
Vrijdagavond was het onze tweede wedstrijd tegen Apollo Ijsslestein 2. Voor dit team 

was het de eerste wedstrijd. Na het verlies vorige week was het plan om nu meer 

punten te halen. Emile en Edwin waren er niet bij, gelukkig hadden we een invaller. 

Danny deed mee. Ondanks dat het met veren shuttles was. De heren Theo en Danny 

begonnen aan de dubbel. Dit werd wel een groot foutenfestival. Veel shuttles werden 

uitgeslagen en hierdoor was het wel erg makkelijk voor de tegenstander. De dames 

Corina en Annemarie verging het eveneens niet zo goed en verloren ook. Theo 

speelde daarna zijn enkel en volgens zijn woorden was het dramatisch. Shuttle 

controle was er niet en uiteindelijk redde hij het niet om te winnen. Daarna bij Corina 

ook veel foutjes en de shuttle ging vele kanten op maar niet de goede. Danny ging 

voor zijn eerste enkel met veren shuttles maar ook hier werd er veel uitgeslagen en 

de tegenstander wist wel raad met goede geplaatste shuttles. Carole dan maar voor 

eerste punt? Maar ook zij had last van de gladde vloer ( houten!) en shuttle. De 

tweede set ging wel een stuk beter, maar uiteindelijk redde ze het net niet. Zouden 

dan toch de mixen de punten gaan brengen? Annemarie en Theo gingen goed van 

start en met snel spel en goed de dame belasten werd de eerste set gewonnen. 

Daarna de tweede set eenvoudig gepakt, mede doordat de heer van de tegenstander 

wat last van zijn enkel had. Punt 1 binnen. Zouden gelegenheidskoppel Carole en 

Danny punt 2 pakken? De eerste set was even wennen aan elkaar , maar dit duurde 

te lang om de set nog te winnen. De tweede kwamen ze er dichtbij, echter de 

tegenstander wist met goed geplaatste “ballen” Carole en Danny uit elkaar te spelen 

en zo werd het 7-1 voor Apollo. De tweede dus ook verloren. Dan moet het maar 

komende week gebeuren thuis tegen Irene. 


