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Standen
HBC 1

Verslagen
Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies

Wedstrijden

1 HENGELOSE BC 1

75

12

10

2

0

75 - 21

2 PLUUMKE T BV 2

74

13

9

1

3

74 - 30

3 ULFTSE BC 5

54

13

5

3

5

54 - 50

4 DIDAM BC 6

53

12

6

2

4

53 - 43

5 LOCHEM BC 2

46

13

5

1

7

46 - 58

6 YAPTON BC 1

42

13

4

1

8

42 - 62

7 DOESBURG BV 4

40

12

4

3

5

40 - 56

16

12

0

1

11

8 THUVE BC 5

HBC 2

Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies

16 - 80

77

13

12

0

1

77 - 27

2 GROL BV 1

62

12

7

1

4

62 - 34

3 SEEPAERD T BC 2

58

12

7

1

4

58 - 38

4 HENGELOSE BC 2

52

12

6

2

4

52 - 44

5 EEFDE BC 3

46

13

5

2

6

46 - 58

6 STEENDEREN BC 3

41

13

4

2

7

41 - 63

7 RIJNWAARDEN BV 2

35

12

2

1

9

35 - 61

8 EURO BC 3

29

13

1

3

9

Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies

29 - 75
Wedstrijden

1 VARSSEVELD BC 1

74

12

10

2

0

74 - 22

2 SPEES SJUTTEL 2

64

13

7

3

3

64 - 40

3 LBC 72 4

58

13

7

2

4

58 - 46

4 FLASH VORDEN 3

50

12

6

3

3

50 - 46

5 DOESBURG BV 5

40

11

4

2

5

40 - 48

6 PLUUMKE 67 BC 6

35

10

3

2

5

35 - 45

7 HENGELOSE BC 3

33

11

2

2

7

33 - 55

8 PHIDO BC 10

22

12

0

0

12

22 - 74

HBC 4

Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies

Wedstrijden

1 ZEVENAAR BC 1

88

12

12

0

0

88 - 8

2 IJSSELSTAD BC 6

70

12

9

1

2

70 - 26

3 LOCHEM BC 4

53

13

7

1

5

53 - 51

4 PHIDO BC 11

42

13

4

2

7

42 - 62

5 POONA GBC 7

42

13

5

1

7

42 - 62

6 HENGELOSE BC 4

34

11

2

2

7

34 - 54

7 LBC 72 3

33

11

3

1

7

33 - 55

8 RIJNWAARDEN BV 3

22

11

1

2

8

22 - 66

HBC R1

Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies

Wedstrijden

1 WEHL BC R2

38

8

5

2

1

38 - 26

2 HENGELOSE BC R1

29

7

3

0

4

29 - 27

3 SEEPAERD T BC R1

28

7

3

1

3

28 - 28

4 POONA GBC R2

25

7

3

1

3

25 - 31

5 LBC 72 R2

24

7

2

0

5

24 - 32

Verslagen

4e klasse afdeling 6

HBC 2

4e Klasse afdeling 7

Wedstrijd Doesburg BV 4 - HBC 1 dd: 130113 (0-8)

Wedstrijd Eefde BC 3 - HBC 2 dd: 110113 (3-5)

Helaas geen verslag ontvangen, HBC-12 heeft gewonnen met 0-8

Op vrijdag 11 januari naar Eefde, daar aangekomen maar zoals
gewoonlijk eerste beginnen met een bakje koffie. Bert mocht eerst
nog even uitleggen wat er gebeurt was met zijn (gelukkig) linker
hand. Door een dommigheid was er een soort van schroef in zijn
hand “geschoten” en die zat er nog steeds in. Het ongevalletje heeft
verder geen invloed gehad op zijn spel. Bert mocht gelijk starten en
wist, relatief makkelijk, zijn enkel in twee sets te winnen.
Ook bij Tonnie ging het voorspoedig en wist ook zijn enkel
eenvoudig te winnen. Daarna waren de dames aan de beurt.
Bij de enkel va Annemiek bleek al dat zij op meer tegenstand zou
kunnen rekenen. Weliswaar wist ze de eerste set winnend af te
sluiten maar de 2e en ook de 3e set gingen nipt (beide 21-19)
verloren.
De eerste set van Ria was (helaas) snel verloren, Ria zat duidelijk
nog niet in haar spel. De 2e set werd spannender en het leek dat Ria
deze zou kunnen winnen. Door een paar ongelukkige slagen ging
deze set helaas toch verloren met 22-20.
De herendubbel gaf weinig problemen, Tonnie en Bert wisten weer
in 2 sets de tegenstanders te verslaan.
De damesdubbel daarentegen was een spannende aangelegenheid.
Zowel in de 1e als de 2e set ging het gelijk op. Jammer genoeg ging
het in beide sets op het einde net verkeerd, met 21-19 en 22-20
gingen ze verloren.
Voor de winst kwam het op de mixen aan. We kunnen echter kort
zijn: beide mixen, Ria met Bert en Annemiek met Tonnie werden
gewonnen met vrij groot verschil.
Resultaat, een mooie 5-3 overwinning.

Wedstrijd Ulftse BC 5 - HBC 1 dd: 230113 (4-4)
Helaas geen verslag ontvangen, HBC-1 heeft gelijkgespeeld
Wedstrijd HBC 1 - UBC 5dd:161112 (6-2) (nagekomen)

Wedstrijden

1 SPEES SJUTTEL 1

HBC 3

HBC 1

Na afloop van de wedstrijd is het team van HBC druk bezig met wie
het verslag moet schrijven. Omdat er enige spanning in het team van
HBC zat, is na stevig onderhandelen besloten om het verslag door
en vanuit Ulfts beeld te schrijven.
Gezien de stand op de ranglijst, HBC koploper en op de voet
gevolgd door T Pluumke BV, waren de HBC’ers iets gespannen. Ulft
kwam met 4 heren, inclusief coach en 2 dames naar Hengelo toe om
het de koploper moeilijk te maken. HBC zat ook in spanning omdat
de uitslag van concurrent T Pluumke BV nog niet bekend was,
achteraf gezien niet nodig omdat ze maar met 7-1 wonnen in plaats
van de verwachte 8-0.
UBC was dankzij de muziek in de auto van Neil Daimond zeer
ontspannen.
John B. won na sterk en geconcentreerd spel van Hans Z. Hans ging
er regelmatig bij liggen maar dat mocht niet helpen, John had de
shuttle prima neergelegd. John won met 21-17 en
21-12. Hoogtepunt van deze wedstrijd is de inmiddels bekende
service van John, dit maal precies door de gleuf in het dak. Bij 4-1
voorsprong wenst John zijn tegenstander nogmaals een prettige
wedstrijd. Dit na 2 keer een let door de teller te zijn gegeven. Wat let
oe!
Vervolg HBC-1 zie ommezijde

Annemiek, Ria, Tonnie (Roy) en Bert.

HBC 3

5e klasse afdeling 6

Wedstrijd Phido BC 10 – HBC 3 dd:130113

HBC 4

(1-7)

Helaas geen verslag ontvangen. HBC 3 heeft gewonnen met 1-7.
Wedstrijd Flash Vorden 3 – HBC 3 dd:130113

(4-4)

Helaas geen verslag ontvangen. HBC 3 heeft gelijk gespeeld.

Vanavond 1502:
HBC-1 speelt thuis tegen Thuve BC 5
HBC-2 speelt thuis tegen Rijnwaarden BV 2
HBc-4 speelt thuis tegen Zevenaar BC 1
HBC 3 en HBC R1 spelen volgende week vrijdag thuis.

5e klasse afdeling 7

Wedstrijd Rijnwaarden BV 3 – HBC 4 dd:090113

HBC R1
(4-4)

Na een lange busreis bereikten we eindelijk Lobith, even een kopje
koffie en het kan gebeuren. Deze tegenstander kennen we nog niet
omdat de wedstrijd was uitgesteld de vorige keer. Maar het feit dat
ze onderaan staan gaf ons toch enig vertrouwen.
Dat was in de eerste heren enkel partij van Jan niet echt terug te
zien, met 21-14 en 21-16 kreeg hij klop. Gerrit deed het als de
tweede heer beter en wist de 1e set met 18-21 te winnen. De 2e set
kreeg hij daarintegen weinig kansen, 21-12 verlies. Maar in de derde
set kwam Gerrit sterk terug, had zelfs een voorsprong maar moest
uiteindelijk met 21-19 zijn meerdere erkennen.
Een slecht begin van de wedstrijd. Gelukkig waren Jet en Jannie wel
in goede doen. Jet verloor de eerste set nog met 21-19, maar toen
gingen alle remmen los en met 16-21 en 15-21 sleepte zij het eerste
punt voor ons binnen.
Een goed voorbeeld doet goed volgen zullen we maar zeggen, want
Jannie speelde ook een goede partij en trok via 19-21 en 15-21 de
stand weer gelijk.
Maar ja, toen was het weer de beurt aan Gerrit en Jan. Het was 3
keer niks, en met 21-8 en 21-12 werden ze in no time van de baan
geveegd.
Zo dik als de heren verloren, zo simpel trokken Jet en Jannie de
stand weer gelijk door een 10-21 en11-21 overwinning in de dames
dubbel.
Na een kort overleg tussen de heren van beide teams werd het idee
geopperd om de mixen niet te spelen, 4 - 4 als eindstand op te
schrijven en onmiddelijk aan het bier te gaan. 1 van de dames van
rijnwaarden vatte dit serieus op en werd zelfs nog even fel... Hilariteit
alom, en snel het veld in.
Jet en Jan speelden een super 1e set en wonnen die met 10-21. Dit
was een beetje te simpel, en in de 2e set leek het op het eind zelfs
mis te gaan. Ze waren echter net op tijd weer bij de les en wonnen
deze met 20-22.
Op het andere veld kwamen Jannie en Gerrit net te kort en moesten
met 22-20 en 21 - 16 het punt aan de tegenstander laten.
Dus toch een 4 - 4 eindstand wat natuurlijk weer de discussie
opwekte dat we beter een half uur eerder naar de kantine hadden
kunnen gaan.
Het was nog heel gezellig met veel en lekkere hapjes voor we de
lange busreis naar Hengelo weer inzetten.

Z-klasse afdeling 3

Wedstrijd Wehl BC R2 - HBC R1 dd:090113

(5-3)

Wij gaan naar Wehl met Judith-Henri-Evert onze chauffeur en Agnes
W.
Eerst maar even koffie wij zijn er nog niet helemaal klaar voor het
nieuwjaars toernooi zit nog in de benen maar wij hebben de
kampioenen bij ons dus…………
Wij beginnen zoals gewoonlijk met de heren enkel partijen.
Wij hebben 2 banen tot onze beschikking dus als wij zo spelen als
thuis en ook nog winnen zijn wij vroeg in de kantine.
Henri gaat van start maar hij heeft dinsdagavond toch teveel
gegeven want hij loopt een beetje achter de feiten aan en verliest
dan ook zijn enkel partij jammer maar er komen nog meer
wedstrijden.
Evert is aan de beurt moet ook zijn meerdere erkennen in de speler
van Wehl conclusie wij hebben nog geen punten.
Dan moeten de dames het maar proberen Judith speelt als 1e dame
wij hebben het eens omgedraaid maar dit resulteerde niet in punten.
Nu Agnes W moet zien dat wij toch eens een punt pakken en dit lukt
in 2 sets.
Wij spelen de dames en heren dubbel gelijk dus weten niet van
elkaar hoe het loopt maar op de lijst zien wij dat zowel de dames als
de heren deze partijen allebei in 2 sets weten te winnen.
De stand is weer gelijk nu de mixen hier heb ik (Agnes W) wel
vertrouwen.
Judith en Evert beginnen het loopt goed de 1e set winnen ze met 2117 dan de 2e set deze verliezen met 17-21.
Dan maar een 3e set maar het lukt niet meer wat ze ook proberen
het is net niet ….
Dus verliezen ze met 13-21.
Nu Agnes W met Henri het gaat gelijk op maar wij verliezen de partij
met 21-23.
Wij spreken af de 2e set moet voor ons zijn en dit lukt ook wij winnen
met 21-19.
Ook maar een 3e set het gaat weer gelijk op maar wij maken de
foutjes en dan weet je het wel wij verliezen met 19-21.
Conclusie wij hebben best goed gespeeld maar 2 avonden achter
elkaar badmintonnen dat breekt ons toch wel op.
Wehl heeft verdient gewonnen.
HBC-recr.1.
Evert-Henri-Judith-Agnes W
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Vervolg Wedstrijd HBC 1 - UBC 5dd:161112 (6-2)
(nagekomen)
Ook zijn heldere analyse na afloop: als de shuttle geslagen is begint
het spel.
Op baan 3 speelde Piet tegen Sander. Piet kon het tempo van de
jonge en veel smashende Sander niet bijbenen. Piet kon de
aanwijzingen van de coach niet ten uitvoer brengen.
Sander won verdiend met 21-10 en 21-13.
De dames van HBC zijn van een niveau hoger dan de 4 klasse. Dit
was aan de opmerkingen van Audrey te merken: ze slaat als een
kerel, ik begin er niet aan, zit niet goed, zie je wel, blijf op baan 1. Na
verlies in de 1e set met 21-5 ging de 2e set nipt verloren met 21-17.
Er zat bijna een 3e set in. Judith won echter terecht.
Jelly speelde tegen Manon, Voordat de eerste shuttle geslagen was,
was de wedstrijd al gespeeld. Jelly was al geblesseerd aan de
wedstrijd begonnen en deed het zeer rustig aan.
De eerste set in 21-6 verloren. In de 2e set kon Jelly de 1-0
voorsprong niet vasthouden en verloor met 21-2. Manon speelde
ook nog met links.
Voor de herendubbel kwamen Piet en Eric tegen Sander en Manfred
op de baan. De Ulftse heren speelden geconcentreerd en dwongen
de Hengelsen tot fouten. Het spannende scoreverloop van de 1e set
is als volgt:
0-1, 0-2, 1-2, 1-3, 2-3, 2-4, 3-4, 3-5, 4-5, 4-6, 5-6, 6-6, 7-6, 7-7, 7-8,
8-8, 8-9, 8-10, 9-10, 9-11, 9-12, 9-13, 10-13, 11-13, 11-14, 12-14,
12-15, 13-15, 13 -16, 13-17, 13 -18, 14-18,15-18, 16-18, 17-18, 1719, 18-19, 19-19, 19-20, 20-20, 20-21, 21-21, 21-22, 22-22, 22-23,
22-24. Winst derhalve voor UBC.
In de 2e set was het minder spannend, na 4-4 liep UBC uit naar 6-14
om vervolgens met 10-21 het 2e wedstrijdpunt binnen te halen.
De damesdubbel ging met 21-4 en 21-4 gemakkelijk naar HBC. Een
zeer genoeglijk potje ondanks de handicap ( blessure Jelly ) van
team Ulft.

Wedstrijd Poona GBC 7 – HBC 4 dd:190113

(5-3)

Op zaterdag morgen naar Gaanderen badmintonnen. Niet indereen
is enthousiast over dag en tijdstip. Aangezien Jan en Alfred allebei in
de lappenmand zitten is Henk Hoed vandaag zo sportief om ons
voort te helpen.
Henk doet dit met verve, want als 1e heer wint hij zijn enkelpartij in
drie sets, 18-21, 21-18 en 15-21. Gerrit die toch niet buiten kan
werken met dit weer, benut zijn zaterdag morgen uitstekend en wint
net als Henk in 3 sets, 21-18 , 16- 21 en 15 - 21.
Toen was het de beurt aan de dames, Jannie mocht deze keer het
spits afbijten. De eerste set ging het moeizaam, en verloor ze met
21-10. Daarna kwam ze beter in haar spel en wist met 15-21 en 1721 de partij alsnog te winnen. Jet had het in de eerste set ook heel
lastig en verloor met 21-9. De 2e set ging het veel beter, helaas wist
ze niet te winnen.
1 - 3 voorsprong na de enkelpartijen, dat zag er veelbelovend uit.
Henk en Gerrit kwamen er echter in de 1e set van de dubbel niet
aan te pas, 21-13. Een goed herstel in de 2e set en een 17-21
overwinning maakte een 3e set noodzakelijk. Deze ging echter
teleurstellend met 21-14 naar de tegenstanders. Ook de dames
konden de goede start in de enkels niet voortzetten in de
dubbelpartij. Met 21-14 en 21-16 gingen ze het schip in.
In plaats van de mooie voorsprong stond het nu weer gelijk en
moesten de mix partijen de beslissing brengen. Jet en Henk
speelden een leuke pot, maar moesten toch met 21-18 en 21-17 hun
meerdere erkennen. Helaas, ook Jannie en Gerrit konden geen vuist
maken en verloren met 21-16 en 21-11.
Een 5-3 nederlaag na een 1-3 voorsprong is wel erg zuur. Gauw
douchen, en gezellig de kantine in.
Wedstrijd Phido BC 11 – HBC 4 dd:190113

(2-6)

Wedstrijd ‘t Seepaerd BC 2 - HBC 2 dd: 270113 (6-2)
Zondagmorgen 27 januari op weg naar ’s Heerenberg, aldaar even
zoeken naar de nieuwe sporthal maar die was toch snel gevonden.
In de sporthal moesten velen nog even bijkomen van het karnevals
feest de vorige avond en nacht. Wij ook eerst maar een bakje koffie.
Na de koffie en het omkleden mocht Bert weer de spits afbijten.
Hoerwel het middag was, was het zoals gewoon op een
zondagmorgen voor Bert nog veel te vroeg. Hij kon nog geen deuk in
een pakje boter slaan en met badminton was het al net zo slecht. In
2 sets sleepte Bert zich naar een nederlaag.
Hoewel onzeker is of bij Roy de zelfde zondagmorgen perikelen een
rol spelen, was het resultaat niet beter. In 2 sets ging ook zijn enkel
verloren met nagenoeg dezelfde cijfers als de enkel van Bert.
De dames moesten het dan maar maken. Annemiek liet ons dan ook
gelijk even zien hoe het ook al weer moest. Met prima spel en
duidelijke cijfers wist zij het eerste punt binnen te slepen.
Zou Ria ook haar punt binnen weten te halen. De eerste set gaf
daar, jammer genoeg geen uitzicht op, met 21-7 ging deze verloren.
In de2e set ging het wel beter, maar nog niet goed genoeg.
In de dubbel gingen Bert en Roy voortvarend van start, de eerste set
werd met geconcentreerd spel mooi binnengehaald. Jammer dat in
de 2e en 3e set de klad er weer een beetje inkwam. Het spel werd
niet beter maar juist steeds slechter. Beide sets gingen verloren.
In de damesdubbel lieten Annemiek en Ria nog eens zien hoe je
moest winnen. In 2 sets (13-21 en 14-21) werd het 2e punt gescoord.
Dan de mixen, Annemiek en Bert hadden 1 groot nadeel: Bert.
Ondanks het redelijke spel van Annemiek wist Bert geen enkel punt
te scoren. In 2 sets was het voorbij en verloren.
Roy en Ria deden het beter. De eerste set wisten zij naar zich toe te
trekken. Maar dan, er kwam hierop geen vevolg in de 2e en 3e set
die beiden werden verloren.
Een treurige 6-2 nederlaag die we bij een natje en een droogje weer
zo snel als mogelijk probeerden te vergeten.

Helaas geen verslag ontvangen. HBC 4 heeft gewonnen met 2-6.
Annemiek, Ria, (Tonnie), Roy en Bert

De beide mixen werden beiden in spannende 3 setters gespeeld. De
1e set werd door HBC gewonnen, UBC gaf zich niet gewonnen en
won de 2e set. De 3e set was weer voor HBC.
De Hans Zweverink bal was een cuciaal punt in deze wedstrijd.
Deze bal staat in Ulft bekend als de Gerry Massop bal. HBC
gefeliciteerd met de overwinning van 6-2. Namens UBC 5.

toernooi

