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Standen
HBC 1

Verslagen Seizoen 2013-2014
Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies

1 PHIDO BC 7

21

4

3

1

0

21 - 11

2 HENGELOSE BC 1

19

4

3

0

1

19 - 13

3 PHIDO BC 8

18

4

2

0

2

18 - 14

4 FLASH VORDEN 2

13

3

1

1

1

13 - 11

5 POONA GBC 6

13

4

1

1

2

13 - 19

6 LBC 72 2

12

3

1

1

1

12 - 12

7 GROL BV 1

10

3

1

0

2

10 - 14

6

3

0

0

3

8 SPEES SJUTTEL 1

HBC 2

Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies

6 - 18
Wedstrijden

1 BACO BC 4

21

4

3

1

0

21 - 11

2 FLASH VORDEN 3

17

4

2

0

2

17 - 15

3 IJSSELSTAD BC 9

17

4

2

1

1

17 - 15

4 IJSSELSTAD BC 7

14

2

2

0

0

14 - 2

5 DIDAM BC 7

13

4

1

0

3

13 - 19

6 HENGELOSE BC 2

12

3

2

0

1

12 - 12

7 LOCHEM BC 3

6

2

0

0

2

6 - 10

8 RIANTO BC 3

4

3

0

0

3

HBC 3

Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies

4 - 20
Wedstrijden

1 RIJNWAARDEN BV 3

18

4

2

1

1

18 - 14

2 GROL BV 2

17

4

1

2

1

17 - 15

3 HENGELOSE BC 3

16

4

2

0

2

16 - 16

4 ULFTSE BC 6

15

3

2

1

0

15 - 9

5 VARSSEVELD BC 2

13

3

1

2

0

13 - 11

6 SHUTTLE-UP 81 BV 2

13

4

1

0

3

13 - 19

7 EURO BC 3

12

3

1

1

1

12 - 12

8 LBC 72 3

8

3

0

1

2

HBC R1

Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies

8 - 16
Wedstrijden

1 DIDAM BC R1

12

2

2

0

0

12 - 4

2 HENGELOSE BC R1

11

2

1

1

0

11 - 5

3 DOESBURG BV R1

9

2

1

1

0

9 - 7

4 PHIDO BC R2

5

2

0

0

2

5 - 11

5 POONA GBC R1

3

2

0

0

2

3 - 13

6 STEENDEREN BC R1

0

0

0

0

0

0 - 0

Wedstrijden vanavond

HBC-1 tegen Flash Vorden 2
HBC 2 tegen IJsselstad BC 7
HBC 3 tegen Grol BV 2
HBC R1 speelt niet vanavond

i

Wedstrijden

HBC 1

3e Klasse afdeling 4

Wedstrijd Phido BC - HBC 1 dd. 220913
Geen verslag ontvangen, HBC 1 heeft verloren met 5-3.
Wedstrijd HBC 1 - Poona GBC 6 dd. 270913
Geen verslag ontvangen, HBC 1 heeft gewonnen met 6-2.
Wedstrijd Spees Sjuttel 1 - HBC 1 dd. 061013
Zondag 6 oktober was de wedstrijd tegen Spees Sjuttel 1.
De speler die meespeelde waren Tonnie, Sander, Judith en Anniek.
Op papier zag het er na uit dat we deze wedstrijd redelijk makkelijk
konden winnen.
De heren begonnen te enkelen, maar het ging niet zo gemakkelijk
dan gedacht. Sander kon niet meekomen met het spel van de eerste
heer van Spees Sjuttel. Hij liep achter de feiten aan en verloor
daardoor de wedstrijd.
Tonnie speelde tegen Maikel Verhey. Hij speelde vorig jaar ook bij
Tonnie in de competitie. Tonnie verloor toen in 3 sets. Vandaag was
het dus tijd voor een revanche. Het ging erg gelijk op en het kwam
weer aan op een 3de set. Tonnie won hem net niet.
Nu waren Aniek en Judith aan de beurt.
Judith had geen waardige tegenstander dus ze won gemakkelijk met
2 sets. Bij Aniek ging het erg gelijk op en het kwam ook op de derde
set aan. Helaas won Aniek hem ook niet.
We hadden nu al 3 punten ingeleverd en we moesten nu alles
partijen winnen om met de winst naar huis te gaan.
Dus snel naar de dubbels. Tonnie en Sander speelde heel erg goed
alleen de tweede set ging erg slecht. Ze maakte te veel fouten en
gaven telkens de aanval weg. De tweede set werd dan ook niet
gewonnen. Gelukkig hadden ze in de derde set weer het gevoel te
pakken en deze wonnen ze dan ook gemakkelijk.
Bij de dames ging het ook erg goed de eerste set wonnen ze ruim.
De tweede set was wat spannender maar uiteindelijk werd deze ook
gewonnen.
De stand was nu 3 tegen 3. Op naar de mixen die moesten we
allebei winnen anders verloren we of werd het een gelijk spel.
Sander met Judith en Tonnie met Aniek.
De mixen gingen erg goed. Zo goed hadden we zelf ook niet
verwacht.
Beide sets werden dan ook gewonnen in 2 sets.
Eindstand 5-3. Niet helemaal wat we verwacht hadden, maar toch
weer de winst.
Groetjes,
HBC1
Hans, Tonnie, Sander, Judith,
Annemiek en Aniek

HBC 2

5e Klasse afdeling 6

Wedstrijd HBC 2 - Flash Vorden 3 dd. 270913
Vanavond spelen Ria, Nienke, Harry en Bert en Bert mag de spits
afbijten. Zijn jeugdige tegenstander speelde wel aardig maar was
toch niet opgewassen tegen het degelijke spel van Bert. Hij maakte
weinig fouten en speelde tactisch goed. In 2 sets werd de
tegenstander verslagen.
Harry had wat meer moeite met zijn tegenstander, het was duidelijk
dat Harry nog geen wedstrijdritme heeft. Door een blessure ook het
laatste deel van het vorige seizoen niet gespeeld, het was dus al
weer lang geleden. In 2 sets moest hij de winst aan de tegenstander
laten.
Ria mocht aan de bak. In de 1e set ging het gelijk op, hoewel gestart
met een achterstand, werd deze snel weer ingehaald in een enkele
opslagbeurt. Aan het einde kwamen de slagen minder goed aan en
ze moest de 1e set met 21-19 gewonnen geven. In de 2e set was het
goede spel eraf of, haar jeugdige tegenspeelster (13 jaar) was lang
en speelde meer deugdelijk in deze set. Helaas ging deze set wat
sneller verloren.
Nienke speelde tegen een wat oudere en slimmere dame. Dit
maakte echter geen indruk op Nienke, ze speelde nog slimmer en
maakte weinig fouten. In 2 strait sets pakte ze haar tegenstandster
in.
In hun dubbel speelden Harry en Bert gewoon goed, slechts weinig
punten werden weggegeven. De tegenstander kreeg geen vat op het
spel en zo werd de dubbel in 2 sets winnend afgesloten.
Ria en Nienke wisten in de 1e set aardig bij te blijven, een tijd lang
ging het gelijk op. Tegen het einde van deze set pakt het dan toch
verkeerd uit en ging deze set verloren. De 2e set verliep wat meer
dramatisch, de tegenstanders bleven degelijk spelen, maar met Ria
en Nienke ging het juist minder goed. Na de dubbels een 3-3 stand,
voor winst moesten de mixen gewonnen worden.
Nienke en Bert speelden de 1e mix en deze verliep voorspoedig. Ook
nu hadden de tegenstander geen vat op het spel en Nienke en Bert
speelden goed. In twee sets werd de winst gepakt.
Ria en Harry maakten er een spannende wedstrijd van. De eerste
set verliep niet goed, Harry en Ria moesten wellicht nog aan elkaar
wennen. Met 21-12 ging deze set verloren. In de 2e set kwamen ze
goed terug, ze maakten minder fouten en de tegenstanders maakten
er steeds meer. Met 21-16 pakten ze de winst. Dus een 3e set. In
deze set bleek dat hun tegenstanders het beste al gegeven hadden.
Hoewel het verloop met vlagen nog wel spannend was, werd er toch
met duidelijke cijfers gewonnen. 5-3 winst, een mooie uitslag.
Ria, Nienke, (Roy, Wim),
Harry en Bert

Verslagen seizoen 2013-2014

HBC 3

5e Klasse afdeling 7

Wedstrijd HBC 3 - Rijnwaarden BV 3 dd. 270913.
Mart weer hersteld van zijn blessure mocht als 1e aan de bak deze
avond. Zijn tegenstander was een maatje te groot voor hem. Met 1321 en 11-21 moest hij zijn meerdere erkennen.
Gerrit, ook voor het eerste in actie deze competitie begon sterk in
zijn partij tegen de veel pratende tegenstander en wist de 1e set
met 21-19 te winnen. Maar in de 2e en 3e set hield hij het hoofd niet
koel tegen deze lastige meneer en verloor de partij.
Aan de dames de taak de partij in evenwicht te brengen. Jet stak
deze avond in goede vorm en met 21-19 en 21-14 haalde ze het 1e
punt voor ons binnen.
Jannie gesterkt door deze prestatie begon ook prima en won haar 1e
set met 21 - 14. Normaal komt ze pas laat in de partijop stoom, dit
gold echter deze keer voor haar tegenstandster. De 2e set werd
door haar met 17-21 gewonnen. De derde set was bloedstollend
spannend, helaas verloor Jannie met 24-26
De heren dubbel was ook super spannend. Mart en Gerrit verloren
de 1e set met 18-21, maar herstelden dit door met 22-20 de 2e te
winnen. In de derde set moesten ze na een hevige strijd het punt
aan de tegenstander laten, ze verloren met 24-26
Jet en Jannie begonnen goed in de dubbel en wonnen de 1e set met
21-14. De 2e set namen ze het te makkelijk op en verloren met 1721. Nu waren ze weer bij de les, en wonnen de 3e set met 21-14
Een 2-4 achterstand, dus proberen in de mixen de partij in evenwicht
te brengen. Jet en Gerrit speelden prima, en wonnen eenvoudig met
21-15 en 21-12. Mart en Jannie wonnen de eerste set ook met 2115, echter ze verloren de 2e met 12-21. Ook in de 3e set konden ze
het niet bolwerken en verloren met 16-21. Een 3-5 nederlaag...
gelukkig waren de heren van de tegenstander in de kantine minder
irritant dan in het veld.....!!!

HBC R1

Y Klasse afdeling 3

Wedstrijd HBC R1 - Doesburg BV R1 dd. 270913
Geen verslag ontvangen, HBC R1 heeft gelijkgespeeld.
Wedstrijd HBC R1 - Poona GBC R1 dd. 041013.
Dit is de 2e wedstrijd en het team bestaat uit: Fred Versteege, Henri
Bulten Evert Brand, Judith Weustenenk Agnes Winkelman.
Wij spelen tegen Poona. De 1e heer is dit keer Henri en die gaat
goed van start hij wint dan ook de 1e set. De 2e set verloopt ook
prima maar hij moet er wel wat voor doen en dus wint hij die ook.
Dan de 2e heer Fred die gaat ook goed van start maar wel blijven
opletten en niet te gemakkelijk denken maar Fred wint de 1e set.
De 2e set hier komt het op conditie aan maar Fred geeft zich niet
gewonnen en trekt deze set ook naar zich toe. Al 2 punten wat een
luxe. Dan de dames. Judith wint haar partij ook ik heb er niet veel
van gezien want was zelf aan het spelen. Ook Agnes wint de partij
alweer 2 punten. Nu de heren dubbel met Evert en Henri de 1e set
winnen ze maar de 2e set zijn ze er niet bij wij nog aanwijzingen
geven vanaf de kant maar de set verliezen ze dik. Dan maar voor de
3e set de heren maken goede afspraken en ja hoor ze weten de set
te pakken goed zo heren wij zijn trots. Het gaat goed met het team
alles nog gewonnen. Dan de dames dubbel dit was een drama
partij niks wil lukken wij doen alles fout dus de partij verloren.
Nu de mixen Fred en Judith winnen de 2 sets redelijk makkelijk.
Maar Evert en Agnes moeten er meer voor doen de 1e set winnen wij
de 2e set verliezen wij dus er moet een 3e komen. Agnes en Evert
communiceren nu beter met elkaar het gaat moeizaam maar omdat
Evert een goede luisteraar en een gewillige speler is weten wij de
partij te winnen. Wij hebben gewonnen met 7-1 en dat is prima.
Op naar de volgende wedstrijd die is 27 oktober tegen Phido.
VervolgWedstrijd Varsseveld BC 2 - HBC 3 dd. 041013.

Wedstrijd Varsseveld BC 2 - HBC 3 dd. 041013.
Met 4 heren in het team vond Jet blijkbaar een beetje veel van het
goede.... toen Alfred amper 1 been in het busje had gezet ging het
gas er vol op.... Gelukkig reageerde Jet alert op ons geschreeuw,
maar het was een hilarisch begin van deze avond.
Het was al wat jaren geleden dat we hier hadden gespeeld. Gelukkig
werden sommigen gelijk herkend.... zeker indruk gemaakt met hun
spel!!!!
Jan mocht de spits af bijten en won zijn partij met 17-21 en 19-21.
Alfred deed ondertussen op het 2e veld van zich spreken, en won
vrij eenvoudig met 12-21 en 17-21
Waar de heren goed begonnen hadden de dames het een stuk
lastiger... Jannie trof een sterke tegenstandster en werd met 2 x 21-8
van de baan geveegd, wat ze ook probeerde, het mocht niet baten.
Jet ging het wel beter af, echter in beide sets moest ze op het laatst
cappituleren... 22-20 en 21-19
Vervolg 

De heren dubbel liep als een speer, de eerste set werd nog 17-21,
de 2e ging nog makkelijker in 12-21. Waar Jet en Jannie normaal
in de dubbel vaak punten halen door hun goede samenspel, liep het
deze keer heel anders. De tegenstandsters waren niet alleen
individueel heel sterk, maar ook als koppel. De cijfers spreken voor
zicg... 21-7 en 21-10 Dit kwam ook in de mixen tot uitdrukking...
Jet en Jan 21-15 en 21-15, Jannie en Alfred 21-13 en 21-8 kwamen
er niet aan te pas.....Dus een 5 - 3 nederlaag, of zoals Jan
concludeerde...
als er vrouwen aan te pas kwamen
.... ging het mis!!!!
In de kantine was het bere
gezellig......
en later in onze eigen kantine ook!!!!

Wedstrijd HBC 2 – Lochem BC 3 dd. 04102013
Ria, Nienke, Wim en Bert staan vanavond klaar om de
tegenstanders aan te pakken. Wim gaf voor de wedstrijd wel aan dat
zijn kuitblessure nog niet geheel over was, maar hij zou (natuurlijk)
met zijn ingetapete kuit z’n best doen. Vanavond hebben we
ruimte zat, er spelen maar 2 teams thuis, dus de enkels, dubbels en
mixen konden gelijker tijd gespeeld worden. Bert en Wim gingen
gelijk goed van start. Bert was in zijn enkel zeer geconcentreerd,
hij moest nog een beetje zelfvertrouwen opbouwen. In de enkel lukte
dat bijzonder goed, met degelijk spel en weinig fouten gaf hij zijn
tegenstander geen of weinig kans punten te scoren. Resultaat: winst
in twee sets. Bij Wim liep het al net zo goed, ondanks dat de
blessure nog wel gevoeld werd, leidde dit niet tot problemen. Juist
niet, immers in twee sets pakte hij zijn tegenstander in.
Dan Ria en Nienke. Ria had in de 1e set veel moeite met de
tegenstandster of misschien ook wat met zichzelf. De tegenstandster
kon wel redelijk hard slaan maar aan backzijde maakte ze toch
redelijk veel fouten en ook lopen was niet haar sterkste kant. Maar
dan moet Ria daar wel gebruik van maken. In de eerste set lukte dat
dus onvoldoende en zo ging deze verloren. In de 2e set pakte Ria
het goed aan, De opslag hoog achterin en dan de return kort of hard
in slaan. Prima set, deze werd dan ook gewonnen. De 3e set wilde
Ria op de zelfde wijze winnend afsluiten, helaas lukte dat niet. De
opslag van Ria was minder secuur en bleek nu regelmatig uit te zijn.
Ook de return op backhandzijde maar ook voorin kwamen niet meer
aan of waren uit. De 3e set ging dus verloren. In de herendubbel
hadden Wim en Bert weinig moeite met hun tegenstanders. In 2 sets
werd (relatief) makkelijk gewonnen. Ria en Nienke een paar apart.
Moesten ze beiden nog het onderspit delven in hun enkels, de
dubbel is een ander verhaal. Tegen de verwachting (van de heren)
in wisten zij ook hun tegenstandsters in 2 sets te kloppen. Mooie
prestatie. Dan de mixen. Over verwachtingen gesproken. Bert en
Nienke zouden dat varkentje wel even wassen. De tegenstanders
dachten daar toch anders over en zo was ook het verloop. Het liep
niet, geen overmacht maar juist veel fouten. De 2e set verliep
weliswaar beter maar toch nog geen vuist. In 2 sets ging deze mix
verloren. Zou het winst worden of gelijkspel, de beslissing zou de
2e mix brengen. De eerste set ging vrij makkelijk naar Ria en Wim,
geen vuiltje aan de lucht. Maar de 2e set, vrij lang gelijk opgaand,
werd uiteindelijk toch verloren met 20-22. Een spannende 3e set
bracht gelukkig verlichting, met 21-13 toch nog een mooie winst en
een 5-3 overwinning. De kuit van Wim is wel wat gevoelig maar hij
heeft het gehouden.
Ria, Nienke, (Roy, Harry),
Wim en Bert
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Nagekomen verslag:

HBC 1
Wedstrijd HBC 1 - Poona GBC 6 dd. 270913
Na een klein deukje met het verlies van vorige week, nu Poona op het menu.
Tonnie was ivm verjaardag van zijn vrouw afwezig. Proficiat nogmaals.
Dat wilde dus zeggen dat Hans alle partijen ging spelen
Sander mocht beginnen als 1ste heer en had aan Bert een lastige tegen stander.
Hij leek wel op onze Bert qua spel, alles terug ophalen aan het net, maar Sander liet zich niet zomaar uit het veld slaan.
Na winst in de eerst set wordt Sander vaak wat nonchalanter en zo ook nu en verloor de 2 de. Maar herstelde zich prima in de derde set door Bert
op zijn plaatst te zetten
Nu moest Hans, na een afwezigheid van ruim een half jaar weer en enkel spelen.
Nu moest er natuurlijk wel nagedacht worden, want lopen is wat moeilijker.
Dit leek er in het begin niet helemaal op maar gaande weg de eerste set kwamen de driehoekjes van Gerard weer uit zijn rechter pols.
Set 1 binnen. Nu de 2de set, dit verliep ook prima, alleen kwam nu het conditionele om de hoek en kwam Rick aardig kort bij. Maar een 3 de set zou
wel eens fataal kunnen worden en Hans maakte het dan ook maar snel af in 22-20
Nu de dames. Judith had nog wat tegen stand in de eerste set, maar die was in de 2de ver te zoeken 21-15, 21-6
Aniek had het moeilijker en ging in de eerste set goed van start maar verloor 16-21. In de 2de set echter verliep het spel niet meer helemaal
vlekkeloos en maakte de tegenstander korte metten met Aniek 6-21
Nu de dubbels dan maar. Sander en Hans hadden het aardig te pakken en konden elkaar goed vinden in het systeem.
Goede rally’s die vlot afgemaakt werden wanneer het shutteltje maar iets te hoog over het net kwam. Zo willen we dat vaker zien 21-17, 21-14
De damesdubbel ging ongeveer gelijk, allen werd het in de 2de ste nog even spannend aan het eind, maar de koele blik en speelstijl van de dames
liet het niet zo ver komen en maakte het af met 25-23.
Nu de mixen.
Tot Hans verbazing was er achter de schermen gesleuteld aan de samenstelling en de indeling.
Misschien om safe te spelen, maar de 2de heer en dame 1ste mix te laten spelen was niet zo’n goede set.
Hans en Aniek lieten zich dan ook in de eerste set van hun beste kant zien en speelde de mix van Gaanderen helemaal we. Ook tot hun eigen
verbazing.
Maar de 2de set herpakte Poona zich en kwam verrassend sterk terug. Hans moest denk ik zijn tol betalen voor de vele partijen en kan het spel
niet meer volgen. Ze zagen de partij uit hun handen glippen en Poona haalde hun 2de punt
Sander en Judith daarin tegen hadden zo een makkie en wonnen in 21-17 en 21-9
Toch een tevreden uitslag van 6-2 en opgeklommen naar een 3de positie in de ranglijst

