggen alhoewel elke week de lat weer een
streepje hoger gelegd wordt. Daarna was het nog lang gezellig in de kantine met onze sportieve tegenstanders.
Verslag wedstrijd HBC 1 -- Doesbug BC 1 dd:171010
De uitwedstrijd tegen Doesburg op het programma. Omdat Manon aan het genieten is van haar vakanti op
Tenerife is Rowena met ons meegegaan naar Doesburg. Ook Hans kon niet mee, in verband met andere
sportieve verplichtingen. Na een reis door de Achterhoek, van Hengelo naar Zelhem, naar doetinchem en
uiteindelijk ruim op tijd in doesburg aangekomen ging een lekkere kop koffie er wel in. Dan de wedstrijd, de heren
wonnen beiden hun enkel in 3 sets, Prima. Zouden de dames voor een verdubbeling van de punten kunnen
zorgen. Helaas dat zat er niet in. Beide in 3 sets verloren. Winnen de heren, verliezen de dames. De herendubbel
ging in 3 sets verloren. De damesdubbel ging redelijk wanneer je je bedenkt dat zij voor het eerst samen
speelden, maar toch kwamen zij in beide sets net te kort. Weer een verliespunt. Tot slot de mixen, de mix van
e
Bert en rowena ging ook helaas verloren. Wel goed samen gespeeld maar weer net niet. De 2 mix werd gelukkig
wel winnend afgesloten. Dus toch nog een punt erbij. Eindstand 5-3 verloren. Slecht, reden hiervoor: dan toch het
zondagochtendsyndroom.
Wedstrijd HBC 1 -- POONA GBC 5 dd:051110
e
Vrijdag 5 November stond de thuiswedstrijd tegen Poona op het programma. Na 2 spannende 1 sets van zowel
e
Hans als Bert trokken zij beide de winst naar de thuisspelende partij. Hans kon zijn goede spel in de 2 set
e
doorzetten en pakte eenvoudig ook de 2 set. Bij Bert verliep het iets minder, maar gelukkig na 3 sets wist ook hij
de partij winnend af te sluiten. Manon had geen enkele moeite en won eenvoudig. Aniek heeft in haar enkel goed
partij gegeven, maar helaas net niet voldoende, zij verloor. Tussenstand 3-1. In beide dubbels werd goed
gespeeld. Ook beide dubbels werden door HBC winnend afgesloten. Goed gespeeld. Tussenstand 5-1. Manon
e
en Hans speelden fanatiek, geconcentreerd en zeer goed. De eerste set werd in winst omgezet. De 2 set bood
e
Poona iets meer tegenstand, maar niet genoeg om te kunnen winnen. Tussenstand 6-1. De 2 mix werd gevormd
door Manfred en Aniek. Aan hen was niet te zien dat ze voor het eerst samenspeelden. De 2 spannende sets
wisten zij beide in winst om te zetten. Prima gedaan. Eindstand 7-1. Aniek bedankt voor het invallen.
Wedstrijd HBC 1 -- Eefde BC 2 dd:191110
Op vrijdag 19 november vertrokken we vol goede moed naar Eefde om tegen de plaatselijke BC aan te treden.
Met Karin en Marleen als invalsters voor Manon en Judith. Beide dames waren wel aanwezig als trouwe
supporters. Bert was ook verhindert daarom moest Manfred ook weer eens enkelen. Vooraf werd gehoopt op
minimaal een gelijkspel. De wedstrijd eindigden echter totaal anders. Hans begon tegen Paul, een ervaren
speler, en verloor in 3 sets van Paul. Manfred had zijn dag niet en verloor in 2 sets van Tim. De invalsters deden
het goed maar wisten beide niet te winnen. Na 4 wedstrijden al met 4-0 achter, het zou moeilijk worden om aan
de verwachting te voldoen. Misschien kon de herendubbel daar verandering in brengen. Hans en Manfred
speelden zeker niet slecht, maar het automatisme was nog niet aanwezig. Zodat deze wedstrijd ook naar de
tegenstanders ging. Dan maar voor de eer dachten de dames. Hun tegenstandsters waren oudgedienden met
veel ervaring. Dit leverde helaas geen punt op, de BC-ers wonnen ook nu weer. Het zou toch niet gebeuren , met
8-0 verliezen? Vol goede moed werd aan de gemengd dubbels begonnen, maar al snel werd duidelijk dat Eefde
toch een maatje te groot voor ons was. Einduitslag 8-0 voor Eefde. Na gezellig nagepraat te hebben werd de
terugreis met de bekende kater gemaakt. Hopelijk gaat het vrijdag beter als we tegen Rijnwaarden mogen spelen.
Invalsters heel erg bedankt voor het invallen. Bert we mis you.
Wedstrijd Ulftse BC 2 - HBC 1 dd:081210
Op woensdag 08 december gingen we met z’n vijven op weg naar Ulft. Judith en Aniek vanuit Zelhem en Manon,
Manfred en Bert vanuit Hengel. Ondanks het niet meespelen van Judith, de griep van Hans en een vervelende
blessure van Manon hoopten we toch de winst weg te kunnen slepen uit Ulft. Hans was thuis gebleven maar
Manon had geen vervangster kunnen vinden en is dus wel meegegaan. Aniek was bereid gevonden om in te
vallen voor Judith. De start was goed, zowel Manfred als Bert wist de winst redelijk eenvoudig naar zich toe te
trekken. Voor de dames lag het anders, Manon besloot haar enkelspel maar niet te spelen, bang als ze was dat,
vanwege de blessure, het daarna niet meer zou gaan. Aniek heeft goed gespeeld, maar kon het toch niet
bolwerken tegen een sterke tegenstandster. De herendubbel was spannend, helaas konden Manfred en Bert de
winst deze keer niet pakken. De Herendubbel blijft toch een beetje het zorgenkindje, soms spelen we goed, dan
weer wat minder, niet erg constant dus. De dames konden in het dubbelspel de winst wel naar zich toeslepen.
Hier bleek toch weer dat onze dames, in goeden doen, elke wedstrijd kunnen winnen. Nu kostte wel enige
moeite, maar de winst was er. In de mixdubbels konden we niet veel potjes meer breken. Manfred en Aniek

hadden ondanks redelijk spel toch teveel moeite met de tegenstanders. Bert en Manon leken in eerste instantie
wel de winst te kunnen pakken, maar uiteindelijk heeft de blessure van Manon haar teveel parten gespeeld. In de
tweede set kon Manon het eigenlijk al niet meer aan en de derde set heeft ze op moeten geven. Helaas heeft dit
alles geleid tot een 5-3 verlies. Achteraf gezien toch nog best een redelijk resultaat, nu alleen hopen dat Manon
de volgende dag en volgende wedstrijd in staat is te lopen dan wel te spelen. Aniek, bedankt voor het invallen!
Wedstrijd Pluumke 67 BC 3 - HBC 1 dd:151210
Op woensdag 15 december moesten we spelen in Winterswijk. Hans, Manfred, Bert en als invalsters gingen Ria
en Jannie mee. Pluumke staat bovenaan dus het zou een zware wedstrijd worden vandaag. Manfred speelde als
eerste heer en Bert tweede. Hans durfde, na de griep, er nog niet voluit tegenaan te gaan. Zowel Manfred als
Bert Moesten het onderspit delven. Weliswaar leek het erop dat Bert zijn wedstrijd kon winnen maar een zeer
e
tegenvallende Bert in de 3 set maakte dat ook zijn wedstrijd verloren ging. De dames bleken ook niet
opgewassen tegen hun Winterswijkse tegenstandsters en zo was het al snel een 4-0 achterstand. Voor de rest
van de wedstrijd, met natuurlijk Ria en Jannie en als herendubbel Hans en Manfred en de mixen Hans en Ria en
Bert en Jannie, kan ik kort zijn. Zowel in de dubbels als de mixen konden we geen vuist maken en alles gingen in
2 sets verloren. Een tegenvallend 8-0 verlies, daar moesten we het mee doen. Gelukkig hebben we naderhand
het verdriet nog een beetje weg kunnen drinken in de kantine. Een wedstrijd om snel te vergeten. Ria en Jannie
bedankt voor het invallen en sorry voor de wat minder goed spelende heren.
Wedstrijd HBC 1 - Rijnwaarden BV 1 dd:261110
Deze wedstrijd was verschoven naar 01-02-11, maar helaas de tegenstander kwam niet opdagen. HBC wint met
8-0.
Wedstrijd Poona GBC 5 - HBC 1 dd:220111
Op zaterdag 22 januari moesten we spelen in Gaanderen. Hans (aan het volleyballen geweest), Manon en Judith
konden om verschillende redenen niet spelen dus moesten Manfred, Bert en de invalsters Mady Nijenhuis en
Annemiek Zweers de punten bijeen zien te sprokkelen.
Bert speelde de eerste viool of racket en deed dat niet onverdienstelijk, in twee sets wist hij zijn tegenstander de
wil op te leggen. Manfred had wat meer moeite met zijn tegenstander. De eerste set moest hij laten gaan, maar in
de tweede set kwam hij goed terug en kon deze winnend afsluiten. Het kwam dus aan op de derde set. Door de
e
winst in de 2 set waren de verwachtingen hoog, maar helaas, uiteindelijk moest Manfred het hoofd buigen.
Besloten was om Mady als eerste dame op te laten treden, echter omdat Mady ook niet optimaal fit was, heeft ze
haar enkelpartij laten schieten. Op papier dus deze wedstrijd in twee set verloren. Annemiek had aan het begin
van wedstrijd er een hard hoofd in, winnen zou niet mogelijk zijn. De winst is er uiteindelijk ook niet gekomen, in
twee sets werd deze wedstrijd verloren. Ondanks het resultaat was de wedstrijd leuk en mooi om te zien. Dit was
vooral te danken aan de inzet van Annemiek die bij vlagen aangaf eigenlijk best opgewassen te zijn tegen het
spel van haar tegenstandster. In het herendubbel werd door Manfred en Bert vanaf het begin geconcentreerd en
goed gespeeld. Hierdoor wisten zij vrij eenvoudig de winst naar zich toe te trekken. Het damesdubbel werd een
zeer spannende wedstrijd. Hoewel de eerste set, ondanks het verzet van Mady en Annemiek, werd verloren,
wisten deze beide dames door hun grote inzet en tactiek de volgende twee sets winnend af te sluiten. Besloten
werd na de eerste set dat Mady voor zou blijven en Annemiek achterin. Deze tactische zet pakte heel goed uit en
leverde de winst op, prima gedaan. Om de hele wedstrijd winnend af te kunnen sluiten moesten beide mixen
gewonnen worden. Bert zou met Mady spelen en Manfred dus met Annemiek. Deze laatste combinatie wist de
wedstrijd in twee sets te winnen. Bij Bert en Mady liep het anders. Mady was al niet top fit naar deze wedstrijd toe
gekomen en de blessure ging haar steeds meer parten spelen. Niet dat dit direct leidde tot verlies. De eerste set
werd weliswaar verloren maar in de tweede set wisten ze goed terug te komen en deze werd dan ook winnend
e
afgesloten. Toen de 3 set, deze verliep spannend en gelijk op tot ongeveer 16 punten. Toen sloeg het noodlot
toe, in een poging direct te scoren haalde Bert flink uit. Maar behalve de shuttle raakte hij met z’n racket ook de
bovenlip van Mady. Na ongeveer 10 tot 15 minuten koelen kwam Mady terug met de mededeling dat ze wel
verder kon maar dat ze niet meer kon lachen! Bij zowel Mady als ook Bert was er iets geknakt, de derde set werd
hierna snel afgerond en verloren. Een toch alleszins redelijk resultaat, maar de winst heeft er zeker in gezeten.
Dank aan de beide invalsters voor hun inzet. Bij Mady thuis hebben we een bloemetje laten bezorgen.
Wedstrijd Shuttle up 81 BV 1 - HBC 1 dd:140211
Even waren er wat vergeten dat we de wedstrijd verplaatst hadden, maar er kwamen toch weer mooie invallers te
voorschijn bij het ritje van het ophalen van de spelers van het team. Wel wat vroeg(18.20) maar Bert heeft niet
zo’n snelle auto en weet overal de weg nog niet te vinden, daar hij de roots in Aalten had laten liggen in zijn
jeugd.
Met de steun van een nieuwe supporter in ons team Roan, die Judith op de wereld heeft gezet gingen we volle
moed in de aanval tegen de met 6-2 verslagen Shuttle up thuis.
Hans begon met de enkel, maar gezien zijn blessure aan de hand, kon je zien dat hij nog wel wat wedstrijd ritme
mist. Al was het ook wel logisch wanneer je shuttles van zo’n 120 km/uur voorbij ziet komen. Hij moest dan ook
zijn meerdere erkennen in Mark.
Bert daarin tegen begon goed, won de eerste set, zoals zo vaak, maar denkt dan dat hij al gewonnen heeft, en
gaat dan liggen pielen! De tweede ging verloren zo ook de derde.
Zouden dan de dames het moeten doen.

Rowena, net terug uit Noorwegen begon wat minder, daar zij strak onder de zenuwen zat omdat ze derde klas
moest spelen. Maar gaande weg de partij ruikte ze toch wel kansen en kwam goed terug 21-17 verloor ze helaas.
Ook de tweede ging met 21-15 haar neus voorbij.
Dan onze dame voor in bange dagen. Jannie. Als recreant speelster nam ze het nu op in de derde klas. Toch iets
waar we als team trots op zijn, want je kunt ook een pak slaag krijgen op dit niveau
Maar Jannie stond haar dammetje! De eerste ging helaas verloren met 21-9. Maar met wat tips in de wissel
begon ze verrassend en zelfs verbazend goed. 8-0 stond ze voor. Waarna een mooie partij volgde. De
tegenstander Wendy kwam terug, maar Jannie wist de voorsprong te behouden. Helaas ging er aan het eind iets
mis waardoor ze met 21-17 verloor.
Dubbels,
Hierin kwam Manfred in beeld samen met Bert. Gaande weg het seizoen gaat het beter met het koppel, maar
Bert wil nog wel eens alle kanten oplopen waardoor er wat paniek ontstaat.
En de shuttle hoog geven was ook vragen om executie. Als een tornado kwamen de shuttles weer terug en dan
kon je ze gaan zoeken. Geen schijn van kans dus 21-10 en 21-7
De dames deden het iets beter maar hier was de harmonie ook nog niet te vinden.
Deze partij ging ook verloren 21-15 en 21-11
Met de mixen ging alles wat gelijker op, al hoewel de tegenstander minder ging smashen en er een wat mooiere
partij van gingen maken.
Maar dit liep voor ons ook weer teleurstellend af.
Met 8-0 zaten we later in de kantine achter de bitterballen, als verslagen honden en natte katten. Kortom missen
we nu zo erg Judith en Manon, en zijn wij heren dan zo slecht dat we ons af moeten vragen of wij als heren wel in
de derde klasse behoren te spelen.
De tijd zal het leren. Vrijdag de beslissende partij tegen Doesburg.
Die zal gewonnen moeten worden met 6-2, en dan moeten we tegen Eefde nog 1 puntje halen om uiteindelijk
de
toch nog 4 te worden.
Wedstrijd HBC 1 – Doesburg BV 4 dd:180211
In deze, volgens de planning, laatste wedstrijd van het seizoen kregen we steun van Ria Onstenk en Jannie
Lubbers omdat onze eigen dames nog niet kunnen spelen. Het verloop van de wedstrijd laat een wisselend beeld
zien en het resultaat valt helaas negatief ui. Hans kon in zijn enkel geen vuist maken en verloor in 2 sets, Bert
daarentegen deed het beter en wist in 3 sets zijn tegenstander te verslaan. Een zelfde beeld bij de damesenkel.
Jannie kon, ondanks het bij vlagen goede tegenspel, niet op tegen een betere tegenstandster. Met Ria ging het
beter, zij wist haar tegenstandster in 3 sets te verslaan. De dubbels liepen, voor zowel de heren als de dames, uit
e
e
e
op verlies. Manfred en Bert konden het goede spel van de 1 set niet vasthouden en verloren zo de 2 en 3 set.
Ria en Jannie moesten in 2 sets het hoofd buigen. De beide mixen verliepen vol spanning, uiteindelijk moesten
Manfred en Jannie na 3 sets de handdoek in de ring gooien, maar Hans en Ria pakten, eveneens na drie sets, de
winst. We hadden op een beter resultaat gehoopt, maar, gezien de omstandigheden, is de 3-5 eindstand toch niet
onverdienstelijk.
Ria en Jannie bedankt voor jullie inzet.
Wedstrijd HBC 1 – Eefde BC 2 dd:220211
Dit is dan echt de laatste wedstrijd bvan het seizoen. Deze wedstrijd stond al eerder gepland, maar op verzoek
van Eefde verschoven deze dinsdag. Steun kregen we deze avond van Rowena wolf en Aniek Luesink. Deze
keer wist Hans zijn enkel te winnen in 2 sets terwijl Bert, zoals altijd weer 3 sets nodig had voor winst of verlies.
Deze keer werd het toch verlies, Bert volgende keer iets beter je best doen! Ondanks fel verzet van zowel
Rowena als Aniek moesten zij toch beiden de wedstrijd aan de tegenstandster laten. Dit geldt ook voor de
dubbels. Bert en Manfred spelen nog te weinig constant en deze wedtsrijd ging in 2 sets verloren. De dames
hadden dit van de heren afgekeken en verloren eveneens in 2 sets. De mixwedstrijden waren zoals ook in de
vorige wedstrijd weer spannend. Zowel Hans en aniek als Manfred en Rowena wisten in 3 sets te winnen, mooi
gedaan. Het eindresultaat (3-5) isweer een klein beetje teleurstellend, maar dat maken we dan in de kantine
onder het genot van een biertje weer goed.
Rowena en Aniek bedankt!
HBC 1 en Seizoen 2010 - 2011
Terugkijkend op het seizoen geeft een beeld met twee gezichten. In het begin van het seizoen, met twee sterke
speelsters, Judith en Manon, leek er duidelijk zicht op kampioenschap te zijn. De dames wonnen zo goed als elke
wedstrijd en de heren pakten zo hier en daar een puntje mee. Halverwege het seizoen echter als onze beide
dames afvallen, wordt de zwakte van ons team (de heren) zichtbaar. Judith in verwachting en bevallen van een
knappe zoon, Manon een slepende blessure die maar niet over lijkt te willen gaan. In het tweede deel van het
e
seizoen laten we dan ook teveel punten liggen en zakken we terug naar uiteindelijk een 5 plaats.
Wij bedanken alle invalsters voor hun steun en inzet.
Judith, Manon, Hans, Manfred en Bert

