
Afgelopen zaterdag speelde wij onze derde wedstrijd van het seizoen. Na twee verliespartijen wilde 

we nu meer dan 1 punt halen en eigenlijk wel winnen.  Door file perikelen begonnen we met de 

vrouwendubbel. Corina en Annemarie begonnen. De tegenstander Irene uit Bilthoven heeft sterke 

dames en elk foutje werd meteen afgestraft. En aangezien niet alles lukt was het een snelle winst voor 

de tegenstander. Edwin en Emile begonnen daarna aan de mannendubbel. De eerste set was voor de 

tegenstander. Edwin en Emile moesten even aan elkaar wenen en haalde net te weinig punten om de 

eerste set te pakken. De tweede en derde waren daarna een prooi voor onze mannen en het eerste 

punt was binnen! Nu waren de enkels aan de beurt. Edwin speelde eerste heer en Corina eerste 

dame.  De tegenstander van Corina kon heel makkelijk van achter naar achter slaan en hier had 

Corina geen antwoord op. Uiteindelijk ging deze verloren en Edwin begon sterk en met 21-9 was de 

eerste set binnen. De tweede was erg spannend en uiteindelijk ging deze net verloren 21-23. De 

derde moest de beslissing geven en gelukkig wist Edwin deze te winnen met 21-16. Punt 2 binnen. 

Theo en Annemarie speelde de tweede enkel. Theo had met sterk spel de macht in zijn enkel en won 

relatief eenvoudig. Annemarie had de eerste set totaal geen inbreng en deze ging snel verloren. De 

tweede set was een stuk beter. Met prima slagenwisselingen maakte ze het de tegenstander lastig en 

wist er uiteindelijk een 15-21 uit te slepen. Het was alleen niet genoeg voor de winst. Met 3-3 de mixen 

ingaan gaf het gevoel dat we zouden kunnen winnen. Helaas waren de tegenstanders te sterk in de 

mixen en Emile en Corina en Theo en Annemarie gingen verloren. 3-5 verlies de uitslag. We hebben 3 

punten! Op naar de volgende wedstrijd. 


