Jaarverslag HBC-2
Wedstrijd HBC 2 -- Wehl BC 2 dd:240910
De wedstrijd is met 4-4 gelijk geeindigt.
Wedstrijd HBC 2 -- Spees sjuttel 2 dd:011010
Vrijdag 01-10-2010 was de tweede wedstrijd van het seizoen.
De enkels: Sander was als eerste aan de beurt en hij had het erg moeilijk in de eerste set, die hij uiteindelijk ook
heeft verloren. Na wat belangrijke instructies ging hij vol vertrouwen de tweede set in en deze won hij wel. De
derde set was haast niet meer te doen, maar door goed spelen won Sander uiteindelijk deze derde set ook. Het
eerste puntje was binnen!
Toen mocht Roy de baan op. Net als Sander verloor Roy ook de eerste set. In de tweede set ging het hem
allemaal wat beter af en daardoor won hij deze tweede set ook. En ook de derde set won hij, dus ook het tweede
punt ging naar HBC!
Rowena zou de derde punt bepalen. Ze speelde de eerste set goed en ze won deze set dan ook. De tweede en
derde set waren een stuk zwaarder. Uiteindelijk heeft ze deze dan ook niet kunnen winnen, dus ging het punt
naar de tegenstander. De stand was nu 2-1. Ria speelde de laatste enkel. Ze had er erg veel zin in en wou de
wedstrijd dan ook graag winnen. Toch verliep de eerste set niet helemaal lekker en daardoor verloor ze deze ook.
De tweede set ging een stuk beter en deze won ze wel. De derde set ging helemaal goed en deze won ze dan
ook vrij gemakkelijk. Het stond nu 3 - 1.
De dubbels: Roy en Sander begonnen met de herendubbel. Ze hadden al redelijk wat met elkaar gespeeld op de
training, maar nu moest het dan echt gebeuren. De eerste set ging erg gemakkelijk door het goede spel van Roy
en Sander. Ze wonnen deze set dan ook. De tweede set ging helaas iets minder, omdat ze het toch een beetje
onderschat hadden, maar toch wonnen ze ook deze set. En zo stond het 4 - 1.
Nu mochten Rowena en Ria de damesdubbel spelen. De eerste set verliep wat minder en deze werd helaas ook
verloren. De tweede set ging erg goed en ze wonnen deze vrij gemakkelijk. De derde set gingen ze vol
vertrouwen in, maar het liep niet helemaal vlekkeloos. Helaas wonnen ze deze set dan ook niet. De stand was nu
4 – 2 voor HBC.
De mixen: Roy en Ria speelden samen de mix. De eerste set speelden beide partijen erg goed. Dit was dan ook
een spannende set, die Roy en Ria uiteindelijk wisten te winnen. De tweede set spande er ook weer om, maar
door goed spel van Roy en Ria wisten ze deze ook te winnen. De stand was nu 5 - 2. De winst was dus al binnen!
Rowena en Sander speelden de laatste mix. De eerste set verliep niet lekker. Dit komt onder andere doordat zij
niet vaak met elkaar hebben gemixt en dus niet op elkaar zijn ingespeeld. De eerste set wisten ze dan ook niet te
e
winnen. De tweede set verliep iets beter en deze wonnen ze dan ook net. Nu moest de 6 3-setter van de avond
gespeeld worden. Jammer genoeg wisten Rowena en Sander deze derde set niet te winnen. Het werd uiteindelijk
5-3 voor HBC!
Wedstrijd HBC 2 -- Steenderen BC 3 dd:141010
HBC 2 heeft de wedstrijd met 8-0 gewonnen.
Wedstrijd HBC 2 -- Grol BV 1 dd:221010
HBC 2 heeft de wedstrijd 5-3 gewonnen.
Wedstrijd HBC 2 -- Ulftse BC 7 dd:031110
HBC 2 heeft de wedstrijd 6-2 gewonnen.
Wedstrijd HBC 2 -- Phido BC 6 dd:191110
Deze wedstrijd heeft HBC 2 verloren en wel met 3-5.
Wedstrijd Grol BV 1 - HBC 2 dd:251110
De tweede wedstrijd van de competitie 2010-2011 stond vandaag op het programma. Dat het geen makkelijke
wedstrijd zou worden, bleek al heel snel. Ze waren op volle oorlogssterkte, want ze kwamen de sporthal binnen
met zes spelers/speelsters. Dus wij konden ons voorbereiden op een wedstrijd waarvan de tegenstanders de
punten niet zo maar wilden weggeven.
De eerste heer van Grol had weinig op het spel van Tonnie in te brengen en zodoende won Tonnie op een
simpele manier zijn enkelspel. Uitslag: 7-21 en 4-21, dit was duidelijk een tactische opstelling omdat deze
persoon erg zwak was.
De enkelspel van Roy tegen de onbekende Emiel vergde meer inzet. Hierbij golfde het spel op en neer, dan
kwam Roy voor en even later Emiel. Deze Emiel is een beweeglijke speler, een zeer harde clear in huis maar kon
ook geweldig smashen.Roy hand zijn handen vol aan deze speler. De eerste set eindigde in 19 tegen 21. De
tweede set was bijna een kopie van de eerste set echter op een gegeven moment liep Emiel uit. Zou dit op een
driesetter uitlopen. Nee, Roy begon aan een sterke eindspurt en eindigde met weer een zeer nipte overwinning
van 20-22.
Na 2 heren enkels stond het dus 0-2 voor HBC 2. Nu waren dames aan de beurt.
Annemiek mocht aantreden tegen ook voor HBC onbekende Paulien. Annemiek bood genoeg tegenstand maar
verloor haar eerst set met 21-10 en ook de tweede ging verloren met 21

De strijd tussen Ria en de voor Ria bekende Annette werd een wedstrijd waarbij Ria uiteraard haar best deed
maar toch beide sets verloor. Annette dwong Ria vaak achterin het veld en Ria had hierop geen passend
antwoord. Als Ria een drop probeerde dan was Annette er als de kippen bij en plaatste de shuttle diagonaal . Ria
verloor terecht haar enkel van een tegenstander die op zich moeilijk te bespelen was.
De dubbels moesten nu gespeeld worden.
Bij de herendubbel ging de eerste set naar Grol. Tonnie en Roy pareerden de aanvallen van Grol maar konden
niet voorkomen dat de winst toch naar Grol ging. Het begin van de tweede set was net andersom ten opzichte
van de eerste set. Tonnie en Roy zochten de aanval en dit resulteerde in winst voor HBC waardoor een derde set
gespeeld moest worden. In de derde set kwamen Tonnie en Roy niet goed uit de startblokken en Grol bleef maar
aanvallen. HBC werd door Grol onder druk gezet, de returns waren niet juist en werden door Grol genadeloos
afgestraft. Grol won de derde set.
Nu moesten de dames aantreden.
De strijd was erg moeizaam want Annemiek en Ria werden achterin gedreven en vochten steeds tegen een
achterstand. Deze partij ging in twee sets verloren.
De tussenstand was nu 4 tegen 2 in het voordeel van Grol. De laatste 2 mixen moesten uitmaken wat de
eindstand zou gaan worden.
Tot onze verbazing werd er door Grol een opstelling gemaakt die voor ons mogelijkheden bood, want de twee
sterkste spelers pakten de telborden om en gaven daarmee aan dat zij in ieder geval niet zouden spelen.
Tonnie en Annemiek speelden bij voorbaad een gewonnen partij omdat de heer in het enkelspel volledig was
weggespeeld door Tonnie en omdat de dame van Grol niet goed uit de voeten kon (zwagerschap).
Het koppel Ria en Roy moest aantreden tegen Annette en Gerrie. Dat dit een moeilijke partij zou gaan worden
was van te voren bekend. Bij onze thuiswedstrijd eindigde deze mix in het voordeel van Grol. Wij waren uiteraard
gebrand op revanche. Dat Annette zeer goed aan het net is bewees ze weer in deze partij. Op deze wijze haalde
ze diverse punten binnen. Gerrie op zijn beurt kwam helemaal los. Hij dwong Roy vaak achter in het veld. Ria en
Roy wisten met veel pijn en moeite deze mix in een winstpartij om te zetten.
Grol wist door het inzetten, voor HBC 2 onbekende spelers, toch een gelijk spel uit slepen. De onbekende dame
en heer gaven aan Grol dat extraatje meer waardoor de wedstrijd terecht in een gelijk spel eindigde.
Wedstrijd Wehl BC 2 - HBC 2 dd:081210
HBC 2 heeft gewonnen met 6-2
Wedstrijd Spees Sjuttel 2 - HBC 2 dd:090111
HBC 2 heeft gewonnen met 5-3
Wedstrijd Rianto BC 2 - HBC 2 dd:120111
HBC 2 heeft gewonnen met 6-2
Wedstrijd Phido BC 6 - HBC 2 dd:280111
We kwamen in Doetinchem, waar voor het laatst in de oude sportzaal werd gespeel, en werden daar opgewacht
door een paar zeer zenuwachtige dames. Ze konden volgens hen vandaag kampioen worden, als ze minimaal 4
punten haalden.
Tonnie begon vandaag als eerste heer tegen de nog ongeslagen William Gregory. De partij ging gelijk op maar
werd door Tonnie gewonnen in twee sets. Achteraf werden er van allerlei zaken aangehaald waarom William zijn
eerste verliespartij incasseerde. Sander speelde een zenuwslopende tweede partij die hij uiteindelijk met 23-21 in
de derde set verloor. Annemiek had geen moeite met haar tegenstandster en won zeer eenvoudig in twee sets.
Maar Rowena kwam totaal niet in haar spel en werd van de baan geslagen. Dus na de enkels was het een stand
van 2-2.
Zowel de heren- als damesdubbel gingen naar Phido en zo werden de nodige 4 punten binnengehaald. De
bloemen kwamen uit de emmer en iedereen was zeer opgelucht. Zelfs de flesjes Grolsch werd op de tribune
uitgedeeld.
Maar wij lieten dit rustig over ons heengaan en we werden hierdoor alleen maar geïnspireerd om de mix dubbels
naar ons toe te halen. Annemiek-Tonnie hadden geen kind meer aan de tegenstanders en Rowena-Sander
deden er nog wel drie sets over, maar ook zij wonnen. Hierdoor kwam er een verdiend gelijkspel op het formulier
te staan.
Achteraf bleek dat Phido zich voor niets ongerust had gemaakt, want hun naaste concurrent Rianto had op
woensdag 26 januari 2011 ook zijn partij verloren en hierdoor was Phido al zonder te spelen kampioen. Dat was
de wedstrijdleider en het team van Phido even ontgaan.
Wedstrijd HBC 2 - Ulftse BC 7 dd:110211
Op vrijdag 11 februari moesten we thuis tegen Ulft spelen. De personen die moesten spelen waren: Sander
Massen, Roy Leidelmeijer, Rowena Wolf en Ria Onstenk.
Sander speelde als eerste zijn enkel. Deze wedstrijd won Sander heel gemakkelijk, onder andere omdat zijn
tegenstander lichtelijk geblesseerd was aan zijn nek. Roy speelde tegelijkertijd zijn enkel en ook hij wist de partij
ruim te winnen.
ste
De dames hadden het een stuk moeilijker. Rowena begon de enkel niet zo goed en verloor daardoor ook de 1
de
set. De 2 set ging totaal anders en deze won Rowena weer ruim. Nu kwam het aan op de derde set. Deze set
ging erg gelijk op en Rowena had het erg zwaar, maar uiteindelijk wist ze deze laatste set te winnen met de

uitslag 21 tegen 19.
Ria had het ook zwaar, maar ze won de wedstrijd wel met 2 sets. De laatste set was heel erg spannend. De twee
dames waren erg aan elkaar gewaagd. Uiteindelijk werd de laatste set 23 tegen 21 voor Ria.
Na de enkels gespeeld te hebben stond het al 4-0 in ons voordeel.
Roy en Sander begonnen na de enkels met de herendubbel. De eerste set wonnen ze wel, maar ze waren iets te
lief voor de tegenstanders en maakten ook veel fouten. Het kon dus beter!
de
Gelukkig ging de 2 set een stuk beter. Deze laatste set werd dan ook ruim gewonnen.
Na de dubbel van Roy en Sander was het de beurt aan Rowena en Ria. Hun dubbel ging erg goed en ze wonnen
in de eerste set met 21-14 en in de tweede set met 21-15.
De stand was nu al 6-0!
Nu moesten de mixen nog gespeeld worden. We hadden alles nog gewonnen, dus de punten die we bij de mixen
konden behalen wilden we ook nog onze kant op slepen.
Sander speelde samen met Rowena en Roy speelde met Ria. Bij Sander en Rowena verliep het de eerste set
niet zo heel goed, maar ze wonnen de set wel met 21-16. De tweede set verliep een stuk beter en deze werd dan
ook gewonnen met 21-9. Roy en Ria maakten het iets spannender, maar ook deze punt was voor ons, want ze
wonnen in de eerste set met 21-18 en de tweede set met 21-16.
We hebben alle partijen gewonnen en dat maakt een eindstand van 8 tegen 0. Dit was dus zeker een goede
de
avond! Als we de volgende wedstrijd winnen, wat er dik in zit, dan zijn we verzekerd van een mooie 2 plaats!
Wedstrijd HBC 2 – Steenderen BC 3 dd:180211
Als ik dit verslag schrijf dan staat Annemiek al op de ski’s. Maar straks meer hierover, eerst het wedstrijdverslag.
Ruimschoots van te voren hadden wij afgesproken dat de laatste competitiewedstrijd van het seizoen 2010-2011
e
iedereen zou spelen. Doordat het 1 team dames te kort kwamen viel onze eigen Ria in.
Heren enkel : Deze wedstrijd won Sander heel makkelijk hetgeen duidelijk in de setstanden werd uitgedrukt 21-9
en 21-12
Roy had meer moeite met zijn enkel. De eerste set won hij makkelijk met 21-11. De tweede set liep anders, zijn
e
tegenstander zette Roy onder druk en dit uitte in een nipte verliespartij 19-21. Er moest een 3 set gespeeld
worden. Roy kwam niet in zijn spel. Hij speelde niet alleen tegen de tegenstander maar ook tegen zichzelf. Vrij
snel kwam hij op achterstand, hierna herstelde hij zich en kreeg weer aansluiting. Maar toch bleef hij achter de
e
feiten aan lopen. Op het eind van de 3 set in de beslissende fase maakte hij enkele persoonlijke fouten waardoor
hij opnieuw verloor met 21-19.
Dames enkel : Rowena had in haar eerste set weinig moeite met haar tegenstander die eindigde in 21-10. De
tweede set won ze ook met 21-17. Dan onze skiënde badmintonster Annemiek of was dit andersom. Haar eerste
set tegen een iets oudere speelster Joke (met alle respect) had Annemiek geen enkele moeite en deze set won
ze met 21-5. De tweede set was voor Annemiek meer een formaliteit en deze set won ze met 21-11.
Heren dubbel : Tonnie en Sander hadden in hun heren dubbel weinig problemen en dat lieten ze dan ook
duidelijk merken in de setstanden 21-11 en 21-16.
Dames dubbel : Net als bij de heren dubbel hadden onze dames weinig moeite met de tegenstanders. Ze wonnen
met de setstanden 21-11 en 21-16.
Mix : Annemiek wilde haar mix graag eerder spelen. Waarom? Omdat ze zo snel mogelijk haar mix wilde
afwerken. Ze wilde om 00.00 uur vertrekken naar Sölden in Oostenrijk. Ze wilden met z’n achten in een busje
naar Oostenrijk afreizen….Annemiek en Tonnie hadden in hun mix weinig tegenstand van Steenderense kant en
wonnen met de setstanden 21-17 en 21-12. De andere mix verloren Rowena en Roy de eerste set. De 2e set
e
herstelde dit koppel hun mindere spel en wonnen overtuigend met 21-10. Vervolgens moest een 3 set de
beslissing brengen en deze verloren Rowena en Roy met 17-21.
Annemiek nam meteen afscheid van onze tegenstanders en ging naar huis om vervolgens te gaan genieten van
haar welverdiende skivakantie in Oostenrijk.
Seizoen 2010-2011 zit na vanavond helaas weer op. Te vroeg, pas 18 februari en nu al uitgespeeld.
e
Op zich een mooi seizoen voor HBC 2, een 2 plaats behaald. Niet gek omdat dit tweede team pas voor het eerst
dit seizoen in deze nieuwe samenstelling speelt. Een mooie mix van zowel jong als iets belegen spelers.
Team HBC 2, Rowena, Annemiek, Tonnie, Sander, Roy.

