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Standen
HBC 1

Verslagen
Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies Wedstrijden

1 PLUUMKE 67 BC 3

60

9

8

1

0

60 - 12

2 EEFDE BC 2

49

8

7

0

1

49 - 15

3 HENGELOSE BC 1

36

9

4

1

4

36 - 36

4 SHUTTLE-UP 81 BV 1

35

9

5

0

4

35 - 37

5 RIJNWAARDEN BV 1

29

8

3

0

5

29 - 35

6 ULFTSE BC 6

25

9

2

0

7

25 - 47

7 DOESBURG BV 4

24

6

3

0

3

24 - 24

8 POONA GBC 5

6

8

0

0

8

6 - 58

HBC 2

Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies Wedstrijden

1 PHIDO BC 6

53

9

8

0

1

53 - 19

2 RIANTO BC 2

46

9

6

2

1

46 - 26

3 HENGELOSE BC 2

36

8

4

2

2

36 - 28

4 GROL BV 1

36

9

3

2

4

36 - 36

5 SPEES SJUTTEL 2

30

9

2

2

5

30 - 42

6 ULFTSE BC 7

30

9

3

1

5

30 - 42

7 WEHL BC 2

26

8

1

3

4

26 - 38

8 STEENDEREN BC 3

23

9

0

4

5

23 - 49

HBC 3

Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies Wedstrijden

1 ZEVENAAR BC 1

52

9

7

1

1

52 - 20

2 PLUUMKE 67 BC 6

50

9

6

1

2

50 - 22

3 THUVE BC 4

44

9

5

2

2

44 - 28

4 HENGELOSE BC 3

41

9

5

0

4

41 - 31

5 DOESBURG BV 5

36

9

4

1

4

36 - 36

6 POONA GBC 7

34

8

4

1

3

34 - 30

7 LBC 72 3

18

8

1

0

7

18 - 46

8 STEENDEREN BC 5

5

9

0

0

9

5 - 67

HBC R1

Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies Wedstrijden

1 DOESBURG BV R1

33

5

5

0

0

33 - 7

2 SHUTTLE-UP 81 BV R1

29

7

4

1

2

29 - 27

3 SPEES SJUTTEL R1

29

7

3

1

3

29 - 27

4 PLUUMKE 67 BC R1

21

7

3

0

4

21 - 35

5 PHIDO BC R1

20

5

1

2

2

20 - 20

6 HENGELOSE BC R1

20

7

1

0

6

20 - 36

HBC R2

HBC 1

HBC 2

Wedstrijd Ulftse BC 2 - HBC 1 dd:081210

Wedstrijd Grol BV 1 - HBC 2 dd:251110

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!

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.
Vervolg zoz (onder HBC R2)     

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
tegenvallende Bert in de 3e 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.

Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies Wedstrijden

1 HENGELOSE BC R2

34

7

4

2

1

34 - 22

2 ZELHEM BC R1

33

5

4

1

0

33 - 7

3 STEENDEREN BC R1

27

7

2

1

4

27 - 29

4 SEEPAERD T BC R1

19

5

2

1

2

19 - 21

5 RIANTO BC R2

8

4

0

1

3

8 - 24

6 DOESBURG BV R4

7

4

1

0

3

7 - 25

Ou d J a a r s - t o e r n o o i

Verslagen

HBC 3

HBC R1

HBC R2

Wedstrijd Doesburg BV 5 -- HBC 3 dd:211110

Wedstrijd Pluumke 67 BC R1 -- HBC R1 dd:081210

Wedstrijd HBC R2 -- ’t Seepaerd BC 1 dd:261110

Zondagmorgen 10.00 uur, wie bedenkt dat?
Gelukkig hebben wij aan Jan een oplettende teamcoach die een aantal mensen nog
even de ernst van de wedstrijd aangegeven had. Niet te laat naar bed op zaterdagavond
enz.
Dus op deze bewuste zondag werden wij opgehaald, uitgerust en wel en reden we naar
Doesburg. Dat kon niet meer fout gaan. Was het nu links of rechts van Doesburg?
Harry en Jan hadden hier duidelijk een andere mening over.
We kwamen bij de sporthal en konden effe rustig ons voorbereiden voor de wedstrijd
onder het genot van een bakje koffie.
De eerste herenenkel was voor Jan en hij verloor in 3 sets, helaas. Harry speelde zijn
partij naast Jan en verloor eveneens met 3 sets. Aan de inzet van de heren lag het niet,
maar dat maakt jammer genoeg voor de stand niet uit.
Daarna was ik aan de beurt voor de damesenkel en won beide sets met 21-11. Ik moest
wel m’n best doen en had het inmiddels lekker warm. Het was daar in de hal toch
bloedheet!!!
Met inspelen liepen de zweetdruppels al van je rug af.
De vierde enkelpartij was voor Aniek. Ze speelde enorm goed, maar de dame
tegenover haar was beter en sloeg elke shuttle loeihard terug. Volgens mij hadden ze
de 1e en 2e dame omgewisseld. Aniek verloor haar partij, maar speelde super. Het was
nu 1-3.
De herendubbel werd met 2 sets netjes gewonnen. De damesdubbel helaas nèt
verloren.
Daarna speelden we beide mixen bijna weer gelijktijdig naast elkaar. Aniek en Jan
verloren de 1e mix en Harry en ik hebben tot op het laatst ècht gevochten voor de
laatste punten.
Het werden 3 sets en de laatste set was 22-20. De eindstand: 3-5 verloren……
We hebben ondanks dat het op zondag was, toch best lekker gespeeld.
Lekker douchen en dan nog even wat drinken in de kantine. Helaas was de vaste
medewerkster Ada in het ziekenhuis opgenomen en werd de bediening verzorgd door
vervangers. Dat betekende: géén tapbiertje en géén gefrituurde hapjes. Viel dat effe
tegen!
Het duurde eeuwen voordat een rondje consumpties klaarstond en de tosti’s waren nog
bevroren van binnen, dus voor de gezelligheid gingen we maar snel naar huis….
Groetjes Van HBC 3

R1 heeft deze wedstrijd verloren (5-3) en helaas hebben we geen verslag
ontvangen.

Net als de vorige keer beginnen wij met de mixpartijen dit bevalt ons
goed en de tegenstanders hebben geen bezwaar.
Judith en Fred winnen hun partij en Agnes W en Henri winnen ook.
Wij gaan verder met de dubbel partijen.
Ook deze partijen weten wij te winnen dus het gaat goed.
Dan moeten wij nu de enkel partijen spelen het komt misschien voor
de anderen teams wat raar over zoals wij beginnen maar ons bevalt
dit goed.
Agnes begint maar verliest haar enkelpartij (de tegenstandster was
ook heel wat jonger en sneller maar dit mag nooit een excuus zijn)
maar wel een goede partij gespeeld.
Dan Fred hij weet de partij wel te winnen maar hij moet heel diep
gaan in 3 sets en dan helemaal op (conditie misschien) goed gedaan
hoor.
Nu Henri die verliest zijn enkelpartij jammer volgende keer beter.
Judith is nu aan de beurt zij heeft een makkie de tegenstandster
daar heeft ze eigenlijk geen kind aan maar maakt er toch nog een
leuk partijtje van.
Dus Judith wint ook.
De eindstand is 6-2.
Wij staan nu op de 1e plaats zie toernooi.nl.nu proberen hier te
blijven staan.
Rec.team HBC 2

Wedstrijd HBC 3 -- Poona GBC 7 dd:261110
Op vrijdag avond 26 november moesten we tegen Poona thuis. De 1e
wedstrijd van het seizoen moesten we naar Poona toe, deze werd helaas
verloren met 3-5. Deze keer gingen we natuurlijk wel voor de winst.
Als eerste werden de heren enkels gespeeld. Als eerste heer moest Jan aan
de bak. Het was best wel een spannende wedstrijd. Maar hij won wel met 2114 en 21-19. Daarna moest Harrie de 2e heren enkel spelen. De eerste ging
vrij gelijk op, maar verloor helaas met 21-23. In de 2e set ging het wat minder.
Hierdoor verloor Harrie met 13-21. Na de heren enkels moest Marleen en
Aniek de enkels spelen. Deze keer ging Aniek de 1e spelen. De 1e set ging
goed. Ze won deze daarom ook met 21-11. In de 2e set werd de
tegenstandster steeds beter en ze verloor helaas met 18-21.
Vervolg     
toernooi

VERVOLG Wedstrijd HBC 3 -- Poona GBC 7 dd:261110
e

e

Dus het werd een 3 set. In de 3 set ging het veel beter en Aniek won
e
uiteindelijk met 21-13. Na deze set moest Marleen de enkel spelen. De 1 set
ging vrij goed. Ze won deze dan ook met 21-14. In de 2e set kwam de
tegenstander steeds terug. Het werd daardoor ook erg spannend. Maar
Marleen won de set toch met 24-22.
Na de enkels moesten de beide dubbels gespeeld worden. Bij de heren
dubbel ging het niet zo goed. De tegenstanders waren beter. En helaas
verloren ze deze met 7-21 en 14-21. Daarna moesten de dames. Deze dubbel
ging goed. Ze wonnen beide sets best gemakkelijk. Het werd 21-13 en 21-12
voor Aniek en Marleen.
Als laatste moeten er natuurlijk de mixen gespeeld worden. Jan ging samen
met Marleen. Deze paritj was vrij spannend en helaas verloren ze. Het werd
19-21 en 20-22. In de 2e mix gingen Harrie en Aniek samen. Deze was ook
spannend, net als de 1e mix. Alleen wonnen ze deze. Het werd 24-22 en 2115.
Uiteindelijk werd het 5-3 voor HBC3 en gingen we na de tijd gezellig naar de
kantine toe om een borreltje te drinken.

Wedstrijd Zelhem BC R1 -- HBC R2 dd:061210
R2 heeft deze wedstrijd gelijk gespeeld (4-4), maar helaas hebben we geen
verslag ontvangen.

Wedstrijd Thuve BC 4 -- HBC 3 dd:121210
De laatste wedstrijd van 2012 moeten we uit naar Thuve in Duiven. Op
zondagmorgen om 9.30 uur. Aangezien je nooit weet waar je de spelers overal
op moet pikken onderweg, betekend dit dat je haast midden in de nacht al
moet vertrekken. Na een bakkie koffie moest het gebeuren. Ze hadden een
inval heer. Het schijnt momenteel heel normaal te zijn bij sommige clubs dat je
dan iemand neemt die niet in een team zit, maar altijd klassen hoger heeft
gespeeld. Jan had dan ook helemaal niets in te brengen in z,n enkel partij.
Toen was het de beurt aan onze invaller Gerrit Hulstijn. Ook hij kon geen
potten breken.
Gelukkig waren Karin en Aniek wel in topvorm, en trokken ze door twee keer
winst de stand weer gelijk. Ook in de dubbels moest het van de dames
komen!! Dus met een drie drie stand begonnen we aan de mixen. Karin en Jan
wisten er heel verassend een derde set uit te slepen, maar verloren deze
helaas nipt. Conclusie, een 5 - 3 nederlaag. Omdat de dames enorm lang
onder de douche, wisten Gerrit en Jan het eerste broodje bal al te verorberen
voor de dames in de kantine waren. Grote hilariteit toen Karin ging reclameren
over de rekening aan de bar, omdat er volgens haar twee broodjes bal te veel
op stonden. Toch nog met z,n allen lachend de auto in naar huis.

VERVOLG Wedstrijd Grol BV 1 - HBC 2 dd:251110
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.
Team HBC 2, Ria, Annmiek, Tonnie, Roy

