
Team 4 gaat voor de winst! 
Zaterdag 3 november stond de wedstrijd tegen BC Heerder 3 gepland. We hadden het wel 
gehad met al dat gelijkspel, dus we gingen voor de winst. We moesten Piet missen dit keer. 
Nadine probeerde na een achillespees blessure weer te spelen en speelde maar één partij en 
Ada blijft doorgaan ondanks haar rug. 
We begonnen fanatiek aan de Herendubbel en de Damesdubbel. De heren verloren helaas 
de eerste set met 19-21, maar konden goed terugkomen en wonnen de 2e e 3e set. Eerste 
punt is binnen! De dames hadden het iets zwaarder. De tegenstanders waren lang en 
konden goed hard slaan. De eerste set ging nipt verloren in 20-22. Helaas, ondanks de 
aanwijzing, verloren we de tweede set met 14-21. Vol goede moed gingen we verder met de 
singels. 
Eddy ging scherp van start en speelde een sublieme wedstrijd. 21-17 en 21-11. 
Inge had een pittige partij. Ze stond snel 0-4 achter, maar kon zich herpakken. De eerste set 
ging gelijk op, maar met wat aanwijzingen van Theo, kon ze de set naar haar toe trekken met 
21-17. In de tweede set leek het even of de tegenstandster opgaf. Inge stond snel voor, maar 
bij 18-12 kreeg de tegenstandster ineens goede moed. Ze kwam terug tot 19-20. Na een 
paar mooie rally’s was de winst toch voor Inge met 23-21. Tussenstand 3-1!  
Danny was aan de beurt voor zijn favoriete onderdeel. Zijn tegenstander bleek aardig 
zenuwachtig en speelde meer tegen zichzelf dan tegen Danny. Of lag het aan Danny zijn 
kwaliteiten en zijn mooie spel rechtdoor? Danny had zijn tegenstander helemaal in de 
pocket en won met 21-9 en 21-13! Ada daarentegen had een lange dame tegenover haar, 
die aardig hard kon slaan en sneller bewoog op de baan. Ada had last van haar rug, 
waardoor de korte ballen niet te halen waren. De singel werd snel verloren 11-21 en 7-21. 
Ada wilde dit natuurlijk even rechtzetten in de mix en ging snel door nu ze nog warm was. 
De mix samen met Danny liep goed, maar ook zij hadden sterke tegenstanders. De stand 
ging gelijk op, maar met iets meer overtuiging ging de eerste set naar de Veenendalers 22-
20. In de tweede set waren de tegenstanders meer een dubbelspel gaan spelen ipv een mix. 
Dit was even wennen, maar ook hier ging het gelijk op. De tweede set trok Heerder aan het 
langste eind 18-21. Volop de 3e set in, scherp spel spelen en geen fouten maken, dat was het 
doel. Heerder had niet veel meer in te brengen en Ada en Danny wonnen overtuigende de 3e 
set met 21-11! Ons tweede koppel Eddy en Inge hadden iets minder tijd nodig om te winnen. 
De tegenstanders hadden eigenlijk geen grip op de wedstrijd, want Eddy en Inge speelde 
scherp en snel. Zij wonnen in twee sets 21-17 en 21-12. 
De winst is een feit 6-2! Een mooie overwinning op BC Heerder, die boven ons staat. Maar 
iedereen die boven ons staan, hebben meer wedstrijden gespeeld dan wij. In theorie zouden 
we tweede kunnen staan. Volgende week treffen we Ban thuis. Maar we kijken al uit naar 9 
februari als we naar Heerder toe gaan. De dames zullen dan een heerlijke taart maken. We 
kijken er nu al naar uit!  
 


