
BC t. Veen 4- ‘t Pluumpje 2 dd. 29 september 2018 

 

Zaterdag 29 september jl. speelden wij onze tweede thuiswedstrijd. Nadine was er dit keer niet 

bij. 

De dubbels werden tegelijkertijd gespeeld. De heren hadden veel moeite met het snelle spel van 

de tegenstander en verloren de partij in 2 sets. De dames hadden het makkelijker en zij hadden 

maar 2 sets nodig om de winst te behalen. Daarna was het de beurt aan Eddy. Zijn tegenstander 

was uit hetzelfde hout gesneden en dit leverde vele lange uitputtende rally’s op. Helaas won de 

tegenstander deze iets vaker dan Eddy en daardoor ging het punt naar ’t Pluumpje. Inge begon 

overtuigend aan haar singel en voordat je met je ogen kon knipperen was de eerste set 

gewonnen. In de tweede set echter kreeg haar tegenstanderster meer grip op het spel van Inge 

en werd deze set door Inge verloren. Inge liet zich niet uit het veld slaan en onder begeleiding 

van de aanmoedigingen van haar team en haar trouwe supporter Edwin trok zij de winst naar 

zich toe. Piet en Ada speelden hun singel tegelijkertijd. Piet verloor zijn partij in 2 sets. Ada 

moest aan de bak en had er 3 sets voor nodig om haar partij winnend af te sluiten. Dit 

betekende dat we voor aanvang van de mixen een 3-3 stand hadden. Allebei de mixen startten 

voortvarend en de eerste set werd door allebei de koppels in een rap tempo gewonnen. Dit gold 

echter niet voor de 2e sets. Inge en Eddy stonden in no-time achter met 11-0, dit verschil was 

niet meer in te halen. Ada en Danny maakten het spannender in de 2e set maar moesten toch 

toezien dat er 19-21 op het telbord stond. Na een korte drinkpauze en aanmoedigingen over en 

weer begonnen de beide koppels aan de 3e set. Dit ging weer voortvarend en beide mixen 

werden afgesloten met winst. Dit betekende de eerste winstpartij voor BC ’t Veen 3. Volgende 

week vrijdagavond spelen we in Nunspeet de wedstrijd tegen Hellas.  

 

 


