
‘t Veen 4-Ban 7, zaterdag 10 november 2018  

Zonder Eddy (gezellig familieweekend) en Nadine (vervelende achillespeesblessure) speelden 

wij de thuiswedstrijd tegen Ban7. Dit team stond in de ranking in de onderste regionen en het 

uitgangspunt van deze wedstrijd was dan ook om een zo ruim mogelijke uitslag neer te zetten. 

De heren- en damesdubbel werden gelijktijdig gespeeld. Piet en Danny hadden veel moeite 

met het snelle spel van de tegenstanders en deze partij ging met ruime cijfers verloren. Inge en 

Ada gingen voortvarender van start, zij hadden weinig moeite met de tegenstanders en na en 

klein kwartier was de wedstrijd gewonnen. Piet speelde dit keer de eerste singelpartij. Zijn 

tegenstander was een taaie rakker en door zijn lengte was het voor Piet moeilijk om over of 

langs hem heen te slaan. Hij moest de winst dan ook aan de tegenstander laten. Inge moest het 

opnemen tegen een jeugdtalent van Ban, maar mede door haar ervaring en bekeken spel won 

zij haar singel overtuigend en was de stand weer rechtgetrokken. Danny had weinig moeite 

met zijn tegenstander en hij zorgde voor de 3-2 voorsprong. Daarna was het de beurt aan Ada. 

Gesteund door de aanmoedigingen van haar teamgenoten en de coaching van Theo behaalde 

zij ook een winstpunt voor haar team. Een mooie 4-2 tussenstand voor aanvang van de 2 

mixen. Een van de tegenstanders had in haar singel een kleine blessure opgelopen, gelukkig 

kon zij na een blessurebehandeling toch nog de mix spelen. Ada en Danny hadden 2 sets 

nodig om de partij naar zich toe te trekken. Ingen en Piet behaalden de winst in 3 sets. 

Hierdoor kwam er een mooie eindstand van 6-2 op het wedstrijdformulier en bezet ’t Veen 4 

de 2e plaats in de poule. Vrijdag 16 november staat de wedstrijd tegen Inside op het 

programma, zij staan op de de laatste plek in de poule. Bij een ruime winst zou ’t Veen 4 

komend weekend zelfs de eerste plek in de poule kunnen gaan innemen. Volgende week meer 

over de verrichtingen van ’t Veen 4. 

 


