Jaarverslag HBC R2
Wedstrijd HBC R2 -- ’t Seepaerd bc R1 dd:190910
De wedstrijd tegen ’t Seepaerd bc R1 is met 5-3 gewonnen.
Wedstrijd HBC R2 -- Steenderen BC R1 dd:300910
e
Onze 2 wedstrijd is uit tegen Steenderen.
Wij gaan goed van start Henri wint de enkel en Fred moet helaas zijn meerdere erkennen maar wel in 3 sets.
Nu de dames, Judith wint ook haar enkel en Agnes S speelt goed maar verliest helaas.
e
Tussenstand 2-2 maar wij gaan voor de winst want de 1 wedstrijd is ook gewonnen.
De heren dubbel winnen wij, zo ook de dames dubbel (Agnes en Agnes)dus wij zijn op de goede weg.
Nu de mixen nog Fred en Judith en Agnes W en Henri die weten wij ook allemaal te winnen.
Dus de doelstelling bereikt gewonnen met 2-6.
Onze volgende wedstrijd is ook tegen Steenderen maar dan thuis op 22 oktober om 20.00 uur.
Wedstrijd HBC R2 -- Steenderen R1 dd:221010
Deze wedstrijd spelen wij tegen Steenderen.
e
De 1 heren enkel gaat gelijk op maar nu wint Fred de partij tegen Jeroen wel.
Dan is de 2 heer van Steenderen er nog steeds niet.
De dames spelen maar vast hun enkel partijen.
Judith en Agnes W winnen allebei de enkel.
En ja hoor, er is iemand uit Steenderen die het team komt versterken.
Henri verliest zijn enkel partij.
De heren dubbel en ook de dames dubbel worden verloren.
Dan maar de mix partijen en daar de punten pakken..
Ook nu moeten wij de punten delen.
De mix van Evert en Agnes W wordt gewonnen.
De eindstand is 4-4 wij hebben leuke partijen gespeeld.
Op naar onze volgende wedstrijd die is zondag 7 november in Doesburg.
Wedstrijd HBC R2 -- Doesburg BC R4 dd:071110
We hebben het goed geregeld als volgt:
Judith : chauffeur
Evert: soort van rij- instructeur….
Henri: onze pratende navigator
Fred: praat alles aan elkaar
Agnes S: toehoorder
Het was een onderhoudende, landschappelijk aantrekkelijke trip naar bestemming Doesburg.
De wedstrijd dan maar.
WE begonnen in een koude zaal en tot onze verbazing werden we gevraagd of we bezwaar hadden om met de
mix- spelen te beginnen. Nou, absoluut niet.
Fred en Judith beten het spits af, en wonnen . Hierna Agnes S en Evert, deze partij werd n
Ook gewonnen.
Hierna de enkel partijen. 3 gewonnen 1 verloren.
Een extra aandachtspunt en met applaus voor de winnares. Agnes Sannes won haar eerste enkel partij. Hulde.
Hierna nog de dames en heren dubbel. Dames wonnen en de heren verloren in 3 sets hun partij.
Uiteindelijk een 6-2 overwinning voor ons.
|Toch jammer van die heerlijke eigengemaakte gehaktballen…,
p.s ik hoop dat ik op papier de juiste mensen heb laten winnen, anders excuses.
Wedstrijd HBC R2 -- Zelhem BC R1 dd:191110
Wij beginnen met de vraag of wij ook met de mix partijen kunnen beginnen.
Ja hoor geen bezwaar.
Judith en Fred beginnen en winnen de partij, dan Agnes S en Evert deze partij gaat verloren.
Nu dan de heren enkel.
De heren (Fred en Henri) waren erop gebrand om van Zelhem te winnen maar helaas dit is niet gelukt de enkel
partijen verliezen zij.
Dan de dames Agnes W wint de enkel en Agnes S jammer net niet.
Wij hebben nog de herendubbel (Fred en Henri) die wordt gewonnen.
De dames (Agnes en Agnes) maken het spannend het wordt een 3 setter maar moeten toch de punten aan
Zelhem laten.
De eindstand is dan ook 5-3 voor Zelhem.
Wij proberen dan de uitwedstrijd maar te winnen die is op 6 december.
Wedstrijd HBC R2 -- ’t Seepaerd BC 1 dd:261110
Net als de vorige keer beginnen wij met de mixpartijen dit bevalt ons goed en de tegenstanders hebben geen
bezwaar.

Judith en Fred winnen hun partij en Agnes W en Henri winnen ook.
Wij gaan verder met de dubbel partijen.
Ook deze partijen weten wij te winnen dus het gaat goed.
Dan moeten wij nu de enkel partijen spelen het komt misschien voor de anderen teams wat raar over zoals wij
beginnen maar ons bevalt dit goed.
Agnes begint maar verliest haar enkelpartij (de tegenstandster was ook heel wat jonger en sneller maar dit mag
nooit een excuus zijn) maar wel een goede partij gespeeld.
Dan Fred hij weet de partij wel te winnen maar hij moet heel diep gaan in 3 sets en dan helemaal op (conditie
misschien) goed gedaan hoor.
Nu Henri die verliest zijn enkelpartij jammer volgende keer beter.
Judith is nu aan de beurt zij heeft een makkie de tegenstandster daar heeft ze eigenlijk geen kind aan maar
maakt er toch nog een leuk partijtje van.
Dus Judith wint ook.
De eindstand is 6-2.
e
Wij staan nu op de 1 plaats zie toernooi.nl.nu proberen hier te blijven staan.
Wedstrijd Zelhem BC R1 -- HBC R2 dd:061210
R2 heeft deze wedstrijd gelijk gespeeld (4-4).
Wedstrijd Rianto BC R2 --HBC R2 dd:120111
Het team is dit keer Fred-Evert-Agnes S en Agnes W.
Wij beginnen met de heren dubbel en dames dubbel.
Deze 2 partijen weten wij allebei te winnen dus een goede start.
Nu de heren enkel partij:
Fred weet ook deze partij te winnen het gaat super met ons.
Evert treft een collega als tegenstander dus wil natuurlijk winnen.
e
e
De 1 set wint Evert hij moet veel werk verzetten maar het is zijn 1 gewonnen set in een enkel partij.
e
Even uitpuffen dan de 2 set maar Sandro (zijn collega) wil ook winnen en dat lukt hem.
e
Het komt dus aan op een 3 set voor Evert is het erop of eronder het werd eronder.
Helaas Evert maar een hele goede partij gespeeld.
Nu de dames: Agnes S wint haar partij in 2 sets
Agnes W heeft meer moeite maar in 3 set weet zij ook te winnen.
Nu de mixpartijen: Evert speelt met Agnes S en winnen.
Fred en Agnes W winnen ook de partij dus en goede avond.
De eindstand is 1-7 geworden.
Wedstrijd HBC R2 -- Doesburg BV R1 dd:110211
Wij beginnen aan deze wedstrijd met alle spelers dus keus genoeg.
De heren beginnen t.w. Henri en Fred
Fred wint zijn enkel partij.
Dan Henri begint ook goed maar de tegenstander geeft aan hij er mee stopt.
e
De 1 heer maakt de partij af maar Henri laat zich niet v.d. wijs brengen en wint ook de enkelpartij.
e
Dan de dames enkel de 1 partij wordt gespeeld door Judith en die wint de partij.
Nu is Agnes S aan de beurt voor haar enkel partij.
e
Agnes begint goed en wint de 1e set de 2 set is helaas voor de tegenstander.
Het komt op een 3 setter aan hierin moet Agnes S haar meerdere erkennen in haar tegenstander, maar Agnes
een hele goede partij gespeeld ga zo door.
De heren dubbel is voor Fred en Henri alweer 1 punt.
De dames dubbel wordt gespeeld door Agnes W en Judith en winnen.
Nu de mixen: Agnes S speelt met Fred en sluiten winnend af.
Agnes W en Evert spelen ook een goede partij en winnen .
De stand 7-1 geworden wij zijn als team heel goed bezig staan op de 2 plaats.
De dame van Doesburg was de gehaktballen vergeten maar heeft het goed gemaakt met frikandellen.(dit voor de
insiders)
Wedstrijd Rianto BC R2 --HBC R2 dd:180211
HBC 3 heeft gewonnen met 6-2
Groet Agnes S., Evert, Henri, Fred en Judith

