
Team 3 speelt laatste wedstrijd van 2018  

 

Afgelopen weekend speelde team 3 zijn laatste wedstrijd van 2018. In januari 2019 gaan we weer 

verder. We speelde de wedstrijd tegen Irene. Deze vereniging stond laatste op 2 punten achterstand 

van ons. Zouden we goede zaken doen in de strijd tegen degradatie. Na de winst tegen de koploper 

vorige week zat de moed er in. We kunnen het. Wel hadden we te maken met een blessure bij Theo 

maar indien nodig kon hij worden vervangen door Edwin en Emile.  De heren Edwin en Emile 

begonnen goed en wonnen in twee sets. Eerste punt is binnen. Daarna de dames. Die speelde tegen 

invalsters. De beide dames van Irene zijn het hele seizoen verder geblesseerd dus moesten er tegen 

ervaren speelster gespeeld worden. De eerste set was winst voor Annemarie en Carole. Daarna 

pakten helaas de tegenstanders de twee sets erna.  Edwin had daarna moeite in zijn enkel. De shuttle 

ging veel te hard en Edwin sloeg alles uit. Weer een punt naar Irene. Corina verging het helaas niet 

beter en verloor ook. Theo pakte ondanks zijn blessure aan zijn bovenbeen de eerste set, maar 

daarna was het teveel van het goede en verloor de andere twee sets. Dit ging er steeds slechter 

uitzien. We namen geen afstand van Irene, maar Irene ging afstand van ons nemen. Na verlies van 

Carole in haar enkel en ook nog verlies van Emile en Corina in de mix was het alleen nog Edwin en 

Annemarie die een (tweede punt) konden pakken. Helaas sloeg het noodlot toe bij Edwin in de 

eerste set. Blessure aan de kuit en ondanks adviezen vanaf de kant wilde hij toch doorgaan om de 

winst te halen. Met één been lukt het dit koppel wonderwel en gelukkig twee punten gewonnen 

door dit team. Nu op naar herstel en hopen op betere tijden in januari.  

Fijne feestdagen! 


