
Team 3 winst zijn eerste wedstrijd 

  

De negende wedstrijd van het seizoen was eindelijk eentje die de goede kant opviel voor team 3. Na 

weken veel strijd te leveren maar net niet een winst te pakken lukte het nu eindelijk wel. 

Er werd gespeeld tegen de koploper Appolo IJsselsteijn 2 en de heenwedstrijd was nog met 7-1 

verloren. De start was veelbelovend. De dames Annemarie en Carole wonnen voor het eerst dit 

seizoen een dubbel. Vaak zaten ze er dichtbij maar eindelijk viel het nu wel de goede kant op. Voor 

de toeschouwers was het een zeer spannende wedstrijd die werd gewonnen. 21-17 13-21 en 21-17. 

Daarna de heren. Edwin en Emile speelde een goede wedstrijd met veel druk op de tegenstander. 

Deze was te slim en speelde met goed verdedigingswerk de wedstrijd naar de tegenstander, 11-21 e 

n 14-21.  Zou dit dan de wedstrijd van de dames worden? Corina begin in haar enkel en pakte met 

veel vechten om de shuttle de eerste set met 21-19. Daarna was ze het even kwijt en verloor ze de 

tweede set met 12-21. Na wat adviezen van Wim (de trainer) begon ze voortvarend aan de derde set. 

Deze werd gewonnen met 21-16 en punt 2 was binnen. Tegen de koploper! Daarna Ging Edwin op 

voor zijn enkel. Ook hier werd er goed gespeeld door Edwin, maar de tegenstander was gewoon te 

sterk en won met 18-21 en 14-21.  Daarna Was het de beurt aan Theo.  Die begon aan de set met 

veel fouten en kwam zelfs op 4-17 achterstand. Kwam nog wel wat terug maar verloor de eerste 

set  met 12-21. De tweede set kon hij goed meekomen tot aan 15-15. Daarna speelde de 

tegenstander het slim uit en won ook de tweede set met 17-21.  Alleen de dames dus nog maar 

gewonnen. Zou Carole het ook flikken in haar enkel?  Ook deze was erg spannend en ze won de 

eerste set met 21-19. De tweede set ging super en ze had al snel een voorsprong. Echter rond 13-13 

kwam de tegenstander weer terug maar gelukkig herpakte Carole het en won ze ook de tweede met 

21-16. Punt drie binnen!. Dan de mixen. Emile en Corina begonnen en verloren de eerste set met 12-

21.  Daarna kwamen ze in een flow en pakte ze punt na punt en wonnen de tweede 21-17. Zou een 

gelijkspel mogelijk zijn?? De derde was zeer spannend en ging gelijk op tot en met 20-20. Wie zou het 

pakken. Een foute service van de tegenstander maakte 21-20 en daarna serveerde Corina het uit. De 

tegenstander sloeg tegen het net en de blijdschap was zichtbaar op het veld. Dan moesten we ook 

maar de winst pakken werd er meteen gedacht.  Annemarie en Theo hadden het moeilijk, maar ook 

hier kwam punt voor punt en werd de eerste set gewonnen met 21-19. De tweede ging wederom 

gelijk op en op 20-19 was het eerste matchpoint er voor de Veenendalers. Helaas gin de smash van 

Theo in het net en werd de set uiteindelijk verloren met 20-22. Dan maar een derde set. Het spel 

bleef hetzelfde. Ging gelijk op en punt voor punt richting de 21. Uiteindelijk werden de foutjes van de 

tegenstander afgestraft en kwam op 20-17 wederom een matchpoint voor Annemarie en Theo. En 

nu werd hij wel gepakt. 21-17. Dit team heeft zijn eerste winst binnen 5-3 tegen de koploper. Die 

ondanks dit verlies toch koploper bleef. Hiermee is de laatste plaats verlaten en is er kans op meer. 

Komend weekend tegen de nummer laatst de kans op aftand te nemen. 

 


