Jaarverslag HBC 4 Seizoen 2011/2012
HBC 4 – Steenderen BC 5 dd. 18-09-2011
Na slechts enkele trainingen was het al zover.... onze eerste competitie
wedstrijd. Toch ff spannend, vijfde klas i.p.v. recreanten competitie.
Op zondag morgen 18 september moest het gebeuren om 11.00 uur in en tegen
Steenderen. Meteen al personele problemen. Gerrit moest als plaatselijke
schutterskoning ons dorp ergens vertegenwoordigen met bier drinken. Dus Alfred
en Jan waren de klos, want ze hadden allebei een feest op de avond ervoor. Bij
de dames was het probleem nog groter, alleen Jannie kon deze dag spelen ( ook
feest ), dus vonden we na veel gebel Annemieke bereid om mee te spelen. Het
vele bier drinken had een goede uitwerking op de heren. Jan won zijn enkel vrij
eenvoudig, maar Alfred wist op het nippertje er een derde set uit te slepen. Toen
was hij echter los, en won vrij eenvoudig. Daarna de dames, zowel Annemiek als
Jannie wonnen vrij gemakkelijk. Ook de beide dubbelspelen trokken we zonder al
te veel moeite naar ons toe. Tot slot de mixen, ook deze werden gewonnen, ook
al hadden Jannie en Alfred er wel een derde set voor nodig. Een klinkende 8 - 0
overwinning in onze eerste wedstrijd. Dat hadden we niet verwacht.
Het bier en de patat smaakten dan ook super best in de kantine.
HBC 4 – Euro BC-4 dd. 30-09-2011
Op vrijdag 30 september moesten we in Dinxperlo aantreden tegen euro voor
onze 2e competitiewedstrijd.
Jan wist na verlies in de eerste set nog wel met moeite de tweede set te winnen,
maar moest in de 3e set
nipt het onderspit delven. Toen was het de beurt aan Alfred. De eerste set won
hij vrij moeizaam, maar in de tweede
set was de tegenstander kansloos. 21 - 6
Betsie mocht aantreden voor haar enkelpartij. Aangezien het de eerste keer was
dat ze het racket in de handen had dit seizoen, was
het niet verwonderlijk dat ze duidelijk de mindere was in deze partij. Jet verloor
haar eerste set nipt, maar kwam toen sterk
terug, dwong een derde set af die ze resoluut naar haar hand zette.
Met een 2-2 stand begonnen we aan de dubbels. Alfred gaf aan zich niet erg
lekker te voelen aan het begin van de dubbelpartij. Hij
besloot echter toch te spelen, maar hij en Jan waren duidelijk niet op hun
normale niveau en verloren in twee sets.
Terwijl de dames kansloos hun dubbel verloren, besloot Alfred het voor gezien te
houden deze avond. Niemand kon op dat moment nog vermoeden hoe
de avond nog een indrukwekkend einde kreeg. Na contact met de huis artsen
post besloot de zeer professionele beheerder van de sporthal
de ambulance te laten komen om Alfred naar het ziekenhuis te vervoeren.
Eenmaal gearriveerd besloten de ambulance broeders na onderzoek
dat Alfred per direct naar Arnhem moest worden gebracht. Zo geschiedde, en zo
als de meesten onderhand wel weten is Alfred daar de andere
morgen met succes gedotterd en is hij als jullie dit lezen al weer thuis.
Tussen de bedrijven door hebben Jet en Jan nog hun resterende mix partij
gespeeld. Alle consternatie op deze avond kwam het spel niet ten goede en
ze verloren in 3 sets. Maar jullie begrijpen dat dat niemand meer iets
interesseerde op dat moment.
Genoeg om na te praten in de kantine. Nadat we intussen gehoord hadden dat
Alfred goed in Arnhem was gearriveerd en zich redelijk goed voelde op

dat moment gingen we huiswaarts! Zo kun je zien dat sport opeens kan
veranderen in een onbelangrijke bijzaak. We wensen Alfred van harte beterschap
en hopen dat we hem gauw weer mogen begroeten om ons aan te moedigen. En
dat hij helemaal de oude mag worden en in de toekomst weer
zijn mannetje staat in ons team.
HBC 4- Flash Vorden 3 dd. 09-10-2011
Op vrijdag 9 oktober speelden we thuis tegen Vorden. Omdat Betsie en Jan een
weekend cultuur snuiven waren, vonden we Freddy Hofman bereid om ons team
te versterken.
Gerrit verloor de eerste set in de enkel, maar kwam sterk terug. Hij won de
tweede set, maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in de derde set.
Freddy speelde zeker niet onverdienstelijk, maar kan het net niet bolwerken.
Daarna was Jet aan de beurt. Helaas kwam ze net tekort. Aan Jannie de beurt
om onze eer in de enkel partijen te redden. Ze won overtuigend de eerste set,
maar helaas was haar tegenstandster in de tweede en derde set een maatje te
groot.
De heren dubbel liep best wel lekker, gezien het feit dat onze heren nog nooit
samen hadden gespeeld, maar niet voldoende om te winnen.
Maar toen de dames. Nadat de eerste nipt was gewonnen en de tweede verloren,
zorgden de dames voor het eerste punt door een hele spannende derde set met
22-20 te winnen. Dit gaf de burger moed. Jet en Gerrit wonnen hun mix partij
met grote overmacht, het tweede punt was een feit. De laatste partij deden
Jannie en Freddy er alles aan,
maar helaas trokken ze beide sets net aan het kortste eind. Een 2-6 nederlaag.
Maar de derde helft was super gezellig, en werd met overmacht door ons team
gewonnen.
HBC 4 - Seepaerd 2 dd. 21-10-2011
Er stond ons een lastige wedstrijd te wachten als je naar de resultaten in de
competitie tot nu toe keek!!! Onze tegenstanders hadden tot dusver al hun
partijen met 8-0 gewonnen. Naar later bleek hadden ze een nieuw team,
waarvan enkele spelers afgelopen jaar waren over gekomen van een andere
vereniging. Ze wilden graag 4e klasse spelen, maar dit was volgens de
regelementen niet mogelijk. Als je geen team vervangt van de eigen vereniging
begin je in de 5e klasse. Maar niet getreurd, en vol goede moed begonnen aan
de wedstrijd. Binnen de kortste keren hadden Gerrit en Jan hun partij kansloos
verloren. Toen de dames, Betsie begon voortvarend en wist de eerste set te
winnen. In de 2e en 3e set had haar tegenstander haar spelletje door en ze
verloor die dan ook dik. Jet was het ondertussen al net vergaan als de heren...
kansloos!
We kunnen er kort over zijn, ook de dubbels en de mixen gingen dik verloren. De
opmerking van 1 van hun heren onder de dames dubbel...: We hebben onze
sterkste dame thuis gelaten!!!! Werd dan ook niet door iedereen als grappig
ervaren!! Al met al een vette nederlaag en vroeg in de kantine. Daar was het
erg gezellig en wonnen we de derde helft met overmacht!
Rianto BC 3 - HBC 4 dd. 02-11-2011
Op woensdag 2 november moesten we aantreden in de Hanzehal in Zutphen
tegen Rianto. Omdat Betsie ziek was en Jet verhinderd moesten we
op het allerlaatste moment nog een invaller zoeken. Omdat hun wedstrijd niet
door ging, was Annemiek in de gelegenheid bij ons in te vallen.

Ze waren voorbereid op onze komst, 1 van de heren was collega van Evert en
was door Evert al op scherp gezet. Jan mocht tegen hem aantreden, en het werd
een eenvoudige overwinning voor Jan. Ondertussen had Gerrit op het andere
veld ook al vrij gemakkelijk zijn enkelpartij gewonnen. Daarna de dames.
Annemiek won heel eenvoudig de eerste set, maar leverde de tweede net zo
simpel in. Ze liet zich te veel beïnvloeden door commentaar van buiten het veld.
Gelukkig was ze de derde set weer bij de les en haalde het punt binnen. Jannie
won ook haar enkel, al was het krap aan in de tweede set. De heren dubbel was
ook in no time door ons gewonnen. Geheel onverwachts verloren de dames in
twee sets hun dubbel!!!!! Tot slot de mixen. Annemiek en Jan wonnen heel
eenvoudig, Jannie en Gerrit moesten iets harder werken, maar ook zij wonnen de
partij.
Een mooie 1 - 7 overwinning. Het was super gezellig in de kantine en ze hadden
lekkere patat.
Eefde 4 - HBC 4 dd. 11-11-2011
Gezien de stand op de ranglijst, moest Eefde een team zijn wat aardig
gelijkwaardig aan ons was. Vol goede moed begonnen we dan ook aan de
wedstrijd.
Jan verloor zijn eerste set, maar wist de 2e set ternauwernood naar zich toe te
trekken. Toen was de wedstrijd gespeeld, de derde set won hij met 9 - 21.
Ondertussen had Gerrit op het andere veld ook zijn enkel partij overtuigend
gewonnen in twee sets. Een goed begin van de avond, maar helaas het bleef bij
een goed begin.
Betsie was kansloos in haar enkel partij, en ook Jet moest haar meerdere
erkennen. Dan moest het in de dubbels maar gebeuren. Maar zowel de dames
als de heren
hadden niks in te brengen, weer twee verlies partijen. De mixen gingen al niet
veel beter. Jet en Jan wisten nog wel een derde set af te dwingen, maar die ging
ook kansloos verloren. Al met al een teleurstellende avond met een dikke 6 - 2
nederlaag
HBC 4 - Lochem 3 dd. 18-11-2011
De laatste wedstrijd van de 1e seizoenshelft kwam Lochem op bezoek.
Jan had de mazzel dat zijn tegenstander enorm veel shuttles uit sloeg en won
dan ook vrij eenvoudig zijn enkel.
Toen was het de beurt aan Gerrit. Hij moest nog even warm draaien en verloor
de eerste set nipt, toen was het
over en uit voor zijn tegenstander en trok Gerrit de 2 e en 3e set snel naar zich
toe,
Jannie had een ervaren tegenstandster in haar enkel. Maar wist de eerste set
met 21 - 19 in de wacht te slepen.
De tweede set ging gelijk op, maar helaas ging het mis in ut zicht van de haven.
Ze verloor de 2e set met 19 - 21
In de derde set kwam ze er helaas niet meer aan te pas. Betsie trof in haar enkel
een inval dame van de recreanten.
Ze hadden helaas wel een hele sterke recreant mee genomen, en Betsie slaagde
er dan ook niet in om te winnen.
De heren dubbel begonnen we wat slapjes, kennelijk overmoedig geworden door
het spel in de enkels. We verloren de
1e set met 20 - 22. Toen waren Gerrit en Jan weer bij de les en wonnen
makkelijk de 2e en 3e set.

De dames dubbel van Lochem was duidelijk een maatje te groot voor onze
dames, en zo begonnen we met een 3 - 3
stand aan de mixen. Betsie en Gerrit hadden iets meer in te brengen in hun
partij dan Jannie en Jan, maar in beide
gevallen te weinig om de partij te winnen. Een 3 - 5 nederlaag helaas, maar toch
goed gespeeld!!!!
Nog heel even wat drinken met onze tegenstander, want Gerrit wou vroeg naar
huis............ !!!!!!!!!!
Hoorde ik dat laatst ook niet op een dinsdag ook al........... van eentje
dan!!!!!!!!!!!
HBC 4 - Steenderen 5 dd. 25-11-2011
De eerste wedstrijd van de tweede competitie helft gingen we met veel
vertrouwen tegemoet. We hadden de 1e wedstrijd van het
seizoen in Steenderen met 8 - 0 gewonnen dus.....
Aangezien zij twee invallers hadden was het even afwachten. Jan won de eerste
set vrij simpel met 21 - 12. Maar ja, wat krijg je dan.
Onderschatting!!! De tweede set verloor hij met 19 - 21. Gelukkig wist hij de
derde set wel naar zich toe te trekken. Toen was het de beurt
aan Gerrit. Hij moest tegen een jeugdige invaller. De eerste set won hij maar
liefst met 21 - 5. Het advies van zijn team genoten om zijn jonge tegenstander
wat meer spel plezier te gunnen nam hij dan ook ter harte. Maar ja, dan kom je
aan het prutsen en ja hoor de 2e set verloren met 22 - 24. Pisnijdig
was Gerrit en won in no time de derde set. Ondertussen was Jannie aan haar
enkel partij begonnen. En ze won verassend makkelijk met 21 - 8 en 21 - 9.
Toen was het de beurt aan onze invalster van de avond, Nienke. Ze moest het
tegen een inval dame van Steenderen opnemen. Nienke begon sterk en won de
eerste
set met 21 - 18. Haar tegenstandster had haar spelletje echter steeds beter
door. Nienke liet de kans om de 2e set te winnen net lopen, en toen was het
gedaan.
In de derde set kwam ze er niet meer aan te pas. Gerrit en Jan hadden van de
enkels nog niet veel geleerd kennelijk. Na makkelijke winst in de eerste set van
de dubbel,
lieten ze zich in de tweede set weer verassen. In de derde set waren ze echter
weer bijtijds bij de les. De dames pakten het beter aan en wonnen de dubbel in 2
sets.
De beide mixen werden gewonnen met 21-17 en 21 - 15. Lekker gelijk op dus en
een prima 7 - 1 overwinning. Een goede reden om dit in de kantine flink te
vieren.
Jammer voor Jet dat ze er niet bij was. De ene dame van Steenderen was een
goede bekende van haar, en Jet baalde dan ook flink toen ze dat achteraf
hoorde!
Seepaerd 2 - HBC 4 dd. 04-12-2011
Niet echt een pretje, zondagmorgen om 9.30 badmintonnen in s`Heerenbergh.
Helemaal niet als je de thuiswedstrijd tegen hen met 8 - 0
hebt verloren, en ze dit seizoen alle wedstrijden nog met 8 - 0 hebben
gewonnen.
Gewoon proberen er wat van te maken. Gerrit had gelukkig de avond van
tevoren bruiloft gehad en was niet zenuwachtig!!!
Jan mocht de eerste heren enkel spelen, en de eerste set ging best lekker.

Tot de 20 ging het gelijk op, maar helaas kon hij het niet afmaken. Hij verloor
met 23 - 21. Dan ga je toch wat vervelend aan de 2e set beginnen. En dat niet
alleen, het eind was nog vervelender. 21 - 4 !!!
Gerrit kon op de andere baan ook weinig potten breken. Ook daar ging het de
eerste set nog wel, maar de tweede was kl.......!
Voor Jannie en Jet gold het zelfde verhaal in de enkels. De eerste set lijkt het
nog iets, maar ook de tweede set dramatisch.
De heren dubbel........ en Jawel, het eerste verlies punt voor hun!!!! Dit kwam
echter wel omdat een van hun heren geblesseerd op moest geven.
De dames hadden in de dubbel niets in te brengen tegen hun sterke dubbel.
De mixen moesten nog gespeeld worden. Er was nog iemand de jeugd aan het
trainen, en hij was bereid om in te vallen voor hun geblesseerde
heer. Ondanks dat deze speler zei al jaren geen wedstrijden meer te spelen, was
daar in de partij niet alles van te merken. Jet en Jan
maakten er wel een spannende pot van, maar moesten met twee keer 21-17 het
onderspit delven. Jannie en Gerrit hadden weinig in te brengen tegen hen
vaste mix koppel, dus een 7-1 nederlaag. Kennelijk zijn punten voor sommige
mensen heel belangrijk, want ze maakten er ook nog een punt van of de dubbel
bij een 4-2 of 3-2 stand was opgegeven in de eerste set!!!!!
Snel naar de kantine. De stemming was wel goed, alleen bitterballen bij de koffie
geeft toch het idee dat ze niet van plan zijn lang te blijven zitten.
Zo, nu eerst kerst vakantie en dan er weer volop tegen aan in januari en
proberen nog een paar plaatsen te stijgen in de rangschikking.
Flash Vorden 3 - HBC 4 dd. 12-01-2012
Onze eerste partij na de feestdagen moesten we naar Vorden. Omdat Alfred op
het laatste moment wegens omstandigheden af moest zeggen, kwam Gerrit met
een enorme buik vol stamppot naar de wedstrijd, in plaats van lekker op de bank
liggen !!!! Het was gezellig druk in de Vordense sporthal, ook het 1e van HBC
moest deze avond daar aan treden. Jan begon de enkel goed met winst in de 1e
set, maar was uitermate pissig op zichzelf dat hij toch de partij in drie sets
verloor. Toen was het de beurt aan Gerrit. Hij verloor de eerste set nipt, maar de
tweede wilde het helemaal niet lukken. 2 - 0 achter. Daarna was het de beurt
aan de dames. Jannie had een echte slijtage slag in 3 lange sets, maar wist wel
het punt binnen te halen. Jet wilde de eerste set niets lukken, dat ging in de
tweede wel beter, maar niet voldoende om de partij te winnen. De heren
begonnen heel slecht aan de dubbel en verloren de eerste set kansloos. De
tweede set hadden ze de hele tijd een voorsprong, maar slaagden er niet in een
derde set af te dwingen. 22 - 20 verlies. De dames deden het een stuk beter, het
waren allemaal minimale verschillen, maar ze wisten wel in drie sets te winnen.
In de mixen wisten Jet en Jan na een moeizaam begin in de eerste set die toch
te winnen. Toen was het gedaan, de tweede set wonnen ze makkelijk. Jannie en
Gerrit
begonnen ook voortvarend aan hun partij met winst in de eerste set. Daarna
was de koek op, 2 x 21 - 12 verlies in de volgende sets.
Resultaat een 5 - 3 nederlaag, maar geen reden om niet heel laat thuis te komen
op een door de weekse dag!
Lochem 3 - HBC 4 dd. 28-01-2012
Voor het eerst sinds lange tijd was Alfred weer van de partij. Hij speelde een
prima enkel partij, maar trok door ritme en conditie gebrek toch net aan het
kortste eind.

Gerrit, nu zonder stamppot buik moest alle zeilen bij zetten in zijn enkel, maar
wist wel in drie sets te winnen. Betsie en Jannie daarentegen konden het in hun
enkel partijen niet bolwerken tegen de Lochemse dames. In de heren dubbel
wisten onze mannen de eerste set te winnen, de tweede daarentegen ging ruim
verloren. Ze waren op tijd weer bij de les en wonnen de derde set overtuigend.
De dames begonnen ook prima aan hun dubbel door de eerste set te winnen.
Echter kwamen ze in de tweede en derde set net iets tekort. Met een 4-2
achterstand de mixen in!! Wat vaak niet lukt, gebeurde nu eindelijk wel een
keer. Betsie en Alfred hadden een hele zware pot, maar haalden wel het punt
binnen in twee sets. Jannie en Gerrit lieten zich ook van de goede kant zien. De
eerste set wonnen ze in een spannende strijd met 20 - 22. Toen was het verzet
van de tegenstander gebroken en werd met 10-21 het laatste punt veroverd. Een
goede 4 - 4 puntendeling, en dat moest gevierd worden!!!
HBC 4 - Rianto 3 dd. 03-02-2012
Nadat de eerste heer van Rianto voor veel consternatie bij ons recreantenteam
had gezorgd door te vertellen dat zijn collega Evert Brand niet kwam deze avond
omdat hij verjaardag had, begonnen wij rustig aan onze partij. Jan had in zijn
enkelpartij geen enkele moeite met zijn tegenstander en won met 21 - 9 en 21 7. Alfred was ook zijn tegenstander ruim de baas met 21 - 10 en 21 -3. De
eerste dame van Rianto voelde zich niet lekker en vroeg of eerst de tweede
dames enkel kon worden gespeeld.
Jannie won hierin knap met 21 - 19 en 21- 15. De dame van Rianto kon echter
niet spelen en werd ziek naar huis gebracht. Jet had dus haar punt binnen
zonder te spelen. Ook de damesdubbel kon niet worden gespeeld. Alfred en Jan
hadden een makkie in de herendubbel. Omdat de ene mix partij ook niet kon
worden gespeeld, hebben we de mixen om gegooid. Zo kon Jet ook nog een
partij spelen en was ze niet voor niets zo vroeg in de sporthal!!!!!!!!!!!! Helaas
moest ze met Alfred hun meerdere erkennen en verloren de laatste partij in drie
sets. Een 7 - 1 overwinning en heel vroeg in de kantine was het gevolg. Wel
jammer dat er zoveel partijen niet konden worden gespeeld.
De stemming in de kantine was prima, gelukkig dat er mensen zijn die hun
koppie er bij houden en op tijd naar huis gaan...... Niet gezellig natuurlijk,
misschien moeten zulke spelers thuis opgehaald worden als het te koud is om te
fietsen!!!
HBC 4 - Euro 4 dd. 17 -02 - 2012.
Een bijzondere wedstrijd tegen euro was het vooral voor Alfred. Bij de
uitwedstrijd werd hij nog per ambulance afgevoerd, en nu stond hij weer
strijdlustig in het basis team.
De uitwedstrijd was destijds mede door die bijzondere omstandigheden met 6 - 2
verloren. Dus er was wat recht te zetten. De tegenstanders waren dan ook
enorm verheugd Alfred weer te zien spelen. En dat hij weer helemaal terug is,
bewees Alfred meteen in de heren enkel partij. Na een moeizaam begin en 13 21 verlies in de eerste set, herstelde hij zich geweldig en trok de partij toch naar
zich toe. Gerrit had in de andere enkel partij duidelijk minder moeite en won in 2
sets. Toen was het de beurt aan Jannie en Jet. Ondanks dat ze zich niet
makkelijk gewonnen gaven moesten ze allebei in 2 sets hun meerdere erkennen.
De heren dubbel was enorm spannend. De beide koppels waren gelijkwaardig.
Maar na een 21 - 23 verlies in de eerste set, wisten Alfred en Gerrit het thuis
voordeel toch uit te buiten door de 2e en 3e set te winnen. Jannie en Jet
begonnen op identieke wijze met een 20 - 22 verlies in de eerste set.

Maar in de 2e en 3e set namen ze duidelijk revanche voor de enkelpartijen, en
haalden de partij met overmacht naar zich toe! Door de resultaten in de dubbels
begonnen we vol vertrouwen aan de mix partijen. Jet en Alfred wonnen in een
prima partij in 2 sets. Jannie en Gerrit begonnen ook prima door de 1e set te
winnen. In de 2e set ging het even wat minder, en ze leverden die dan ook met
20 - 22 in. Daarna waren ze weer keurig bij de les en wonnen de derde set
eenvoudig. Kortom een prima 6 - 2 overwinning en nog een gezellig samenzijn in
de kantine. We staan nu op de 5e plaats in de poule, maar zouden in theorie
zelfs nog 2e kunnen worden bij een goed resultaat in de laatste wedstrijd.
HBC 4 - Eefde 4 dd. 24-02-2012
Onze laatste wedstrijd van het seizoen tegen Eefde zouden we met z,n zessen
doen. Helaas moest Alfred wegens griep afmelden. Voor aanvang van de partij
was het nog mogelijk om 2e te worden in onze poule. Seepaerd staat ver boven
de rest en is al weken ongeslagen kampioen. Maar de rest staat dicht op elkaar.
Een 8 - 0 overwinning was nodig voor die 2e plek. We wisten dat dit een bijna
onmogelijke opgave was, omdat we de heenwedstrijd met 6 - 2 hadden verloren.
Maar niet geschoten is altijd mis. Het begin van de wedstrijd ging voortvarend.
Jan wist redelijk eenvoudig de eerste enkelpartij te winnen. Toen was het de
beurt aan Gerrit. De eerste set won hij moeizaam met 22 - 20. De 2e set ging bij
Gerrit alles mis en hij verloor dik met 9 - 21. Dit beloofde niet veel goeds. Echter
Gerrit knokte zich prima terug en wist de derde set en zo de partij met 21 - 17
toch te winnen. Aan de dames de taak dit een goed vervolg te geven. We wisten
echter dat Eefde een paar sterke dames had, en dat bleek ook wel. Jet kreeg
totaal geen vat op haar tegenstandster en verloor haar enkel partij. Jannie
daarentegen begon sterk met een 21 - 14 winst in de eerste set. Toen schakelde
haar tegenstandster een tandje bij en moest ze alsnog het onderspit delven. Net
als in de eerste wedstrijd wisten Gerrit en Jan hun dubbel partij niet te winnen.
Kennelijk waren de heren van Eefde toch beter op elkaar ingespeeld. Jet en
Jannie leken hetzelfde te gaan doen als de heren van Eefde, en namen een
mooie voorsprong in beide sets van de dubbel. Echter in het zicht van de haven
stranden ze, en lukte het niet, het karwei te klaren..... overwinningsvrees!!!!!!
Beide sets verloren ze met 20 - 22.
Ook in de mix partijen viel het dubbeltje de verkeerde kant op. Zowel Jet en
Gerrit, als Betsie en Jan verloren de spannende eerste set met 21 - 23. En ook
de tweede set trokken beide Hengelose mixen aan het kortste eind. Conclusie
een 2 - 6 nederlaag i.p.v. een 8 - 0 overwinning. Maar het was een mooie
wedstrijd met leuke en spannende partijen. We eindigen nu op een vijfde plaats
in de poule. Maar voor het eerste jaar in de 5e klasse i.p.v. recreanten
competitie een heel mooi resultaat.
Genoeg om te vieren tot in de late uurtjes. Volgend seizoen gewoon er weer met
nieuwe moed tegen aan.
Groeten Jet, Jannie, Betsie, Alfred, Gerrit en Jan

