
BC t Veen 3 speelt vierde wedstrijd. Nu een keer winst voor dit team? 

  

Afgelopen zaterdag speelde team 3 de vierde wedstrijd van het seizoen. Het sterke Helios was de 

tegenstander. In de mannendubbel gingen Edwin en Emile van start. Ze begonnen voortvarend maar 

naarmate de eerste set vorderde kwam de tegenstander steeds dichterbij en won deze uiteindelijk 

met 20-22. Gelukkig pakte ze de tweede en derde set met 21-14 en 21-15. Eerste punt binnen!. 

Corina en Annemarie gingen van start voor de damesdubbel. Tijdens de training van afgelopen 

donderdag bleek dat samenspelen niet zo makkelijk is als het lijkt. Met veel uitleggen van Wim 

hadden ze een positief gevoel voor deze dubbel. Helaas waren de dames erg sterk en gingen ze 

kansloos onderuit. Wat wel positief was dat het spel beter was doordat er duidelijkheid kwam in de 

slagen en de positie op het veld. De volgende wedstrijd gaan we winnen werd er al geroepen! Daarna 

was het tijd voor de enkelpartijen. Edwin trof een tegenstander die zeer soepel over de baan 

bewoog, niet moe leek te worden en alles had. Te veel vond Edwin, 12-21 en 16-21. Corina had erg 

veel moeite met de diepe slagen van haar dame en die ging helaas verloren.  Theo pakte gelukkig wel 

een punt, de tweede van de dag! Zonder in problemen te komen haalde hij in twee sets dit punt 

binnen. Carole trof een dame die zo makkelijk van achter naar achter sloeg (als een heer) dat ze 

dacht: punt voor punt en we zien wel. Nou dat zagen we. Door voor ieder punt te vechten en de 

tegenstander te pakken op haar zwakke punten kwam ze erg dichtbij. Het was top gespeeld, 16-21 

en 21-23. Het had zomaar de andere kant op kunnen vallen. Dan moesten de mixen zorgen voor de 2 

punten voor een gelijkspel. Helaas hadden Emile en Carole de tegenstander van Edwin uit de enkel 

en die speelde wederom zo makkelijk en wat hij niet had pakte de dame (enkeltegenstander van 

Carole).Het werd een kansloze pot. Dan maar gaan voor de 3 punter!. Annemarie en Theo pakte dit, 

wel met wat moeite in de tweede set maar binnen is binnen. Weer drie punten, helaas geen winst 

maar alles telt! 

 


