Jaarverslag HBC 1 Seizoen 2011/2012
Verslag HBC 1, seizoen 2011/2012
We begonnen het seizoen met de volgende speler:
Hans Zweverink, Sander Massen, Manfred Cuppers, Aniek Leusink, Manon Dijk
en Judith Winkelman
De verjonging van ons team betaalde zich uit in een klinkende overwinning tegen
Euro, 7-1.
HBC 1 – Poona GBC 3 dd. 21-10-2011
Op vrijdag 21 oktober moesten we thuis tegen Poona spelen. Hans en Sander
begonnen beiden met hun enkel. Hans had de eerste set goed gewonnen, maar
verloor zijn tweede set op het nippertje. Dit betekende een derde set voor Hans.
Gelukkig bleef Hans doorzetten en won hij de derde set met 21-16. Sander
begon ook sterk en won de eerste set met 21-15. Daarna volgde zijn tweede set
die ook prima verliep, hij won met 21–12. Het stond ondertussen 2-0 voor HBC
1. Judith begon te spelen, maar verloor onder de wedstrijd haar lens. Ze verloor
helaas beide sets. Gelukkig was Manon kijken en kon zij gauw naar huis om een
lens op te halen voor Judith. Aniek speelde hierna, ze verloor de eerste set net
met 18-21. In de pauze gaf trainer Gerard haar enkele tips. Helaas verloor Aniek
ook de tweede set. Manfred en Sander gingen samen de heren dubbel spelen. Dit
was een hele spannende wedstrijd. De heren gingen gelijk op en moesten een
derde set spelen. Sander en Manfred deden goed hun best, helaas pakte Poona
de meeste punten. Judith en Aniek speelden samen de dames dubbel. De eerste
set begon goed, alleen Poona was net een stukje sterker en daardoor ging de set
naar Poona. Ook de tweede set ging naar Poona. De stand was ondertussen 2-4
voor Poona. We konden er nog een gelijk van maken, dus we begonnen fanatiek
aan onze mix. Hans en Aniek wonnen de eerste set met 21-15, dit zag er goed
uit. De tweede set ging minder goed en verloren ze dan ook met 8-21. We
moesten en zouden de derde set winnen, dus zette we alles op alles. Gelukkig
wonnen we de derde set met 21-16. Manfred en Judith zaten beide sets heel
dichtbij, maar dit was net niet genoeg voor de winst. De einduitslag van HBC 1 –
Poona GBC 3 werd: 3-5.
Eefde BC 1 – HBC 1 dd. 28-10-2011
Op vrijdag 28 oktober vertrokken we vol goede moed naar Eefde om tegen de
plaatselijke BC aan te treden. Met Annemiek als invalster voor Judith. Vooraf
werd gehoopt op minimaal een gelijkspel. De wedstrijd eindigde echter totaal
anders. Hans begon tegen Paul, een ervaren speler, en verloor in 2 sets van
Paul. Sander had zijn dag niet en verloor in 2 sets van Tim. De dames deden het
beter maar wisten beide helaas niet te winnen. Annemiek haalde 19 en 17
punten, Aniek 20 en 16 punten. Na 4 wedstrijden al met 4-0 achter, het zou
moeilijk worden om aan de verwachting te voldoen. Misschien kon het
herendubbel daar verandering in brengen. Sander en Manfred speelden zeker
niet slecht, maar het automatisme was nog niet aanwezig. Zodat deze wedstrijd
ook naar de tegenstanders ging. Dan maar voor de eer dachten de dames. Hun
tegenstandsters waren oudgedienden met veel ervaring.

Dit leverde helaas geen punt op, de BC-ers wonnen ook nu weer, ook weer in 3
sets; setstanden 22-20, 23-25 en 23-21. Het zou toch niet gebeuren, met 8-0
verliezen? Vol goede moed werd aan de gemengd dubbels begonnen, maar al
snel werd duidelijk dat Eefde toch een maatje te groot voor ons was. Einduitslag
8-0 voor Eefde. Na gezellig nagepraat te hebben werd de terugreis met de
bekende kater gemaakt. Hopelijk gaat het vrijdag beter als we tegen Doesburg
mogen spelen.
Phido 5 -- HBC 1 dd. 4-11-2011
We staan onderaan in het lijstje en na het verlies van vorige week is het erg
belangrijk dat we een paar puntjes pakken.
Manfred speelt als eerste heer, omdat Hans niet aanwezig is. Manfred mocht als
eerst spelen in de gigantische mooie nieuwe sporthal van Phido. Manfred kwam
bij beide sets een paar puntjes te kort. Hij verloor zo zijn eerste enkel van dit
seizoen. Toen mocht Sander spelen op veld 4. Sander speelde de eerste set wel
goed, maar kwam 3 puntjes te kort. In de tweede set kwam Sander niet in zijn
spel. Hierdoor verloor hij de tweede set ook. Het was nu al 2-0 voor Phido. Aniek
was nu aan de beurt. Aniek had een goede tegenstander. Aniek ging er flink
tegen aan, maar haar tegenstander was toch een stukje sterker. Het stond nu 3
- 0. Nadat Judith om de prachtige boom in de sporthal had warmgelopen kon ze
beginnen aan haar enkel. Judith speelde sterk en haar tegenstander kon niet
meekomen met Judith. De tegenstander schold er wat vanaf, maar dit hielp haar
niks Judith won haar partij dan ook netjes met 2 sets. Had was nu 3 - 1.
Na de enkel begonnen Manfred en Sander met de dubbel. Ze hadden er veel zin
in, omdat ze beide de enkel hadden verloren. Misschien waren ze iets te
enthousiast, want in eerste set ging er veel mis en hierdoor verloren ze ook de
set. De tweede set ging wel iets beter, maar de tegenstander was net iets beter.
Judith en Aniek deden het iets beter. Zij wonnen de eerste set met 24 - 22. Ze
gingen vol vertrouwen de tweede set in, maar door goed spel van de
tegenstander verloren Judith en Aniek de tweede set. Nu kwam er de derde set.
Het was erop of eronder, maar helaas was het er onder.
Judith en Aniek verloren ook de derde set. De stand was nu 5 tegen 1
Nu moesten de mixen gespeeld worden. Judith met Manfred en Aniek met
Sander. Sander en Aniek speelden dit seizoen voor het eerst met elkaar, maar
speelde ondanks dat een redelijke eerste set waarin ze net een paar puntjes te
kort kwamen. Ondanks het verlies van de eerste set hadden ze veel zin in de
tweede set, want ze hadden het gevoel dat ze er nog wel een derde set uit
konden slepen. Helaas ging dit niet op en ze verloren met dikke cijfers. Judith en
Manfred kwamen de eerste set ook wat puntjes te kort. De tweede set ging bij
hun wel iets beter, maar verloren net met 23 - 21.
Deze wedstrijd was weer een flinke tegenvaller. Hopelijk pakken we de volgende
wedstrijden wel wat punten, want we hebben ze hard nodig.

HBC 1 – LBC 72 2 dd.: 03-02-2012
Nadat we onlangs uit met 6-2 hadden verloren waren we tot op het bot
gemotiveerd om sportieve revanche te nemen.
We traden dan ook op volle oorlogssterkte met ons zessen aan.
Hans begon zijn enkel prima. Edwin en hij maken er meestal een uitputtende 3setter van en ook nu zijn er 3 sets nodig. Edwin komt namelijk de 2e set goed
terug. In de 3e set speelt Hans geconcentreerd en wint vrij ruim. Het eerste punt
is binnen! Hans krijgt de handen van het publiek nog op elkaar door in één rally
2x tussen zijn benen door te spelen en uiteindelijk ook hiermee het punt te
scoren. Klasse!!!
Op de andere baan begon Sander ook goed aan zijn enkelpartij. Het ging lang
gelijk op maar uiteindelijk moest hij zich in 2 sets nipt gewonnen geven.
Judith had de vorige keer verloren en wilde thuis natuurlijk niet verliezen. Maar
meestal als Hans wint dan verliest één van de dames. Dit kwam nu helaas ook
weer uit. Monique was gewoon net wat scherper en won wel verdiend in 2 sets.
Manon won haar enkelpartij in 2 sets. De eerste set ging nog gelijk op maar de
tweede set was vrij gemakkelijk. Wat een luxe, 2-2 na de enkelpartijen.
De heren Manfred en Sander spelen een leuke partij maar kunnen niet van de
heren van LBC winnen. In 2 sets gaat de winst naar LBC.
Judith en Aniek hebben het ook zwaar in het damesdubbel. De eerste set kunnen
ze lang bijblijven maar ze verliezen uiteindelijk wel. In de tweede set lopen de
dames van LBC snel uit naar een flinke voorsprong en zo is de stand weer 2-4.
De hoop is nu gevestigd op de mixen.
Hans en Manon spelen als een goed team en winnen redelijk eenvoudig in 2 sets.
Manfred en Aniek beginnen prima door de 1e set te winnen. De 2e set is echter
voor LBC dus moet het in 3 sets worden beslist. Manfred en Aniek overwinnen
hun zenuwen en winnen de 3e set! Eindelijk weer eens niet verloren, maar een
verdiend gelijkspel behaald.
Of dit genoeg is om degradatie te ontlopen is twijfelachtig, maar we gaan er nog
steeds voor!
Vrijdag 10 februari moeten we proberen om zoveel mogelijk punten tegen Phido
bij elkaar te sprokkelen. Aan onze inzet zal het niet liggen!
De derde helft was overigens zeer gezellig!!
HBC 1 – Phido BC 5 dd. 10-02-2012
We hebben afgelopen vrijdag alweer de voor laatste wedstrijd van het seizoen
gespeeld.
Phido uit Doetinchem kwam op bezoek, de uitwedstrijd hadden we verloren dus
we zouden voor eerherstel gaan.
Zonder de zieke Judith werd begonnen door Hans met zijn herenenkel. Hans
toverde de ene na de andere truc tevoorschijn uit zijn trukendoos; de
tegenstander bleef echter stoïcijns zijn eigen spelletje spelen en won met 17-21
en 16-21.
Tegelijk met Hans was Sander begonnen met zijn wedstrijd tegen Jeroen. Na een
moeizame start begon het bij Sander te lopen en won hij met 21-18 en 21-11.
Een tactische wissel bepaalde dat Aniek als 1e dame tegen Laura zou beginnen.
Ondanks mooie rally’s verloor ze helaas met 9-21 en 14-21.
De druk door deze tactische wissel lag dus nu op de schouders van Manon. Ze
wist hier goed mee om te gaan en won dan ook met 21-15 en 21-18.
Tussenstand na de enkelpartijen 2-2.

Het herendubbel van Sander/Manfred tegen Brit/Jeroen was er een met hoge
pieken en zeer diepe dalen. Samengevat niet constant genoeg om het de
tegenstanders lastig te maken.
Bij de dames werd de dubbel Aniek/Manon tegen Laura/Esther ook verloren.
Dan maar de mixen winnen net zoals de vorige wedstrijd.
Manon en Hans begonnen goed tegen Brit en Esther, winst in de eerste set,
verlies in de tweede, weer winst in de derde. Stand 3-4 in het voordeel van
Phido.
Aniek en Manfred wonnen de eerste met 22-20, en verloren de tweede en derde
set met 19-21 en 15-21.
Eindstand 3-5 winst voor Phido.
Na de bekende warme “koude” douche werd nog gezellig na gepraat in de
kantine.
Toen de tegenstanders huiswaarts gingen werd door het team nog kort
geëvalueerd waarom het dit seizoen toch maar niet lukken wil om te doen waar
we normaal goed in zijn: …….. winnen.
Iedereen was het ermee eens dat we als team door onvoorziene omstandigheden
dit seizoen onder de maat gespeeld hebben. Dus uithuilen en opnieuw beginnen.
4e Klasse here we come………
Kom ons volgend seizoen aanmoedigen ………………, want we gaan voor het
KAMPIOENSCHAP!
Groetjes,
HBC 1

