Jaarverslag HBC-3
Wedstrijd HBC 3 -- Poona gbc 7 dd:180910
De wedstrijd tegen Poona gbc 7 is met 5-3 verloren.
Wedstrijd HBC 3 -- Thuve bc 4 dd:240910
De wedstrijd tegen Thuve bc 4 is met 6-2 gewonnen.
Wedstrijd HBC 3 -- Zevenaar BC 1 dd:011010
Er stond ons een zware avond te wachten, want de tegenstander Zevenaar stond na 2 wedstrijden aan kop.
Beide heren begonnen. Voor Jan kon het weleens een erg moeilijke wedstrijd worden. Er werd namelijk al verteld,
dat zijn tegenstander vorig jaar nog tegen het eerste van HBC moest. Vroeger speelde hij zelfs nog op een hoger
niveau! Helaas verloor Jan de wedstrijd, maar op het einde had Jan het spelletje van zijn tegenstander steeds
beter door. Harrie, Marleen en Aniek hebben hun enkel wel gewonnen, dus de stand was 3-1. De heren dubbel
begon, Harrie en Jan wilden dit proberen te winnen door slim te spelen. Helaas lukte dit net niet, ze hebben er
nog bijna een 3 setter van gemaakt, maar op het einde pakte Zevenaar toch de overwinning. De heren van HBC
hebben wel een erg goede wedstrijd gespeeld, maar helaas net niet goed genoeg voor de winst. De dames
e
de
begonnen de 1 set goed en wonnen deze dan ook. De 2 set ging veel lastiger, we stonden zelfs met 18-13
achter. We zijn toch nog teruggekomen en hebben uiteindelijk gewonnen met 23-21. Het stond nu 4-1 en de kans
dat we gingen winnen werd steeds groter! Marleen en Jan hebben helaas hun mix verloren. Harrie en Aniek
hebben de mix wel gewonnen. Zo was de uitslag 5-3 en konden we dus terugkijken op een geslaagde wedstrijd
en de winst!
Wedstrijd HBC 3 -- LBC 72 3 dd:081010
De verwachting van iedereen was dat de eerste heren enkel van deze avond een luidruchtige partij zou worden.
Volgens de kenners was praten het sterkste punt van zowel Jan als zijn tegenstander. Het werd een hele mooie
wedstrijd, die Jan met 22-20 in de derde set wist te winnen. Toen was het de beurt aan Harrie. Hij had minder
moeite en won na een stroef begin vrij gemakkelijk in twee sets. Daarna waren de dames aan de beurt. Karin en
Marleen speelden terwijl Aniek zich in Varssel op het volksfeest vol drank zat te gooien. Karin begon ook wat
nerveus, maar boekte een vrij eenvoudige overwinning in twee sets. Daarna was het de beurt aan Marleen. Ze
begon ijzersterk en won de eerste set vrij eenvoudig. Toen kreeg de tegenstandster meer vat op haar spel, en
moest ze in drie sets haar meerdere erkennen. Met een 3-1 voorsprong begonnen we aan de dubbels. De heren
maakten er een spannende partij van. De eerste set wonnen we met 23-21, de tweede verloren we met 16-21.
Uiteindelijk wisten Harrie en Jan de derde set ruim te winnen. Toen was het de beurt aan Karin en Marleen. Het
liep heel soepel bij de dames en ze wonnen dan ook eenvoudig met 21-6 en 21-12, Nadat Marleen en Jan hun
mix vrij makkelijk wisten te winnen, was het de beurt aan
Karin en Harrie om het laatste punt van deze avond binnen te halen.
Het begin was goed, een 21-16 winst in de eerste set. Daarna was het uit met de pret. De tegenstanders hadden
hun spelletje door en wonnen de tweede en derde set. Een 6-2 overwinning was het gevolg van deze afmattende
avond. En alsof dat nog niet genoeg was, moest er ook nog heel lang in de kantine gezeten worden. Het werd
laat, en was gezellig met onze tegenstanders uit lichtenvoorde. We hopen dat onze team genoot Wim die deze
week met zijn knie naar het ziekenhuis moest, weer snel wedstrijd klaar is. Dat zal zeker nodig zijn om onze hoge
rangschikking vast te houden.
Wedstrijd Steenderen BC 5 -- HBC 3 dd:171010
Al vroeg op de zondagmorgen vertrokken we naar Steenderen. De heren Harrie en Jan begonnen gelijk aan de
enkel. Harrie had helaas last van een blessure, hierdoor kwam hij net iets te kort om zijn enkel te winnen. Jan
e
maakte het nog spannend met een 3 set en sloeg zelfs zo hard tegen een shuttle dat zijn racket kapot ging.
Gelukkig ging zijn wedstrijd er niet minder op en won hij! Marleen en Aniek begonnen hierna aan hun enkel. Deze
wedstrijden gingen allebei goed en zo stond het al 3-1 voor Hengelo. De heren en dames dubbel begon ook
gelijk. Marleen en ik moesten gelijk spelen met de heren dus hebben niet veel van hun wedstrijd meegekregen.
De heren hebben wel gewonnen, het was nog wel even spannend! Bij de dames ging de eerste set redelijk
e
gemakkelijk, maar de 2 set ging minder goed. We begonnen slecht, maar maakten op het eind een hoop goed
e
en wonnen dus toch! De mix speelden we ook weer gelijk. Jan en Marleen verloren de 1 set net met 21-19. De
e
e
e
2 set wonnen ze wel weer, dus er kwam een 3 set. Met een hele mooie 3 set wonnen Jan en Marleen! Harrie
e
e
en Aniek hadden de 1 set gewonnen met 21-15, maar we waren er al lang achter dat de 2 set niet vanzelf zou
e
gaan. Gelukkig begonnen we de 2 set weer sterk en hebben we ook hier de winst uit kunnen halen. Einduitslag:
7-1 gewonnen!
Wedstrijd HBC 3 -- Pluumke 67 BC 6 dd:051110
Vol goede moed begonnen we aan de wedstrijd tegen de koploper, Pluumke 67 uit Winterswijk, deze stond met 8
punten voor op ons.
De heren enkel ging gelijk op, één gewonnen en één verloren, we noemen geen namen.
Bij de dames dezelfde score één gewonnen één verloren, er waren wel drie driesetters, dus gevochten is er
zeker, oorzaak waarschijnlijk jetlag van de vakantie van enkele spelers. (geen excuus natuurlijk)
De heren dubbel werd een punt gehaald door de enorme vechtlust van beide heren. Er werd met minimaal
verschil gewonnen, ook weer drie sets.

De dames dubbel en de mixen valt niet veel over te schrijven, deze werden alle drie verloren.
De voorgaande zwaar bevochten partijen hebben toch te veel energie gekost.
Uiteindelijk was de eindstand 3 – 5
Wedstrijd HBC 3 -- Doesburg BV 5 dd:211110
Zondagmorgen 10.00 uur, wie bedenkt dat?
Gelukkig hebben wij aan Jan een oplettende teamcoach die een aantal mensen nog even de ernst van de
wedstrijd aangegeven had. Niet te laat naar bed op zaterdagavond enz.
Dus op deze bewuste zondag werden wij opgehaald, uitgerust en wel en reden we naar Doesburg. Dat kon niet
meer fout gaan. Was het nu links of rechts van Doesburg?
Harry en Jan hadden hier duidelijk een andere mening over.
We kwamen bij de sporthal en konden effe rustig ons voorbereiden voor de wedstrijd onder het genot van een
bakje koffie.
De eerste herenenkel was voor Jan en hij verloor in 3 sets, helaas. Harry speelde zijn partij naast Jan en verloor
eveneens met 3 sets. Aan de inzet van de heren lag het niet, maar dat maakt jammer genoeg voor de stand niet
uit.
Daarna was ik aan de beurt voor de damesenkel en won beide sets met 21-11. Ik moest wel m’n best doen en
had het inmiddels lekker warm. Het was daar in de hal toch bloedheet!!!
Met inspelen liepen de zweetdruppels al van je rug af.
De vierde enkelpartij was voor Aniek. Ze speelde enorm goed, maar de dame tegenover haar was beter en sloeg
e
e
elke shuttle loeihard terug. Volgens mij hadden ze de 1 en 2 dame omgewisseld. Aniek verloor haar partij, maar
speelde super. Het was nu 1-3.
De herendubbel werd met 2 sets netjes gewonnen. De damesdubbel helaas nèt verloren.
e
Daarna speelden we beide mixen bijna weer gelijktijdig naast elkaar. Aniek en Jan verloren de 1 mix en Harry en
ik hebben tot op het laatst ècht gevochten voor de laatste punten.
Het werden 3 sets en de laatste set was 22-20. De eindstand: 3-5 verloren……
We hebben ondanks dat het op zondag was, toch best lekker gespeeld.
Lekker douchen en dan nog even wat drinken in de kantine. Helaas was de vaste medewerkster Ada in het
ziekenhuis opgenomen en werd de bediening verzorgd door vervangers. Dat betekende: géén tapbiertje en géén
gefrituurde hapjes. Viel dat effe tegen!
Het duurde eeuwen voordat een rondje consumpties klaarstond en de tosti’s waren nog bevroren van binnen, dus
voor de gezelligheid gingen we maar snel naar huis….
Wedstrijd HBC 3 -- Poona GBC 7 dd:261110
e
Op vrijdag avond 26 november moesten we tegen Poona thuis. De 1 wedstrijd van het seizoen moesten we naar
Poona toe, deze werd helaas verloren met 3-5. Deze keer gingen we natuurlijk wel voor de winst.
Als eerste werden de heren enkels gespeeld. Als eerste heer moest Jan aan de bak. Het was best wel een
e
spannende wedstrijd. Maar hij won wel met 21-14 en 21-19. Daarna moest Harrie de 2 heren enkel spelen. De
e
eerste ging vrij gelijk op, maar verloor helaas met 21-23. In de 2 set ging het wat minder. Hierdoor verloor Harrie
e
met 13-21. Na de heren enkels moest Marleen en Aniek de enkels spelen. Deze keer ging Aniek de 1 spelen.
e
e
Dus het werd een 3 set. In de 3 set ging het veel beter en Aniek won uiteindelijk met 21-13. Na deze set moest
e
e
Marleen de enkel spelen. De 1 set ging vrij goed. Ze won deze dan ook met 21-14. In de 2 set kwam de
tegenstander steeds terug. Het werd daardoor ook erg spannend. Maar Marleen won de set toch met 24-22.
Na de enkels moesten de beide dubbels gespeeld worden. Bij de heren dubbel ging het niet zo goed. De
tegenstanders waren beter. En helaas verloren ze deze met 7-21 en 14-21. Daarna moesten de dames. Deze
dubbel ging goed. Ze wonnen beide sets best gemakkelijk. Het werd 21-13 en 21-12 voor Aniek en Marleen.
Als laatste moeten er natuurlijk de mixen gespeeld worden. Jan ging samen met Marleen. Deze paritj was vrij
e
spannend en helaas verloren ze. Het werd 19-21 en 20-22. In de 2 mix gingen Harrie en Aniek samen. Deze was
e
ook spannend, net als de 1 mix. Alleen wonnen ze deze. Het werd 24-22 en 21-15.
Uiteindelijk werd het 5-3 voor HBC3 en gingen we na de tijd gezellig naar de kantine toe om een borreltje te
drinken.
Wedstrijd Thuve BC 4 -- HBC 3 dd:121210
De laatste wedstrijd van 2012 moeten we uit naar Thuve in Duiven. Op zondagmorgen om 9.30 uur. Aangezien je
nooit weet waar je de spelers overal op moet pikken onderweg, betekend dit dat je haast midden in de nacht al
moet vertrekken. Na een bakkie koffie moest het gebeuren. Ze hadden een inval heer. Het schijnt momenteel
heel normaal te zijn bij sommige clubs dat je dan iemand neemt die niet in een team zit, maar altijd klassen hoger
heeft gespeeld. Jan had dan ook helemaal niets in te brengen in z,n enkel partij. Toen was het de beurt aan onze
invaller Gerrit Hulstijn. Ook hij kon geen potten breken.
Gelukkig waren Karin en Aniek wel in topvorm, en trokken ze door twee keer winst de stand weer gelijk. Ook in de
dubbels moest het van de dames komen!! Dus met een drie drie stand begonnen we aan de mixen. Karin en Jan
wisten er heel verassend een derde set uit te slepen, maar verloren deze helaas nipt. Conclusie, een 5 - 3
nederlaag. Omdat de dames enorm lang onder de douche, wisten Gerrit en Jan het eerste broodje bal al te
verorberen voor de dames in de kantine waren. Grote hilariteit toen Karin ging reclameren over de rekening aan
de bar, omdat er volgens haar twee broodjes bal te veel op stonden. Toch nog met z,n allen lachend de auto in
naar huis.

e

e

De 1 set ging goed. Ze won deze daarom ook met 21-11. In de 2 set werd de tegenstandster steeds beter en ze
verloor helaas met 18-21.
Wedstrijd Zevenaar BC 1 -- HBC 3 dd:070111
HBC 3 heeft verloren met 5-3
Wedstrijd LBC 72 3 -- HBC 3 dd:140111
HBC 3 heeft gewonnen met 7-1
Wedstrijd Pluumke 67 BC 6 -- HBC 3 dd:230111
HBC 3 heeft verloren met 5-3
Wedstrijd HBC 3 – Doesburg BV 5 dd:110211
HBC 3 heeft gewonnen met 5-3
Wedstrijd HBC 3 – Steenderen BC 5 dd:180211
HBC 3 heeft gewonnen met 7-1
Marleen, Karin, Harrie, Wim, Jan, Aniek

