
Ban 7 – BC ‘t Veen 4  

Op een mooie zonnige winterse zondagmiddag verzamelde (een deel) van team 4 zich bij Nadine 

waarna, via een korte tussenstop voor het afgeven van een bos bloemen bij de jarige Inge, de reis 

naar Amersfoort werd ingezet. Eddy was er dit keer ook niet bij, we moesten de klus dit keer met z’n 

viertjes klaren.  

Er werd op 2 banen gestart; de herendubbel was een leuke opgaande strijd, maar helaas werd er 

toch in 2 sets verloren. Nadine en Ada maakten de eerste set veel onnodige foutjes en deze set werd 

dan ook verloren. In de tweede en derde set waren het aantal onnodige fouten veel minder en beide 

sets werden gewonnen. Hierna mocht Piet de baan op om tegen een oude geslepen rot een singel te 

spelen. Ondanks dat er door Piet voor elk punt gestreden werd, had hij aan het eind van beide sets 

minder punten dan zijn tegenstander. Danny en Nadine gingen tegelijkertijd de baan op. Danny had 

in de eerste set het vizier niet op scherp staan, veel shuttles werden uit geslagen en deze set ging 

verloren. Hierna herpakte Danny zich en in no time stond er 4-21 en 9-21 op de telborden. Weer een 

puntje erbij. Nadine speelde haar eerste singel sinds maanden. De eerste set ging voorspoedig en 

deze werd dan ook gewonnen. De tegenstandster kreeg in de tweede set meer vat op het spel van 

Nadine en zij won deze dan ook. Nog een 3 setter voor Nadine. Deze werd helaas verloren. 

Tussenstand 3-2. Hierna mocht Ada aan de bak. De eerste set werd een makkelijke prooi, maar in de 

tweede set had ze het moeilijk. Toch werd de set uiteindelijk met 22-20 gewonnen. Een mooie 3-3 

tussenstand voor aanvang van de mixen. Danny en Ada hadden vorige week hun eerste mix van het 

seizoen verloren en dit wilden ze natuurlijk niet weer laten gebeuren, ze waren super gemotiveerd 

om de partij te winnen. Dit deden ze uiteindelijk ook, hoewel niet zo overtuigend als ze wilden. Piet 

en Nadine spelen altijd een goede mix en ook dit keer kwamen ze goed uit de startblokken. De eerste 

set werd gewonnen. In de tweede set kwamen de tegenstanders meer en meer in hun spel en deze 

set ging dan ook naar de tegenstanders. De derde set werd weer vrij gemakkelijk gewonnen door 

Piet en Nadine. Dit bracht de eindstand op 3-5; wederom een mooie winstpartij voor BC ’t Veen 

waardoor ze nog steeds in de race zijn voor de tweede plek in de poule. A.s. zaterdag spelen ze tegen 

BC Inside, de hekkensluiter van de poule. 

 


