
De zevende wedstrijd van team 3 zit er weer op. Vooraf gingen we voor de winst tegen DVS uit 

Utrecht. De mogelijkheden waren aanwezig. 

We begonnen met de dubbels. Emile en Edwin die sterke tegenstanders trof. Eigenlijk beter dan 

vooraf verwacht. Helaas lukte dit koppel het niet om het eerste punt te pakken. Ze verloren met 16-

21 en 15-21. Dan maar Annemarie en Carole voor de damesdubbel. De eerste set werd gewonnen 

met 21-18. Ook hier ging het mis en werden de twee volgende sets verloren. Hierdoor 0-2 achter 

waar we hoopten op 1 of 2 punten na de dubbels. Dan maar kijken of we de enkelpartijen konden 

winnen. Edwin won zijn enkel in drie sets, waarbij de derde set  met 21-13 werd gewonnen. Corina 

kon geen vuist maken tegen de  tegenspeelster en de enkel ging verloren met  12-21 en 10-21. 

Daarna was Theo aan de beurt voor zijn enkel. De eerste set ging wat moeizaam. Hij moest in een 

ritme komen en speelde veel shuttels relatief eenvoudig richting de tegenstander. Hij won de eerste 

set in de verlenging 22-20. Daarna was het snel klaar en pakte Theo eenvoudig de winst met 21-7. 

Punt 2 was een feit. Nu Carole proberen voor punt 3. Hier ging het moeizaam en uiteindelijk ging de 

partij naar DVS. Met 2 punten voordat de mixen beginnen, dan maar een gelijkspel uit het vuur 

slepen. Emile speelde samen met Corina. De vorige wedstrijd ging dit zeker niet slecht en werd er 

nipt verloren. Kijken of het nu in winst kon worden omgezet. Jammer genoeg was de tegenstander te 

sterk en werd er verloren. Theo en Annemarie speelde de laatste mix. Dan maar drie punten winnen. 

De wedstrijd ging lang gelijk op echter ineens ging de tegenstander er van door en stonden we in de 

eerste set met 20-14 achter. Gelukkig kwamen we nog langszij en wonnen we de eerste set met 25-

23. De tweede set ging iets gemakkelijker en werd met 21-16 gewonnen. Hiermee pakte dit team 

drie belangrijke punten. Maar of het genoeg is om niet te degraderen? Vanaf de volgende wedstrijd 

gaat de terugronde van start. Nog zeven wedstrijden te gaan. 

 


