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Standen
HBC 1

Verslagen
Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies

Wedstrijden

1 HENGELOSE BC 1

63

10

9

1

0

63 - 17

2 PLUUMKE T BV 2

51

9

6

1

2

51 - 21

3 DIDAM BC 6

44

10

5

2

3

44 - 36

4 YAPTON BC 1

35

10

4

1

5

35 - 45

5 ULFTSE BC 5

30

8

2

1

5

30 - 34

6 DOESBURG BV 4

30

9

3

2

4

30 - 42

7 LOCHEM BC 2

28

8

3

1

4

28 - 36

8 THUVE BC 5

15

10

0

1

9

HBC 2

Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies

15 - 65
Wedstrijden

1 SPEES SJUTTEL 1

57

9

9

0

0

57 - 15

2 GROL BV 1

45

9

5

1

3

45 - 27

3 HENGELOSE BC 2

45

10

5

2

3

45 - 35

4 SEEPAERD T BC 2

44

9

5

1

3

44 - 28

5 EEFDE BC 3

31

9

4

1

4

31 - 41

6 RIJNWAARDEN BV 2

28

9

2

1

6

28 - 44

7 STEENDEREN BC 3

23

9

1

2

6

23 - 49

8 EURO BC 3

23

10

1

2

7

HBC 3

Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies

23 - 57
Wedstrijden

1 VARSSEVELD BC 1

57

9

8

1

0

57 - 15

2 SPEES SJUTTEL 2

49

10

5

2

3

49 - 31

3 LBC 72 4

46

10

6

2

2

46 - 34

4 FLASH VORDEN 3

32

8

4

2

2

32 - 32

5 DOESBURG BV 5

30

8

3

2

3

30 - 34

6 PLUUMKE 67 BC 6

27

8

2

2

4

27 - 37

7 HENGELOSE BC 3

22

9

1

1

7

22 - 50

8 PHIDO BC 10

17

8

0

0

8

HBC 4

Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies

17 - 47
Wedstrijden

1 ZEVENAAR BC 1

72

10

10

0

0

72 - 8

2 IJSSELSTAD BC 6

56

10

7

1

2

56 - 24

3 LOCHEM BC 4

39

10

5

1

4

39 - 41

4 PHIDO BC 11

36

10

4

2

4

36 - 44

5 LBC 72 3

28

9

2

1

6

28 - 44

6 POONA GBC 7

26

9

3

1

5

26 - 46

7 HENGELOSE BC 4

21

8

1

1

6

21 - 43

8 RIJNWAARDEN BV 3

18

8

1

1

6

18 - 46

HBC R1

Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies

Wedstrijden

1 WEHL BC R2

29

6

4

1

1

29 - 19

2 HENGELOSE BC R1

26

6

3

0

3

26 - 22

3 POONA GBC R2

25

7

3

1

3

25 - 31

4 SEEPAERD T BC R1

22

5

3

0

2

22 - 18

5 LBC 72 R2

18

6

1

0

5

18 - 30

HBC 1

4e klasse afdeling 6

Wedstrijd Didam BC 5 - HBC 1 dd:011212

(1-7)

Zondagmorgen 2 december stond voor ons de uitwedstrijd tegen
Didam op het programma. De nummer 3 in onze poule had het de
laatste wedstrijden goed gedaan, zodat we toch niet helemaal zeker
waren van een goede afloop. Hans was deze keer aan de beurt om
te rijden, met een kleine vertraging kwam hij met de mooie
(spelers)bus voorrijden om iedereen op te halen. Bij Sander was het
nog donker thuis, ondanks dat hij niet was wezen stappen had hij
zich toch verslapen. Met hulp van moeders was hij in no time
present om in te stappen. In Didam aan gekomen ging Hans alvast
warm lopen omdat hij als 1e heer mocht spelen. Sander had wat
meer tijd nodig om zich voor te bereiden op zijn partij als 2e heer. De
dames zochten de kantine op voor een kopje koffie.
Toen iedereen in de hal gearriveerd was kon Hans aan zijn wedstrijd
beginnen tegen Bertho. In de eerste set had Hans duidelijk moeite
om z’n draai te vinden, uiteindelijk wist hij toch in 3 sets te winnen.
Sander deed niet onder voor Hans en verloor ook de eerste set. De
tweede set won hij na verlenging met 24-22. In de derde set ging het
gelijk op, het was spannend om naar te kijken. Helaas verloor hij met
25-23.
Daarna was Manon aan de beurt, van Sylvia werd gewonnen met
21-6 en 21-9.
Judith mocht hierna het speelveld betreden. Met 21-15 en 21-9 won
zij haar partij van Els.
Tussenstand 3-1 voor HBC.
Het herendubbel verliep voor de verandering deze keer eens goed.
Geconcentreerd spelend wonnen Sander en Manfred van Charles
en Bertho in 2 sets.
Ondanks de goede voornemens van de dames werd hun wedstrijd
geen walk-over. Maar goed dat er geen weddenschap was
afgesloten anders hadden de heren deze gemakkelijk gewonnen.
Zoals zo vaak in de sport telt alleen het resultaat, dus met 21-16 en
21-14 werd het 5-1 voor HBC.
Om onze uitgangspositie voor een mogelijk kampioenschap te
verbeteren werd vooraf besloten om ook de beide mixen maar te
winnen.
Manon en Hans, de 1e mix, deden wat er van hun verwacht werd.
Met 21-18 en 21-13 wonnen zij hun wedstrijd. Toch knap van ze dat
ze steeds vanuit achterstand winnend terug kwamen.
Als laatste waren Judith en Manfred aan de beurt om de 2e mix te
spelen.
Na een eerste slechte set, die ze verloren met 21-9, kwamen ze in
de 2e en 3e set winnend voorbij hun tegenstanders.
Met een mooie 7-1 voor HBC huiswaarts, alwaar Sint en Piet in
menig huiskamer al zaten te wachten voor een
feestje…………………………

HBC 2

4e Klasse afdeling 7

Wedstrijd Euro BC 3 - HBC 2 dd: 301112 (3-5)
Helaas geen verslag ontvangen, HBC-2 heeft gewonnen met 3-5

Wedstrijd Yapton BC 1 - HBC 1 dd:011212

(0-8)

Op een koude winterachtige vrijdagavond moesten wij naar
YAPTON BC1 (Eibergen).
We hadden er heel veel zin in, want we hadden in de thuiswedstrijd
gelijk tegen YAPTON gespeeld. Dit had er ook mee te maken dat
Judith, Manon en Sander de thuiswedstrijd niet meespeelde.
We hadden iedereen opgehaald in Hengelo. Dus op naar Zelhem,
want daar moest Judith opgehaald worden. Bij Judith in de straat
aangekomen konden we onze avond bijna afblazen. Door de
sneeuw ging de auto rechtdoor. We gingen op 2mm na lans een
lantarenpaal en stopte 1mm voor de boom.
Gelukkig ging de rest van de reis goed en kwamen we met onze
hartjes in onze keeltjes aan in Eibergen.
Hans en Sander mochten beginnen met de heren enkels. De 1ste
sets waren bij beide heren erg spannend. Gelukkig wonnen ze beide
wel de eerste set. Hans met 21-17 en Sander met 21-19.
De 2de set bij Hans ging iets makkelijker. Het stond op een gegeven
moment 20-11. De tegenstander speelde de shuttle over Hans heen
en dacht daarmee een punt te halen, maar Hans met zijn
welbekende slag sloeg de shuttle terug tussen zijn benen door. De
shuttle raakte iets de netband en de tegenstanden sloeg mis. Zo
stuurde Hans zijn tegenstanden met een uitslag van 21-11 de
kleedkamer in.
De 2de set bij Sander ging ongeveer even gelijk op als de 1ste set.
Sander raakte in het midden van de set iets uit zijn spel, omdat de
tegenstander kort ging serveren. Nadat hij 4 punten had
weggegeven kwam Sander terug in zijn spel en won zo de 2de set
met 21-18.
Bij de dames enkels wat het niet zo heel spanend. Wel ging het erg
gelijk op. Op een gegeven moment stond het bij beide dames 7-1.
De dames zagen dat van elkaar. Toen ze dat van elkaar zagen
wouden ze elkaar voor zijn met het winnen van de wedstrijd. Manon
was de winnaar. Zij sleepte als eerste de partij binnen en Judith 30
seconden later. Het stond nu al 0-4.

Vervolg HBC 1 zie  
Vervolg zie ommezijde

Verslagen

HBC 3

5e klasse afdeling 6

Wedstrijd HBC 3 – Varsseveld BC 1 dd:301112

HBC 4
(0-8)

Helaas geen verslag ontvangen. HBC-3 heeft verloren met 0-8.
Wedstrijd Doesburg BV 5 – HBC 3 dd:071212

(?-?)

Helaas geen verslag ontvangen. Eindstand is onbekend.

Vervolg Wedstrijd Yapton BC 1 - HBC 1 dd:071212

(0-8)

Nu mochten Manfred en Sande aantreden voor de heren dubbel. De
eerste was erg spannend het ging gelijk op. Toch wisten de heren de
eerste set te winnen met 21-19. De 2de set was iets minder
spannend deze wisten ze te winnen met 21-14.
Judith en Manon wisten wat ze moesten doen. Ze moesten de 2 sets
met gemak binnenhalen. Dit deden ze ook met de slappe lach. Beide
sets wonnen ze met 21-4. Het stond nu al weer 6-0.
De 2 mixen wouden we ook nog graag winnen, want dan lopen we
misschien een paar punten uit op PLUUMKE T BV 2.
Hans speelde met Manon en Manfred met Judith. Hans en Manon
hadden een vrij makkelijke wedstrijd. De eerste set was Hans een
beetje aan het prutsen, maar ondanks dat wisten ze toch de eerste
set te winnen met 21-18. De 2de set gingen Hans en Manon er vol
tegenaan en deze set wonnen ze dan ook met 21-7.
Manfred en Judith maakte het iets spannender. De eerste set
wonnen ze net met 23-21. De 2de set ging een stukje makkelijker en
deze wonnen ze met 21-14.
Eindresultaat 8-0 en we kregen nog te horen de wedstrijd PLUUMKE
T BV - DIDAM BC 6 gelijk is geëindigd. 1 wedstrijd meer gespeeld
als PLUUMKE T BV en we staan 12 punten voor.

5e klasse afdeling 7

Wedstrijd HBC 4 - LBC 4 dd:301112

(6-2)

De heenwedstrijd tegen dit zeer jeugdige team hadden we 4-4 gelijk
gespeeld, dus moest er in de thuiswedstrijd gewonnen worden. Door
blessures, feesten en kerstverplichtingen hadden we 2 invallers, te
weten Henk en Aniek.
Henk mocht meteen als 1e heer de spits af bijten. Het ging van een
leien dakje en binnen no time had hij de 1e set met 21-12
gewonnen. In de 2e set ging het iets moeizamer, maar op 19-16 leek
er weinig aan de hand. Echter Henk wist de laatste paar punten
maar niet te verzilveren. En verloor uiteindelijk met 21-23. Zijn
tegenstander liet er geen gras over groeien en won de 3e set met
12-21.
Ondertussen was Jan op het andere veld aan zijn enkel bezig. De 1e
set was hij kansloos en verloor met 16-21. De 2e set ging zijn
tegenstander wat fouten maken waar Jan goed van profiteerde en
met 21-6 won. Ook de 3e set was voor Jan, dus de stand was weer
gelijk.
Jannie had een zware tegenstander, maar wist met goed spel toch in
2 sets te winnen,21-18 en 22-20. Aniek was duidelijk een maatje te
groot voor haar jeugdige tegenstandster en won met 21-10 en 21-8.
In de herendubbel waren Henk en Jan kansloos in de 1e set 9-21.
De 2e set kwamen ze sterk terug en wonnen met 21-13. Maar wie
dacht dat deze partij nu binnen was kwam bedrogen uit. De derde
set liep het van geen kant en verloren ze met 13-21.
Jannie en Aniek hadden zeer weinig tegenstand en wonnen in no
time met 21-9 en 21-8 de dames dubbel.
Door degelijke mix partijen werden op vrij eenvoudige wijze nog 2
punten binnen gehaald. Een mooie 6-2 overwinning. Henk en Aniek,
bedankt voor jullie inzet.

HBC R1

Z-klasse afdeling 3

Wedstrijd HBC R1 - LBC 72 R2 dd:301112

(3-5)

Het team is dit keer Fred-Henri-Agnes S en Agnes W.
Fred begint als 1e heer en speelt een goede wedstrijd maar moet zijn
meerdere erkennen Frank zijn tegenspeler die weet beide sets te
winnen.
Wat een druk baasje die Frank niet alleen in het spel maar verder
ook duidelijk aanwezig.
Dan moet Henri maar proberen de 1e punten binnen te halen de 1e
set gaat verloren maar Henri weet de 2e set naar zich toe te trekken
ook al kost het de nodige moeite.
De tegenstander boos op zichzelf en over zijn spel maar dat mag
onze pret niet drukken.
Henri gaat voor een 3e set de tegenstander herpakt zich en Henri
kan het niet bij benen de set gaat verloren 14-21 jammer.
Dan de 1e dame in de persoon van Agnes W die heeft een makkie
maar door toch slordigheden van mijn kant zijn de set standen 21-3
en 21-8.
De 2e enkel stellen wij even uit want Agnes S is er nog niet.
De heren kunnen verder gaan met hun dubbel de 1e set winnen de
heren met 21-15 nu de 2e set die verliezen ze met 10-21 heren
blijven communiceren met elkaar.
Het wordt een 3 setter kom op heren ze gaan voor de winst, maar
helaas de tegenstander was ietsjes slimmer eindstand 14-21.
Agnes S loopt warm en kan haar enkel gaan spelen deze verliest ze
maar ja je komt binnen en moet gelijk aan het spelen.
Wij gaan voor de dames dubbel de 1e set verliezen 19-21 wij.
Kom op wij gaan er tegen aan want wij willen ook eens winnen en
dat lukt wij winnen de 2e set met 21-9.
Nu ons nog een keer oppeppen wij kunnen deze partij winnen en dit
lukt ook al maken wij wat meer foutjes maar winnen met 21-13.
De mixen nog Fred speelt met Agnes S ik heb de wedstrijd niet
gezien omdat ik zelf aan het spelen was maar weet wel dat Fred en
Agnes S hebben verloren.
Mijn partij met Henri verliep redelijk nu moesten wij tegen het drukke
baasje en daar ga je toch in mee moet natuurlijk niet en wij verloren
dan ook onze 1e set met 8-21 dit kan niet kom op Henri de 2e set is
voor ons en ja hoor dat lukte 21-12 nu de 3e set deze ging gelijk op
ons niet van de wijs laten brengen gewoon badmintonnen en voor de
punten gaan ja hoor het werd 21-15.
Eindstand is 3-5.
Recr.HBC
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Wedstrijd Lochem BC 4 - HBC 4 dd:031212

(6-2)

Na onze 1e overwinning van het seizoen afgelopen vrijdag gingen
we vol goede moed onderweg naar Lochem. Onderweg in de auto
was er volop discussie of het wel of niet noodzakelijk is om sex te
hebben met je mix partner om een goed mix koppel te vormen.
Aangekomen in de kantine in Lochem kwamen we midden in een
sinterklaas feest terecht en konden we de liedjes uit volle borst mee
zingen. Jet was enorm onder de indruk van de kruip piet die op een
hele speciale manier was geschminkt.
De stemming was opperbest, maar dat werd in de wedstrijd gauw
minder. Jan verloor kansloos met 21-11 en 21-17 ondanks zijn grote
mond vooraf. Gelukkig was Gerrit wel bij de les en trok met 16-21 en
19-21 de stand weer gelijk.
De dames van Lochem waren duidelijk een maatje te groot in de
enkel, zowel Jannie als Jet hadden weinig in te brengen.
Gerrit en Jan bakten er in de herendubbel helemaal niets van en
verloren dik met 21-14 en 21-11.
De dames leken in de dubbel dezelfde kant op te gaan na het verlies
van de 1e set met 21-11. In de 2e set ging het echter een stuk beter
en ging de partij mooi gelijk op. Helaas trokken de dames van
Lochem met 22-20 aan het langste eind.
Dan maar proberen om in de mixen nog wat punten binnen te
slepen. Jannie en Gerrit kregen in de 1e set flink klop met 21-10. In
de 2e set gooiden ze er nog een schepje bij bovenop en leek het de
goede kant op te gaan. Helaas moesten ze zich ook in deze set
gewonnen geven met 21-19.
Jet en Jan speelden een prima mix, en wonnen met 17-21 en 14-21.
De tegenstanders waren hier absoluut niet blij mee.
Met een 6-2 nederlaag de kantine in. Het was heel gezellig en de
tegenstanders trakteerden op overheerlijke bitterballen. Tenminste
zo zagen ze eruit. Echter de bar jongen was kennelijk geen
meesterkok, want alle ballen waren leeg van binnen..... Misschien
toch iets te lang in het vet!!!!! Een nieuwe schaal hapjes en frites
maakten echter dat dit gauw weer was vergeten

Wedstrijd LBC 72 R2 - HBC R1 dd:141212

Het begon al goed. Evert is te druk om Arriva op de rails te
zetten/houden en heeft als invalleR gelukkig Wim voor ons geregeld.
HENRI was toe aan een familie weekendje en liet dus ook verstek
gaan. Agnes heeft wel vaker wat en was er dus ook niet.
Gelukkig konden Agnes S, Fred en Judith wel.
OP naar Lichtenvoorde. Eerst een bak koffie in de mooie kantine.
Thuis hadden we verloren, maar met een ander team, wie weet word
het wat.
Fred trad aan tegen ene Frank en won de wedstrijd, gelukkig al 1
punt.
Wim had het zwaar, ( dat zag je ook, hij was rood aangelopen) maar
verloor ook de 2de set nipt. Net geen 3 setter. 1 verloren punt dus.
Toen de dames. Agnes Sannes won gemakkelijk. Judith had het
beduidend zwaarder, maar speelde ( al zeg ik het zelf) een prima
partij) tegen de 14 jarige topper.
Het was ook een leuke partij, het werd zelfs een drie setter. Ze won
terecht.
De dubbels, ja dat kon alle kanten op gaan, hadden we het idee. De
dames wonnen nipt.
Ook de heren deden het goed en maakten korte metten met de
tegenstanders en wonnen.
De mixen, we hebben even gehusseld. Wim met Judith en Agnes
met Fred.
Het waren mooie partijen maar we wonnen, het was spannend.
Judith schreeuwde dan ook na de overwinning van blijdschap.
Het moest er even uit, sorry. Eindstand 6-2.
De derde helft brachten we door op de lounche banken. WE kregen
voortreffelijke hapjes voorgeschoteld en ook de wijn was heerlijk.
IN AL DEZE JAREN BADMINTON HEB IK ( JUDITH) NOG NOOIT
ZULKE LEKKERE HAPJES GEHAD .De anderen waren het met me
eens.
Helaas hebben we niet goed meegekregen waar ze gekocht zijn.
Dus hopelijk moeten we volgend seizoen ook weer tegen LBC.
Nu, we wensen eenieder een goed kerst feest en een goed uit einde
van 2012
Tot het nieuwe jaar bij het nieuwjaarstoernooi.
Groetjes HBC R1

toernooi

(2-6)

