Jaarverslag HBC R1
Wedstrijd HBC R1 -- Pluumke 67 R1 dd:240910
Vrijdag 24-09-10 onze eerste wedstrijd van dit seizoen.
We zijn weer met frisse moed begonnen en de tegenstander was Winterswijk.
Alfred was als eerste aan de beurt. Het was behoorlijk zweten(en niet alleen omdat het in de zaal zo warm was),
maar helaas lukte het hem niet om deze party te winnen.
Gerrit voelde de druk op zijn schouders. Hij speelde een goede pot , maar ook hem lukte het niet om te winnen.
Janny zag de bui al hangen. Ze vond de dame met inspelen al behoorlijk “meppen”. Ondanks dat de punten dicht
bij elkaar bleven, lukte het Janny niet om te winnen. Jammer!
Dan maar hopen dat Jet nog een puntje kon pakken . En gelukkig, dat lukte, zij won haar enkel.
De heren dubbel was erg spannend. De heren hadden er 2 sets voor nodig om te winnen!, joepie weer een puntje
erbij.
De dames dubbel liep opzicht best wel leuk maar de dames uit winterswijk waren toch sterker. Helaas…
De mix van Janny en Alfred was zeer spannend. De eerste set verloren ze, de tweede wonnen ze en de derde
set werd nipt verloren. Echt zonde!
Gerrit en Jet hadden meer geluk in de mix. Zij hadden 2 sets nodig om te winnen.
Dus al met al 5-3 verloren, maar we hebben leuk gespeeld en ook later in de kantine was het gezellig met de
mensen uit winterswijk.
Wedstrijd HBC R1 -- Spees sjuttel R1 dd:031010
De wedstrijd is met 5-3 verloren.
Wedstrijd HBC R1 -- Spees sjuttel R1 dd:031010
In de vroege ochtend van deze mooie nazomerdag, vertrokken wij met de nodige schroevendraaiers op zak naar,
niet zoals Alfred dacht richting Doesburg, maar richting Silvolde om daar aan te treden tegen Spees Sjuttel R1. In
de nogal grijs gekleurde nieuwe sporthal, waar een gewone witte sjuttel niet te volgen is, zorgde onze
tegenstander voor groene sjuttels, niet dat dit veel beter is, maar alle kleine beetjes helpen. Wij konden gelukkig
gebruik maken van meerdere speelvelden, zodat de wedstrijd lekker vlotte.
De herenenkel van Alfred, de herendubbel van Gerrit en Alfred (3sets) en de Mixpartij van Jet en Alfred (3sets)
werden gewonnen de overige partijen helaas niet. Eindstand 5-3 voor de tegenstander.
Onder het genot van een drankje werd, zoals gebruikelijk, in de kantine nog wat nagepraat over deze en
toekomstige wedstrijden. Een gedeelte van onze tegenstander vertrok al eerder om nog op tijd te kunnen zijn
voor voetbalwedstrijd van de Graafschap.
Op de terugreis kwamen we in Gaanderen nog een op de fiets verdwaalde graafschapsupporter uit Hengelo
tegen, die wellicht ons beter had kunnen aanmoedigen. Onze lege maag konden wij bij de Holle Bus in
Gaanderen niet vullen, dat hebben we dan maar in Zelhem gedaan.
P.S. De schroevendraaiers waren nodig voor het openen van de achterklep van de auto.
Wedstrijd HBC R1 -- Spees sjuttel R1 dd:221010
HBC R1 heeft de wedstrijd tegen Spees Sjuttel met 5-3 verloren.
Wedstrijd HBC R1 -- Phido BC R1 dd:051110
De tegenstanders van vanavond, vrijdag 5 november, waren geen onbekenden, we spelen al vele jaren tegen
deze ploeg uit Doetinchem. De heren van PHIDO zijn volgens Alfred van grote klasse.
Voor ons een goede reden om er flink tegen aan te gaan. Alfred begint maar is tegen de eerste heer kansloos
met 13-21 en 6-21.
Gerrit moet tegen de tweede heer ook het onderspit delven na een mooie pot, 12-21 en 17-21.
Jet speelt een zeer goede partij maar verliest nipt in de derde set. De tegenstander van Betsy is ook niet de
minste maar ook deze partij gaat verloren.
In de herendubbel spelen Alfred en Gerrit een wereldpartij maar verliezen wel in drie sets met 14-21, 21-10 en
18-21. De damesdubbel is een zeer goede wedstrijd voor de dames, ze winnen verdiend. Achteraf was dit de
enigste winstpartij van de avond voor HBC.
In de mixpartij verloren Gerrit en Betsy na een goede eerste set alsnog de wedstrijd met 21-23 en 13-21. Alfred
en Jet spelen een goede driesetter maar de punten gaan naar Doetinchem.
Eindstand van deze avond: 1-7
Na afloop van de wedstrijd nog gezellig met de spelers van beide ploegen in de kantine vertoefd.
Wedstrijd HBC R1 -- Doesburg BV R1 dd:191110
Op vrijdag 19 november moesten wij thuis tegen Doesburg. Het team van Doesburg staat bovenaan in de
competitie, dus dat beloofde wat. Gerrit kan deze avond niet, dus hebben we Henk Hoed bereid gevonden om in
e
te vallen. Henk begint als 1 heer in de enkel, maar moest de partij gewonnen geven. De Doesburgse heer was
e
iets te sterk voor Henk. Alfred gaat als 2 heer de strijd aan, deze heer uit Doesburg zijn we al vaker tegen
gekomen. Alfred had zijn spelletje door en won allebei de sets, de stand was toen 1-1. Nu de dames enkel, Jet
e
mocht deze keer als 1 aantreden. Helaas was de dame van Doesburg iets te sterk de stand was 1-2. Jannie gaat
e
als 2 dame aan de slag, maar ook deze partij werd verloren het werd 1-3. Nu dan maar hopen dat de dubbel en
mix partijen beter gaan. We beginnen met de heren dubbel, na een spannende strijd moeten de heren deze ook

gewonnen geven. De dames dubbel gaat ook al niet veel beter, ondanks dat we best kansen hadden was de
tegenstander toch sterker en werd het 1-5. Nu de mixen nog. Alfred en Jannie gaan de strijd aan en weten deze
na 3 sets te winnen, 2-5. Henk en Jet hebben minder geluk in de mix, ook deze partij gaat verloren, 2-6. Ondanks
dat we verloren hebben met 2-6 was het een leuke wedstrijd, met toch voor ons ook wel de nodige kansen. Alleen
helaas bleven de punten weg.
Wedstrijd Pluumke 67 BC R1 -- HBC R1 dd:081210
R1 heeft deze wedstrijd verloren (5-3).
Wedstrijd Shuttle up 81 BV R1 -- HBC R1 dd:140111
HBC R1 heeft verloren met 7-1
Wedstrijd Phido BC R1 -- HBC R1 dd:230111
Deze wedstrijd is verschoven naar 13-02-2011.
HBC R1 heeft verloren met 8-0
Wedstrijd Doesburg BV R1 -- HBC R1 dd:300111
HBC R1 heeft verloren met 7-1

