Jaarverslag HBC 1 recreanten Seizoen 2011/2012
Phido-HBC rec.1 dd. 02-10-2011
Op deze wel erg mooie zondagmiddag 2 oktober 2011 moeten wij de 1e
wedstrijd spelen.
De heren zijn compleet en Judith en Agnes W gaan ervoor.
Fred begint hij moet tegen een invaller opzicht niet erg maar wel een hele jonge
knaap en dat merk je wel.
De 1e set ging dan ook ruim verloren maar de 2e pakte Fred goed op kwam beter
in het spel en zo werd het een goede 2e set maar helaas de partij ging verloren.
Nu Henri hij bood goed tegenspel maar de 1e set ging verloren met 21-16 dan
maar de 2e set proberen te winnen en ja wel hoor dit lukte met 21-7.
Dus een 3e set nu gaat de conditie meespelen maar Henri weet deze set toch
winnend af te sluiten.
Judith is aan de beurt voor haar enkelpartij.
De 1e set ging gelijk op maar ging wel verloren 21-12 nu de 2e set die pakte
anders uit het was er warm en benauwd binnen en Judith werd moe dus ook
verloren met 21-7 helaas.
Agnes dan maar die won beide sets maar moest ook goed aan de bak.
De herendubbel die is gespeeld door Evert en Henri ook weer een goede partij
maar verloren.
Damesdubbel daar is de 1e set verloren 2e gewonnen dus goede moed voor de 3e
set maar helaas Judith en Agnes verliezen deze set met 21-19.
De mixen moeten nog Fred speelt met Judith en verliezen de partij.
Agnes en Evert maken het nog spannend 1e set verliezen wij de 2e set winnen wij
dus gaan ook wij weer voor de 3e set maar deze verliezen wij met 21-19.
Eindstand is dus 6-2 geworden.
Volgende keer maar proberen te winnen.
Wehl BC R1 HBC rec. 1 dd. 26-10-2011
Op naar Wehl voor onze 2e wedstrijd.
De heren zijn compleet en van de dames gaan de 2 Agnes sen mee.
Fred speelt 1e heer de 1e set wint hij overtuigend 21-13 dan de 2e set die is
helemaal omgedraaid verliest hij met 21-13 dan maar een 3e set nu moet hij
flink aan de bak maar weet de set te winnen met 21-18.
Fred goed gedaan gefeliciteerd.
Nu is Evert 2e heer is Evert niet zo blij mee maar het moet er toch eens van
komen.
Helaas de partij werd verloren maar Evert is een ervaring rijker.
De dames zijn aan de beurt Agnes W begint en heeft ook 3 sets nodig om de
wedstrijd te winnen.
Dan Agnes S moet de meerdere erkennen in de tegenstander.
De heren dubbel wordt gespeeld door Fred en Henri en weten ze te winnen in 2
sets.
De dames dubbel wordt ook gewonnen in 2 sets.
Wij gaan dus goed staan op voorsprong.
Dan de mixen nog Henri en Agnes W verliezen de 1e set 21-13 winnen de 2e
set 17-21 nu de beslissende 3e set maar helaas alles was weg wij verliezen dan
ook met 21-9.
Dan Evert en Agnes voor onze laatste mixpartij maar ook deze gaat verloren.
Eindresultaat is 4-4 wel goede partijen gespeeld maar nog geen winst behaald.

HBC recr. 1 – Doesburg recr.3 dd. 18-11-2011.
Dit is onze 1e thuis wedstrijd van het seizoen dus hoopvol van start.
Wij beginnen met de heren enkel en wel met Henri.
Henri gaat heel goed van start maar de set eindigt in 20-22 een goed begin toch.
Nu de 2e set gaat ook goed maar wordt verloren met 18-21 jammer maar een
goede pot.
Dan is Fred aan de beurt die weet de 1e set te winnen met 22-20 moet ook goed
aan de bak.
De 2e set verloopt het zelfde en weet hij ook te winnen met 22-20.
Nu is Agnes W aan de beurt voor haar enkel de 1e set is spannend maar deze set
verlies Agnes met 22-24 jammer.
Dan maar voor de 2e set hier kwam Agnes duidelijk tekort terug naar de basis is
al zo vaak gezegd maar moeilijk uit te voeren de set ging verloren.
Conclusie de tegenstandster was gewoon slimmer en heeft verdiend gewonnen.
Wij gaan verder met de dames dubbel door Agnes W en Judith 1e set gewonnen
de 2e set ging verloren wij gingen teveel mee in het spel van de tegenstander.
Dan maar voor de 3e set die wisten wij toch weer te winnen als wij ons eigen spel
maar blijven spelen is er niks aan de hand.
De heren dubbel was een kopie van de dames dubbel de 1e set werd gewonnen
de 2e set verloren dus ook een 3e set maar die hebben ze ook gewonnen.
Toen was Agnes S …. die kwam extra een dames enkel spelen de 1e set heeft zij
verloren en ook in de 2e set moest zij het onderspit delven maar Agnes je bent
op de goede weg het ging gewoon goed maar helaas.
Nu de mixen: Henri-Agnes W hebben in 2e sets gewonnen het ging weer als
vanouds.
Fred-Judith hebben de mix ook gewonnen.
Eindstand 5-3 onze 1e overwinning is binnen.
HBC recr. 1 – Didam R 3 dd. 25-11-2011.
Als team zijn wij helemaal compleet de wedstrijd kan beginnen.
Henri begint en speelt een hele goede partij maar moet de punten aan Didam
laten.
Dan Fred maar ook hij moet zijn meerdere erkennen in Didam dus nog geen
punten.
Agnes W speelt de enkel partij en die wordt wel gewonnen.
Nu Agnes S met Agnes gaat het steeds beter de 1e set blijft zij heel lang in het
spoor maar helaas gaat de set verloren.
De 2e set krijgt Agnes het moeilijk en moet dan de punten aan Didam laten.
De heren dubbel wordt gespeeld door Henri en Evert spelen goed maar verliezen
de partij wel.
De dames dubbel wordt gespeeld door Judith en Agnes W deze weten wij weer te
winnen.
Dan de mixen Evert en Agnes S spelen heel goed maar sluiten de 2 sets toch
verliezend af.
Judith en Fred spelen ook goed maar verliezen ook de partij.
Wij komen net iets te kort dus op de training hier aan blijven werken.
Het waren goede partijen, goed gespeeld en gezellig na zitten wat wij ook
belangrijk vinden.
Eindstand is dus geworden 2-6 jammer maar Didam heeft verdiend gewonnen.
Als wij naar Didam gaan moeten wij maar proberen om dan de winst te pakken.

Didam - HBC recr.1, dd. 10-01-2012
Zoals afgesproken na onze wedstrijd in Hengelo zou Didam (Frans dus) ook een
wedstrijdverslagje maken als Hengelo in Didam zou komen spelen. Vandaar dat
ik hierbij wil beginnen met de laatste regel uit hun verslag: “Als wij naar Didam
gaan moeten wij maar proberen om dan de winst te pakken.”
Nou, dat hebben wij geweten hier in Didam. In elk duel werd er door Hengelo
heftig gestreden om nu dan wel die winst te kunnen pakken. En het begon al in
de eerste 2 heren enkel wedstrijden die allebei in een driesetter eindigen. Met de
eindstanden 21-19 en 25-23 bleek dat Didam net wat meer thuis(drop)voordeel
had en de eerste winst kon bijschrijven.
De beide dames Judith & Agnes S. uit Hengelo konden in de dames enkel dan net
niet de winst pakken, maar de dames moesten dit dan goedmaken in de dames
dubbel.
Toen weer de heren. Het was in de enkels al spannend dus dat beloofde wat.
Na de 1e set kregen Freddy & Henri weer goede moed door te winnen met 24-22.
Hierdoor werd de druk nog groter voor Frans & Gerry. Zij zagen hierdoor het
kampioenschap al vergeven dus moest nu echt alles gegeven worden. Mede door
de doortastendheid van Frans en de sporadische korte dropjes van Gerry kon
uiteindelijk in de 3e set deze zinderende wedstrijd met winst bijgeschreven
worden. Voor ons leek dit nu al een finale wedstrijd.
Mede doordat Hengelo nu in het damesdubbel de andere Agnes W. ging opstellen
werd dan het eerste winstpunt (21-17 & 21-15) binnengehaald met Judith &
Agnes W.
De eerste mix die hierna gespeeld konden Gerry-Carin met winst afsluiten 21-19
& 21-12.
Ondanks dat met de mixen het weer één keer spannend werd door de 3-setter
van Edwin-Helma en Freddy-Agnes S. heeft Didam hun thuisvoordeel kunnen
omzetten naar een uiteindelijke 7-1 overwinning.
Maar zeker door de sportieve wijze waarop Hengelo deze spannende wedstrijden
heeft beleefd hebben we afgesloten met een zeer gezellig samenzijn en een
traktatie van één van de laatste lekkerste Diemse Muizenberg Hamburgers. Over
een paar maanden zal de sporthal De Muizenberg gesloopt worden en zullen de
badmintonwedstrijden geruime tijd gespeeld worden in een opblaasbare sporthal
100 meter verderop. Al met al kunnen wij allemaal terugkijken op een zeer
sportieve en onderling gezellige sfeer. Hopelijk kunnen wij elkaar volgend
seizoen wederom treffen. Wij verheugen ons er al op.
Zijn de hamburgers in
Hengelo ook zo lekker?
Gezelligheid & lekker
Eten is ook een
vanzelfsprekendheid
binnen ons team.
Edwin S
Gerry K
Frans F
Monique H
Carin H
Helma E

Doesburg Recr. HBC recr. 1 dd. 29-01-2012
Op naar Doesburg voor het eerst wij hebben een invaller nodig en Theo
Nibbeling is bereid om met ons mee te gaan.
Het team is nu Henri Theo Agnes S en Agnes W maar die komt later.
Als Agnes W komt zijn de heren enkels al gespeeld Theo heeft gewonnen en
Henri verloren.
Agnes S is met de 2e set bezig de 1e verloren en de 2e verliest ze ook maar
Agnes het gaat toch steeds beter allen de punten moeten wij steeds aan de
tegenpartij laten.
Nu kan Agnes W gelijk beginnen nog niet warm maar ik ga ervoor.
De 1e set ging verloren de 2e kwam ik goed terug dan maar een 3e maar hier
kom ik ook te kort tegen de jongere tegenspeelster, ze is net iets sneller en
beter.
Dan de heren dubbel het gaat gelijk op de heren maken er een 3 setter van
maar moeten de punten aan Doesburg laten jammer goede partij gespeeld.
Dames dubbel liep niet en hebben wij dan ook verloren.
De mix van Henri en Agnes ging verloren dan Theo en Agnes S die hadden een
hele goede partij en wonnen die dan ook.
Eindstand is 6-2.
Theo bedankt voor het invallen.
HBC rec.1- Phido dd. 03-02-2012
Wij beginnen met Henri-Agnes W en Agnes S. komt later.
Fred heeft een blessure maar omdat wij geen invaller konden krijgen speelt Fred
zelf wij zien wel hoe het gaat stoppen kan altijd.
Henri wint zijn enkel spel in 3 sets het gaat de goede kant op.???
Nu moet Fred aan de bak hij verliest in 2 sets maar super dat je het nog zo doet.
Agnes W wint de enkel makkelijk in 2 sets.
Nu Agnes S die verliest de partij misschien was het beter geweest de dames te
wisselen maar dit was nu te laat.
De heren dubbel 1e set verloren 2e set winnen wij dan maar een 3e set voor Fred
niet ideaal maar de heren gaan ervoor allen jammer dat de punten naar Phido
gaan.
De dames dubbel loopt goed maar wij kunnen de partijen net niet winnend
afsluiten.
De mixen dan maar Henri met Agnes W. wij spelen 3 goede sets maar verliezen
nipt.
Agnes S en Fred doen het ook goed dit zijn 3 hele goede sets maar helaas Phido
is te sterk.
Wij spelen best goede en fijne partijen maar kunnen het niet omzetten in
winstpunten jammer maar wij laten de moet niet zakken wij hebben nog 2 thuis
wedstrijden te gaan misschien dat daar nog winst te behalen valt.
Eindstand is 2-6.
HBC Recr. 1 – Zelhem recr dd. 10-02-2012
Het verslag van afgelopen dinsdag tussen recreanten van Hengelo en Zelhem
Ook wel streek derby genoemd.
We begonnen op tijd, want je weet maar nooit hoe de wedstrijden verlopen en
dan is het aanpoten, om 10 uur klaar te zijn.

We begonnen de strijd met 2 heren- enkel spelen. Evert had helaas geen schijn
van kans en speelde volgens eigen zeggen, tegen zichzelf.
Theo had er een zware dobber aan, zijn leeftijd maakte volgens eigen zeggen de
dienst uit. Wel een 3 setter, maar helaas verloren.
Hierna Agnes S, ze deed wat ze kon, maar na een sportieve strijd, bleek Zelhem
ook hier de sterkere.
Judith aan slag. Dit was een makkie voor haar. De tegenstandster bewoog zich
nauwelijks en dus hebben we op dat moment tenminste 1 punt.
Hierna de heren dubbel. Weer een behoorlijke strijd, maar verloren. Ook de
dames dubbel werd nipt verloren ( geloof ik)
Dan nog enige hoop dat we de mixen misschien kunnen winnen. Helaas de
overwinning ging ook hier naar Zelhem
Zelhem heeft verdiend gewonnen met 7-1.
We hebben nog 1 wedstrijd voor de boeg volgende week.
We gaan voor de winst. Hopelijk is Henri weer van de partij, samen met Evert.
HBC recr 1 – Wehl recr. 1 dd. 24-02-2012
Nog een laatste verslag van het enige recreanten team dat de club rijk is.
Omdat we met 4 teams thuis spelen was het op tijd aan de bak en ja dat lukte.
Kwart over 8 stond Henri al op de baan. Het was een mooie partij. Een 3 setter
heeft Henri er nog uitgesleept.
Met een nieuw racket en gezwachtelde pols. Hartstikke goed gedaan.
Toen moest Evert aan de bak. Evert had helaas nog het motor gevoel in zijn
benen, een verloren partij.
Agnes Winkelman kwam aangesneld en kon bijna gelijk de baan op. Dit was geen
goede voorbereiding en helaas ging de partij verloren.
Agnes Sannes deed haar best, maar heeft toch verloren. Er waren kansen, maar
helaas.
De heren dubbel was een spannende 3 setter en is gewonnen, gelukkig. Beter
voor onze motivatie natuurlijk
Dus Agnes en Judith gingen ook voor de winst en ja. We redden het in 2 sets om
te winnen.
Hierna nog 2 lastige mixen. Henri en Judith verloren nipt de wedstrijd.
Ook voor Evert en Agnes Sannes verliep het niet helemaal naar wens. Wel een
goeie wedstrijd, maar toch verloren.
Het was al met al een gezellige avond. WE hadden nog 2 supporters: Bert
Weustenenk en Fred kwamen ons nog even aanmoedigen, waarvoor dank.
Het seizoen liep niet helemaal naar wens. Wat blessures over en weer, feestje
hier, feestje daar. Moeite om invallers te vinden.
Al met al toch een gezellig seizoen.
Tot volgend jaar maar weer.
In de ranglijst zijn we op de laatste plaats beland, volgend jaar hopelijk iets
hoger.
Groeten van Agnes en Agnes Evert, Henri, Fred en Judith

