
Team 3 pakt punten van de koploper 

  

De zesde wedstrijd van Team 3 heeft er voor gezorgd dat de koploper ’t Slot minder punten pakte 

dan van te voren werd verwacht. Sterker nog er had meer in gezeten. 

We begonnen met de dubbel Emile, Edwin en Carole en Annemarie. De heren moesten even wennen 

aan de zaal ( net als de dames) en verloren de eerste set met 21-16 ( net als de dames). Daarna 

kwamen de mannen op stoom en door veel druk zetten wisten ze de tweede en derde set te winnen. 

15-21 en 17-21. De dames wisten ook de tweede set te pakken en hier moest dus ook de derde set 

bepalen wie de winst meenam. De derde set ging lang gelijk op, echter aan het eind van de set viel 

het net de goede kant op voor ’t Slot. Dan maar punten in de enkels. De dubbels gaven wel het 

vertrouwen dat er wat te halen viel. Vooraf dachten we : ieder puntje is er één!. 

Edwin en Carole begonnen aan de eerste enkel. Beiden waren zeer spannende partijen. Edwin had 

een verlenging in de eerste set die nipt werd verloren 23-21. Carole Kwam sterk terug maar haalde 

net niet de winst in de eerste set 21-18. Dan maar net als bij de dubbels de tweede set pakken. 

Helaas lukt het beiden niet. Edwin verloor met 21-18 en Carole met 21-19. Hadden we zomaar 3-1 

voor kunnen staan!. Nu stonden we 3-1 achter. Dan de tweede enkels. Zullen Theo en Corina de 

punten pakken?. De eerste set ging ij beiden lang gelijk op maar toch gingen ze verloren. Theo 21-17 

en Corina 21-15. De tweede set van Corina ging goed. Met gelijk opgaande strijd kon het de goede 

kant opvallen voor een derde set. Laat nu net aan het einde van de set alles net de goede kant van de 

tegenstander opvallen. 21-19 voor ’t Slot. Theo kwam beter in het ritme en met goede slagen recht 

door achterin en mooi korte dropjes wist hij detegenstander een derde set te laten spelen, 15-21. De 

derde set kwam de tegenstander steeds meer onder druk en ging foute services slaan. Hierdoor werd 

het een overtuigende derde set winst voor Theo 10-21. Zou het dan toch het eerste gelijkspel 

worden voor dit team? Emile ging samen met Corina er vol voor. De eerste set was het nog even 

wennen samen maar de veldbezetting ging goed. Corina kort op het net om alles af te maken en 

Emile rondom Corina als allespakker. De eerste set eindigde in 21-18. De tweede in een ware thriller 

26-28. De derde set binnenharken!. Dit ging lang gelijk op en weer ging het tegen het eind van de set 

mis. Na lang gelijk opgaan in de derde set was het toch weer de tegenstander die de punten pakte en 

met 21-15 won. Dan maar voor de drie punten winst. Theo en Annemarie hadden in het begin even 

moeite met het spel van de tegenstander. De heer was vaak voor aan het net te vinden en met snelle 

bewegingen/slagen wist hij ons te verrassen.  Na de gewenningsfase nam de druk toe en ging de 

tegenstander fouten maken. Hierdoor ging de winst van de eerste set  aar Theo en Annemarie 16-21. 

De tweede set bleven de Veenendalers het spel doorspelen en werd de dame achterin gedwongen 

en kon Annemarie de shuttels mooi afmaken aan het net. De heer stond er een beetje hulpeloos bij. 

Het derde punt kwam naar ons toe met een mooie 15-21 setwinst.  Een goede prestatie van dit team 

dat het moeilijk heeft in de zesde divisie. Dit geeft vertrouwen voor komende zaterdag. 

 


