Jaarverslag HBC-2 Seizoen 2011/2012
HBC 2 – Poona GBC 5 dd. 23-09-2011
De eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. De start is niet optimaal immers we
kunnen met de spelers van het 2e voor deze avond geen compleet team
samenstellen. Roy heeft een feestje, Tonnie is op vakantie en Annemiek kan niet
(altijd) op vrijdag spelen. Alfred Zweers en Jannie Lubbers waren zo vriendelijk
ons uit de brand te helpen en ons team te completeren.
De herenenkel ging voor Bert een beetje moeizaam van start. Zijn, nog erg
jonge, tegenstander was wat voortvarender en alras stond Bert tegen een
achterstand aan te kijken. Maar na enige tijd was Bert schijnbaar warm genoeg
en kon toch de eerste set naar zich toe trekken. De tweede set verliep wat
makkelijker, eenmaal warm had Bert niet zoveel moeite meer met de
tegenstander. Het eerste punt is binnen.
De eerste set van Alfred en zijn tegenstander verliep spannend. Alfred kon een
tijd lang goed mee, maar moest tegen het einde van de eerste set zich toch
gewonnen geven. De 2e set verliep, helaas, wat minder spannend. Met 21-17 en
21-11 gingen de games verloren.
Vanwege de leeftijd van een van de spelers van Poona is besloten het
herendubbel direct na de herenenkels te spelen.
Een goede concentratie en het voordeel van de ervaring gaven de doorslag.
Alfred en Bert hadden slechts 2 sets nodig om de tegenstanders op de knieën te
dwingen. Commentaar van de trainer na afloop was wel dat Bert te veel hooi op
zijn vork heeft genomen en dus te weinig rekening hield met zijn medespeler.
Bert was niet bereikbaar voor commentaar.
In haar enkel zat het (nog) niet mee met Ria. Op het oog moest dit appeltje-eitje
zijn, maar de praktijk wees anders uit. Het spel van Ria was slechts bij vlagen
goed, maar in het totaal onvoldoende om een punt weg te slepen. In 2 sets ging
dit punt naar de tegenstandster.
Jannie had het moeilijk in haar wedstrijd, misschien deel wel door een beetje
gebrek aan zelfvertrouwen. Bij voorbaat werd door Jannie winnen voor
onmogelijk gehouden. Het werd dan inderdaad geen winst maar door het
getoonde spel en geboden tegenstand was winst zeker niet onmogelijk geweest.
Jammer, in 2 sets gaat het punt weer naar de tegenstandster.
De Damesdubbel laat een beetje het beeld zien zoals we ook in beide
enkelspelen gezien hebben. Winst is niet onmogelijk maar blijft wel uit. Het spel
was bij vlagen goed en gaf reden tot optimisme. Het resultaat daarom des te
teleurstellender.
De eerste mix van Ria en Bert moest en zou een punt opleveren. Helaas een
blessure die niet helemaal uit de lucht kwam vallen als een slag bij heldere
hemel, maakte dat Bert niet goed meer kon bewegen. Hierna is er wel
doorgespeeld maar kon er niet echt meer een vuist gemaakt worden. Dit punt
ging in 2 sets verloren.
De andere mix van Jannie en Alfred ging ondanks het redelijk tot goed spel van
beide ook verloren.
Eindresultaat een teleurstellende 2-6 nederlaag.
Jannie en Alfred bedankt voor jullie steun en inzet!!

HBC 2 - Phido BC 10 dd. 21-10-2011
Vanavond moesten Ria, Annemiek, Roy en Bert de punten zien te pakken.
Bert kwam goed uit de startblokken, geconcentreerd en met goed spel wist hij de
eerste set snel naar zich toe te trekken. Appeltje-eitje zou je dan denken. Toch
niet helemaal, in de tweede set bleek dat de tegenstander zich toch niet zo
gemakkelijk naar de slachtbank liet slepen. Ondanks de concentratie bij Bert en
het bij vlagen goede spel, vielen toch meer shuttles buiten de lijnen en bleek de
tegenstander geen snelle opgever te zijn. Er moest gewerkt worden. Na een
lange en vermoeiende strijd wist Bert toch, met een eindstand van 29-27, ook
deze set te winnen.
Intussen was Roy ook met zijn wedstrijd gestart. Met gedegen spel wist hij beide
sets winnend af te sluiten.
De enkelwedstrijd van Annemiek was een redelijk gelijk opgaande strijd. Dat
bleek ook uit de setstanden. De eerste set werd vrij moeizaam gewonnen met
21-17, maar de tweede set werd met de zelfde cijfers verloren. De 3e set moest
de uitkomst brengen waarbij, eerlijk is eerlijk, de tegenstandster vaak in het
voordeel leek te zijn. Toch pakt het anders uit, een gelijk opgaande strijd waarbij
de opslag over en weer ging. Bij de laatste slagen was het puntvoordeel evenals
het geluk bij Annemiek. Een harde return van haar tegenstandster viel net buiten
de lijnen en bepaalde de eindstand op 21-19.
Bij Ria verliep de wedstrijd wat moeizamer. Niet helemaal goed in haar vel moest
ze in twee sets zich gewonnen geven.
In de herendubbel zaten Roy en Bert goed in het spel, de tegenstanders konden
geen grip krijgen op het spel. Boden ze in de eerste set nog enige tegenstand, de
2e set kon vrij snel in winst worden omgezet.
Annemiek en Ria moesten hard werken voor de punten en dat hebben ze
gedaan. De eerste 2 sets gingen gelijk op en de punten werden verdeeld. De 1e
set gewonnen met 21-19 en de 2e set verloren met 20-22. In de 3e set leek dan
ook de spirit van de tegenstandsters gebroken. Met 21-11 werd deze set en
daarmee de wedstrijd gewonnen.
Annemiek en Bert namen de 1e mix voor hun rekening. Een wedstrijd waarbij
Annemiek wat van haar snelheid en goede spel aan het net liet zien. Bert werd
bij tijd en wijle zelfs verrast door de snelheid waarmee Annemiek zich aan het
net verplaatste. Geen enkel moment in gevaar werd deze wedstrijd in 2 set
gewonnen.
Ria en Roy speelden intussen hun mixwedstijd. Een gelijk opgaande wedstrijd
met veel spanning. De 1e set ging verloren, de 2e set gewonnen en in de derde
set steeg de spanning in top. Uiteindelijk ging, jammerlijk, deze set met 24-22
verloren.
De 6-2 eindstand was voldoende reden om een feestje te vieren. In de kantine
hebben we nog even nagepraat onder het genot van een drankje en een hapje.
Grol BV 1 - HBC 2 dd. 26-10-2011
Via een min of meer alternatieve route zijn we op woensdag 26 oktober om +/
19.45 uur in Groenlo beland. Het begin van wat een wat ongelukkige avond
badminton zou blijken te zijn. Na de koffie/cappuccino bleek het toch nog vrij
lastig om de (heren-) kleedkamer te vinden. Maar goed na korte tijd zijn we toch
allen in het juiste tenue op het speelveld gearriveerd. Deze keer mochten op
verzoek de dames de spits afbijten.

Het begin van de eerste set liep voor ons en voor Annemiek zoals wij dat
hoopten en verwachtten. Annemiek was snel en kon een met goede slagen een
voorsprong opbouwen. Na enige tijd echter kwam de tegenstandster wat beter in
het spel en werd het voor Annemiek moeilijker de slagen goed te plaatsen.
Helaas ging de eerste set nipt verloren. In de tweede set kon Annemiek haar
vorm niet vinden, eerder leek ze een beetje het zelfvertrouwen te verliezen. Veel
van de slagen kwamen niet meer aan of ver genoeg. Helaas dus ook verlies in de
tweede set.
Ria moest in de eerste set van haar enkelwedstrijd duidelijk nog even warm
worden. De eerste slagen werden gemist en al snel stond ze op een behoorlijke
achterstand. Langzaam begon het dan toch beter te lopen en steeds beter en
meer wist ze punten te scoren. De opgelopen achterstand was te groot en kon
niet meer goed gemaakt worden. In de tweede set zette het betere spel zich
voort en Ria kon deze set wel naar zich toetrekken. Dus een derde set! Deze set
had helaas voor Ria een dramatisch verloop. Tot de stand 14-16 ging het redelijk
gelijk op met uitzicht op winst. Maar toen: een kleine misstap waarbij Ria haar
linker knie overstrekte maakte al snel duidelijk dat verder spelen niet mogelijk
was. Niet alleen betekende dit een verloren enkelwedstrijd, maar ook het
damesdubbel en de Mix met Bert waren verloren punten.
Deze rampspoed maakte dat er voor ons nog maximaal 4 punten te behalen
zouden zijn als alle nog te spelen wedstrijden gewonnen zouden worden.
Bert was intussen gestart met zijn enkelwedstrijd en zette een positieve lijn in.
Zowel in de eerste als tweede set kon hij met degelijke slagen de tegenstander
zijn wil opleggen. Met de setstanden 21-8 en 21-9 kon hij het eerste punt binnen
halen.
Tonnie had het moeilijk in de eerste set. Hij zat niet in het spel, oranje en blauwe
lijnen werden verward en slagen kwamen niet aan. Genoeg redenen om de winst
in de eerste set aan de tegenstander over te laten. In de tweede set stond er
toch ineens een andere Tonnie, lijnen waren weer duidelijk en slagen hadden
weer voldoende lengte en precisie. De 2e set werd dan toch nog relatief
eenvoudig in winst omgezet. De 3e set gaf hetzelfde beeld als de 2e set, Tonnie
zat goed in het spel en de tegenstander had steeds meer moeite de shuttle terug
te brengen. Het 2e punt was binnen.
In het begin van de 1e set was het vertrouwen op een goede afloop bij Tonnie en
Bert heel groot. De tegenstanders hadden in de enkelwedstrijd een deuk
opgelopen dus moest er gewonnen worden. Omdat in deze set vooral Bert wat
moeite had met de korte ballen en er veel shuttle buiten de lijnen geplaats
werden, was het toch nog een beetje spannend. Met 21-19 werd de eerste set
gewonnen. In de tweede set verliep het een stuk beter, en deze set werd dan
ook vrij eenvoudig gewonnen, punt nummer 3 was binnen.
Als laatste de Mix van Tonnie en Annemiek. Tonnie zat al goed in het spel en kon
dat niveau vasthouden, voor Annemiek was dat anders. Onze verwachtingen
waren hoog gespannen en alle onrust over het spel van Annemiek totaal
ongegrond. Was er in de eerste nog wel eens een enkele slag die gemist werd, in
de tweede set stond Annemiek er als een huis. Geen enkel slag werd nog gemist
en wat de tegenstanders ook probeerden, ze kwamen er niet door en kregen de
shuttle om de oren.
Uiteindelijk, na het drama met Ria is deze uitslag toch iets waar we tevreden op
terug kunnen kijken.
Na enige (fris-) drankjes of bockbiertjes, een hartig hapje en een gezellig
gesprek zijn we huiswaarts gekeerd. Tonnie heeft daarbij het stuur van Ria
overgenomen en ons veilig thuis afgezet.

HBC 2 - Lochem BC 2 dd. 18-11-2011
De avond begint voor Bert vol stress, al 8 uur geweest en nog geen enkel
teamlid te bekennen. Wat is er aan de hand? Gelukkig viel het v.w.b. de dames
wel mee, al snel na de klok van 8 waren beide dames aanwezig. Twee invallers
deze keer, Karin (van Aken ) en Francisca (Vermandel), beide dames van het
derde. Een 2e heer was wat meer problematisch, een misverstand, verkeerde
informatie, een aantal telefoontjes was nodig om een 2e heer aanwezig te
krijgen. Hoewel Roy eigenlijk had moeten spelen, kwam uiteindelijk Tonnie
opdagen.
Bert moest in de eerste set nog een beetje warm worden en wist deze maar
nauwelijks in winst om te zetten. De tweede set verliep beter en hij maakte
minder fouten. Het eerste punt is binnen.
Omdat Tonnie nog maar net binnen was, moest Karin hierna aantreden. Voor
Karin een moeilijke wedstrijd, de tegenstandster was lang en had bijna alles te
pakken. De tweede set kon Karin weliswaar wat meer tegenstand bieden maar
het punt ging verloren.
Tonnie had in zijn eerste set ook wat opstart problemen, ook omdat de
tegenstander veel smashes nog (onverwacht wist te retourneren. In de tweede
set bleek toch het verschil, het tweede punt was binnen.
Francisca maakte er een spannende pot van, de strijd ging gelijk op. Toch aan
het einde van beide sets wist Francisca de wedstrijd in haar voordeel te
beslechten. Twee keer 21-18, een prima prestatie en het 3e punt is binnen.
De herendubbel moest op papier winst opleveren. In de eerste set maakten
Tonnie en Bert dat ook helemaal waar. De tweede set echter verliep niet
helemaal zoals verwacht. De tegenstanders waren wat hardnekkiger en Tonnie
en Bert lieten wat meer steekjes vallen. Moeizaam werd deze set toch ook
binnengehaald.
Bert en Francisca kregen in de mix een beetje klop, de eerste dame van de
tegenstanders maakte een te groot verschil.
Tonnie en Karin hadden meer succes, en verdiend. Met redelijk ruime cijfers
werd het 5e punt binnengehaald.
Een mooie overwinning (5-3), mede dankzij de inzet van de beide invalsters.
Karin en Francisca bedankt!
HBC 2 – Steenderen BC 2 dd. 25-11-2011
Tonnie kon in zijn enkel geen potten breken en verloor in twee sets. Bert had
minder problemen met zijn tegenstander en won relatief eenvoudig ook in twee
sets.
Annemiek speelde goed en kon ook in twee sets haar tegenstandster bedwingen.
Het werd nog wel even spannend want ze liep tegen het einde van de 2e set een
blessure op.
Bertha kon in haar eerste set nog aardig meekomen met de tegenstandster maar
moest toch in twee sets haar verlies nemen.
In de herendubbel speelden Tonnie en Bert bij vlagen goed spel maar de
tegenstanders waren te goed. In twee sets werd verloren.
Annemiek en Bertha maakten er een spannende wedstrijd van, ondanks de
blessure van Annemiek. Een driesetter waar uiteindelijk toch in de 3e set werd
verloren.
Er was nog enige discussie of de mix van Tonnie en Annemiek wel gespeeld
moest worden, om de blessure van Annemiek niet te verergeren. Annemiek gaf
echter aan dat het wel kon en zo gebeurde. Een mooie mix die ook nog werd
gewonnen.

Bij Bert en Bertha liep het niet helemaal zo vlot. De het goede spel van
voornamelijk de dame van de tegenstanders maakte het verschil en de wedstrijd
ging in twee sets verloren. Eindstand 3-5.
Bertha bedankt voor het invallen en de inzet daarbij.
Poona GBC 5 -- HBC 2 dd. 03-12-2011
Tonnie had geen enkele moeite met zijn tegenstander en won in twee sets, beide
met 21-10. Bert moest een beetje op gang komen, de eerste set ging nog
verloren maar de tweede en derde set werden gewonnen.
Francisca trof een sterke tegenstandster, ze moest zich dan ook in twee sets
gewonnen geven. Nienke maakte er een spannende wedstrijd van, de eerste set
werd nipt verloren, maar in de tweede set kwam ze terug. Ook de derde set ging
gelijk op, helaas tegen het einde een paar ongelukkige slagen en punten van de
tegenstandster en de wedstrijd was verloren.
Tonnie en Bert zetten het goede spel van de enkels door in de dubbel, in twee
sets kregen de tegenstanders het nakijken.
Bij de damesdubbel veel meer spanning maar een minder gelukkig resultaat. In
twee sets moesten Francisca en Nienke zich gewonnen geven.
In de mix speelden Tonnie en Francisca een goede en spannende wedstrijd. De
eerste set werd met overmacht gewonnen, maar in de tweede set slopen enige
onzuiverheden in het spel. Toch werd ook de tweede set winnend afgesloten.
Bert en Nienke hadden minder in de melk te brokkelen. Hoewel de wil en inzet er
wel was, wilde het maar niet lopen. In twee sets pakten de tegenstanders ook
hun 4e punt.
Eindstand 4-4
Francisca en Nienke bedankt voor het invallen en de inzet, temeer omdat dit
voor jullie de tweede wedstrijd was op deze dag (’s morgens met HBC -3
gespeeld).
Steenderen BC 2 – HBC-2dd. 18-12-2011
Zondagmorgen 1812 al vroeg (10.15 uur) op weg naar Steenderen, speelde dit
een rol of ……
Tonnie kwam maar niet in zijn spel en moest in twee sets zich gewonnen geven.
Bert wist de eerste set naar zich toe te trekken en in gedachten had hij de
wedstrijd al gewonnen. Maar hoe anders zou het toch verlopen. De korte ballen
wilden maar niet over het net of vielen buiten de lijnen, Zowel in de tweede als
derde set kwam Bert niet tot een beter spel met als resultaat dat beide sets en
de wedstrijd verloren gingen.
Annemiek was er weer bij, maar het vertrouwen in de overwinning was er nog
niet. De eerste set nog veel onnodige fouten en dus, verlies. Gelukkig ging het in
de tweede en derde set veel beter. Meer vertrouwen in het eigen spel maakte
dat slagen beter uit de verf kwamen en de winst was dan ook verdiend. Nienke
had duidelijk moeite met de tegenstandster en kon de wedstrijd niet keren. In
twee sets ging deze verloren.
In de dubbel speelden Tonnie en Bert een goede wedstrijd. De eerste set ging
nog nipt verloren, maar in de tweede en derde set maakte zij dit goed met nog
minder fouten en degelijk spel. Beide sets werden met 21-15 gewonnen.
De damesdubbel liep minder fortuinlijk, Annemiek en Nienke konden weinig
inbrengen tegen het spel van de tegenstandsters. De dubbel ging in twee sets
verloren.

De mix van Tonnie en Nienke verliep al even onfortuinlijk. De tegenstanders
konden met degelijk spel deze mix in twee sets winnend afsluiten.
Bert en Annemiek konden in de eerste set nog wel zoiets als een vuist maken, op
sommige momenten werd punt op punt gescoord, terwijl op andere momenten
er toch teveel foutjes in het spel slopen en punten eenvoudig werden
weggegeven. De eerste set werd wel winnend afgesloten. In de tweede en derde
set werden er toch steeds meer fouten gemaakt en het spel en het tij konden
niet gekeerd worden. Helaas gingen beide sets verloren.
Eindstand 6-2.
Nienke wordt weer hartelijk bedankt voor het invallen en haar inzet.
Phido BC 10- HBC 2 dd. 13-01-2012
Helaas zijn nog niet al onze spelers fit, Ria kampt nog steeds met de blessure en
daarom gaat Jannie Lubbers mee als invalster.
De sporthal van Phido is wel nieuw, maar qua uitstraling is het er niet op vooruit
gegaan. De ruimte waarin we een bakkie koffie drinken heeft niets meer van de
gezellige sfeer die de oude sporthal had. Ook de sportzaal zelf is niet echt een
verbetering, nog steeds is ruimte eigenlijk te krap voor de badmintonvelden.
Maar wij en zij moeten het ermee doen.
In een spannende en voor een groot deel gelijk opgaande wedstrijd moest Bert,
helaas, zijn meerdere erkennen in de tegenstander. Een driesetter met
setstanden van 22-20, 18-21 en 21-18, het kostte duidelijk moeite dit punt te
verliezen.
Roy wist in wedstrijd geen vuist te maken, zijn tegenstander wist met meer
slimme slagen in twee sets het punt te pakken.
Annemiek speelde gedegen, al moet ook gezegd worden dat haar tegenstandster
wel veel shuttles buiten de lijnen sloeg. Niettemin een duidelijke en verdiende
overwinning.
De wedstrijd van Jannie verliep in de eerste set heel goed, de tegenstandster
had nog geen kijk op de slagen van Jannie. Onze aanmoediging “Jannie power”
heeft zeker geholpen de eerste set te winnen.
In de 2 en 3e set kreeg de tegenstandster echter meer grip op het spel en sloeg
Jannie niet meer die mooie slagen. Uiteindelijk ging het punt dus toch verloren,
jammer.
Wat nagelaten was in de enkels werd voor een deel goedgemaakt in de
herendubbel. Roy en Bert wisten met degelijk en goed samenspel deze dubbel, in
een driesetter, winnend af te sluiten.
Annemiek en Jannie waren minder fortuinlijk, het samenspel van de
tegenstandsters was beter. En ondanks de inzet ging dit punt verloren.
In de beide mixen liep het niet goed, Bert had veel moeite de shuttle binnen de
lijnen te houden en vaak ook leek het net te hoog. Annemiek werd een beetje
meegesleurd in deze malaise. Roy en Jannie moesten, na de wedstrijd ook het
moede hoofd laten hangen.
Verloren met 6 tegen 2, het duurt wel weer even voordat we hierover heen zijn.
Jannie bedankt voor je inzet.
Lochem BC 2- HBC 2 dd. 26-01-2012
We zijn als team weer eens compleet, d.w.z. dat er geen invallers zijn. Ria speelt
nog wel met bandage, helemaal over is de blessure toch ook weer niet.
In een spannende en voor een groot deel gelijk opgaande wedstrijd moest Bert,
helaas, zijn meerdere erkennen in de tegenstander. Waar heb ik dat toch meer
gehoord?

Tonnie had in het begin nog wel wat moeite met zijn tegenstander maar wist
toch vrij gemakkelijk de wedstrijd naar zich toe te trekken.
Annemiek speelde weer gedegen, en is zo ongeveer het vaste punt in al vele
wedstrijden. Ook in deze wedstrijd haalde ze vrij eenvoudig het punt binnen.
Ria had wat meer moeite, duidelijk werd dat de blessure haar nog teveel parten
speelde en dat ze nog te weinig wedstrijden gespeeld heeft om hier een potje te
kunnen breken.
De dubbel van Tonnie en Bert verliep een beetje slordig, d.w.z. dat vooral in de
1e set teveel punten werden “weggegeven”. Resultaat was een onnodig verlies in
de 1e set. In de 2e en 3e set werden toch steeds minder fouten gemaakt en kon
de wedstrijd toch winnend worden afgesloten.
Annemiek en Ria hadden een slechte start, maar kwamen goed terug in de 2e
set. Helaas dat toch de 3e set werd verloren.
In de mix maakten Annemiek en Tonnie er een spannende wedstrijd van. De
eerste set ging met 22-20 verloren, maar in de 2e en 3e set maakten zij met het
betere spel toch duidelijk het verschil en pakten het punt.
Ria en Bert waren duidelijk zoekende naar het juiste spel om de tegenstanders te
verslaan. In de eerste bleef het bij zoeken, het liep gewoon niet. De 2e set leek
op eenzelfde catastrofe af te stevenen. Maar opeens, toen de set al bijna
verloren was begon het te lopen. Teruggekomen van 10 punten achterstand tot
een gelijke stand. Helaas de spurt was toch iets te laat ingezet want de set werd
ging toch naar de tegenstanders.
HBC 2 Rianto BC 2 dd. 03-02-2012
Ria kan nog steeds niet spelen, de blessure geeft nog teveel last. Vanavond
speelt Francisca Vermandel mee als invalster.
In zijn enkel kon Tonnie geen vuist maken, de tegenstander was gewoon te
sterk, teveel slimme slagen en teveel shuttle halen. In twee sets werd deze enkel
beslist.
Bert begon enthousiast aan zijn enkelwedstrijd en dat leverde winst op in de
eerste set. De tegenstander was echter nog niet verslagen.
In de tweede en derde set kwamen teveel smashes van Bert in de tramrail
terecht, en dus uit. Alle slagen en inzet net niet goed genoeg om de wedstrijd in
winst om te zetten.
Alle hoop is gevestigd op de dames.
Annemiek zette een spurt in in de eerste set, en deze was al snel gewonnen.
Appeltje, eitje zou je zeggen. Nou toch niet helemaal, weliswaar werd de 2e set
ook gewonnen maar toch wat minder overtuigend.
Francisca heeft een sterke troef, ze kan de shuttle goed raken en komt met die
slagen vrij makkelijk achter in het veld van de tegenstandster. Dit heeft haar ook
de overwinning bezorgd, de slagen hoog achterin waren te moeilijk. Een mooie
en “strait” overwinning in 2 sets.
Met het herendubbel kwamen we toch weer op achterstand, Bert en Tonnie
speelde vrij aardig en het leverde een redelijk spannende wedstrijd op.
Uiteindelijk toch verlies in 2 sets.
De dames moesten de score weer effenen, en zo deden ze dan ook. Ook i twee
sets waren ze te sterk voor de tegenstandsters.
De mixen werden tegelijk gespeeld. In de mix van Tonnie en Annemiek maakte
Annemiek het verschil. Zoals altijd is zij aan het net ontzettend snel en dodelijk.
Een mooie wedstrijd en een mooie winst.
Bij Francisca en Bert liep het iets anders.

Besloten werd niet als mix te spelen maar als dubbel (ervaring). Het liep niet
gelijk vanaf het begin vloeiend, de eerste set werd verloren, maar in de tweede
set begon het te lopen. De tegenstanders hadden duidelijk moeite met ons spel
en al snel was de 2e set gewonnen. De derde set laat dan toch weer iets terugval
zien, het liep wel goed maar weer net niet goed genoeg. Enige commotie over de
stand heeft mogelijk een kleine invloed gehad op het verloop en het uiteindelijke
verlies.
Met de eindstand 4-4 kunnen we redelijk tevreden zijn.
Francisca bedankt voor je inzet in ons team.
HBC 2 – Rijnwaarden BV 1 dd. 17-02-2012
Eindelijk weer eens wedstrijd zonder invallers, niet iets tegen invallers, nee juist
integendeel, maar dit betekent ook dat blessureleed achter de rug is.
Bert mocht als eerste aantreden en hoewel hij aardig tegenstand bood wilde het
toch niet echt goed lukken. Shuttles waren net iets te hoog of niet buiten de
lijnen, met als gevolg dat Bert steeds iets achter de feiten aan liep. Met 17-21 en
22-24 moest hij het hoofd buigen.
Roy was de volgende die aan mocht treden. Zijn wedstrijd verliep wel sneller
maar niet gunstiger. De eerste set ging met 3-21 verloren, duidelijk een teken
dat Roy niet in de wedstrijd zat. De tweede set verliep weliswaar beter maar ook
deze ging verloren.
Dan maar eens zien of de dames de punten konden halen. Eerst Annemiek die er
een spannende wedstrijd van maakte. Annemiek zat ook niet echt lekker in haar
vel, slagen lukte niet, teveel aan energie maar te weinig tactiek. Ondanks het
toch wat mindere spel van Annemiek wist ze toch, tot haar eigen verbazing, de
beide games met miniem verschil naar zich toe te trekken.
Het leek wel of Ria de wedstrijd van Annemiek had afgekeken, hoewel wat
minder tegen zichzelf spelend, wist zij ook zij de wedstrijd, weer met minimaal
verschil, te winnen.
De dubbel van Roy en Bert verliep, zoals te verwachten viel, niet echt goed. Wel
probeerden zij in de wedstrijd te komen maar het wilde niet vlotten. Een
teleurstellende nederlaag was het gevolg.
Ook bij Annemiek en Ria verliep de wedstrijd zoals op grond van de beide enkels
te verwachten viel. De eerste set ging nog verloren maar in de tweede en derde
set kwamen ze terug en wisten deze sets, weer met minimaal verschil te winnen.
De mixen gingen tegelijk van start, Roy en Ria konden geen potjes breken en
moesten al snel de winst aan de tegenstander laten.
Bert en Annemiek deden het beter, De eerste set ging maar nipt met 20-22
verloren, maar de 2e set wisten zij met 21-16 naar zich te trekken. Het kwam
dus aan op die derde set. Helaas leek het wel of we niet mochten winnen, het
spel verliep minder goed, de slagen kwamen weer niet aan. Helaas toch verloren.
De 3-5 nederlaag is niet heel slecht maar toch blijft het gevoel knagen dat er
meer ingezeten had.
HBC 2 – Grol BV 1 dd. 24-02-2012
De laatste wedstrijd van dit seizoen en deze keer alle teamleden paraat. Even
een kleine discussie wie de enkels zouden spelen, winnaars waren Bert en Roy.
Bert zat goed in z’n vel vandaag maar trof ook een redelijke tegenstander, dat
moest wel een mooie wedstrijd worden. En zo werd het ook De eerste set werd
gewonnen door Bert, maar de tweede ging met dezelfde cijfers (21-18) verloren.
De derde set moest de uitkomst brengen.

Een klein, maar irriterend akkefietje, gaf de wedstrijd een donker tintje. Mede
door het schreeuwen van de tegenstander dat de shuttle “In” was, werd het punt
aan hem toegekend. Bert was het daarmee niet eens, de shuttle was ruim en
duidelijk uit. Na enige discussie werd tot een let besloten. Getergd zette Bert de
wedstrijd door en wist deze uiteindelijk winnend af te sluiten.
Roy zat ook goed in z’n vel, afgaande op het verloop en resultaat van zijn enkel.
Een spannende wedstrijd waarin Roy in 2 set de winst naar zich toe wist te
halen.
Het verhaal wordt eentonig, zowel Annemiek als ook Ria voelde zich goed en
speelde geconcentreerd en goed. Beide pakten relatief eenvoudig de winst in 2
sets
Tonnie en Bert speelden de dubbel en hadden weinig moeite met de
tegenstanders. Concentratie en tactisch goed spel lagen aan de basis van deze
winst.
Ria en Annemiek moesten iets meer werk verzetten om de winst binnen te halen.
De eerste set verliep nog zoals het moest, maar in de tweede set lieten ze wat
meer steekjes vallen. Gelukkig pakten ze het in de derde set weer op, hoewel
niet met ruime cijfers, deze set werd weer wel gewonnen.
Tonnie en Annemiek speelden de eerste mix. Deze wedstrijd werd in 2 strait sets
gewonnen.
Roy en Ria speelden de andere mix. Hoewel van alles uit de kast werd gehaald
werd deze (spannende) wedstrijd toch verloren
Een mooie 7-1 overwinning.
Annemiek, Ria, Roy, Tonnie en Bert

