Jaarverslag HBC 3 Seizoen 2011/2012
HBC 3 – Doesburg BV 5 dd. 07-10-2011
Hier dan het eerste wedstrijd verslag van HBC 3, onze excuses dat jullie er
zolang op hebben moeten wachten. Maar onder getekende was niet op de hoogte
van deze traditie bij de vereniging.
Resume;
Wedstrijd 1. Uit tegen Steenderen BC 4 was voor Francisca en mij de vuurdoop
bij HBC. We waren instaat om hier 4 punten mee te nemen naar Hengelo. En
wel de HE2, HD, DD en MD1. Gespeeld door Nienke, Francisca, Harry en Mart.
Wedstrijd2. De eerste thuis wedstrijd van het seizoentegen Poona GBC 8 leverde
eveneens een gelijk spel op. Was niet geheel in verhouding tot de
krachtsverdeling, we hebben hier punten gemorst, maar wel op karakter
gespeeld. Gespeeld door Karin, Nienke, Harry en Mart.
Wedstrijd3. Uit tegen Euro BC 3 liep alles heel voorspoedig we waren instaat om
tegen Euro het spel te domineren. Helaas waren Karin en Wim niet instaat de
mixed dubbel 1 winnend af te sluiten, deze wedstrijd viel samen met de
commotie rond Alfred. Wij wensen hem een spoedig herstel toe en hopen hem
weer snel op het badmintonveld en bij HBC 4 terug te zien. Gespeeld door Karin,
Francisca, Wim en Mart
Dan nu terug naar de actualiteit. De wedstrijd van afgelopen vrijdagavond thuis
tegen Doesburg BC 5.
Harry begon met een sterk gespeelde heren enkelspel met winst nadat hij de
eerste set moest laten lopen. Ik zelf heb helaas in 2 sets de winst aan Doesburg
moeten laten, zelfs na enkele aanwijzingen van Gerard. Ook Karin en Nienke
waren niet instaat de dames enkels te winnen. Het HD bleef ook deze avond
wederom ongeslagen wat tevens het tweede en laatste punt voor HBC 3 op
leverde. Wat niet wil zeggen dat we geheel kansloos waren, ook verliezen heeft
zijn voordelen. We weten nu waar we extra aandacht aan moeten schenken op
de komende 3 trainingen voordat we op 28 november tegen LBC 4 in
Lichtenvoorde weer mogen aantreden. We hopen dat Francisca dan ook weer
hersteld is van haar griep met longontsteking, beterschap namens het hele
team. Gespeeld door Karin Nienke, Harry en Mart.
Namens HBC 3 sportieve groeten Mart.
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