
BC t Veen 3 wint weer van een koploper 

In de elfde wedstrijd aan het seizoen wist team 3 weer een winst te behalen. En wederom was het 

een koploper die verloor. De uitwedstrijd tegen Helios in Utrecht begon zeer voortvarend voor de 

Veenendalers. Edwin en Emile pakte relatief eenvoudig de herendubbel. In de eerste wedstrijd van 

Leonora (terug van een lange blessure) startte ze samen met Carole wat onwennig. Ritme is toch een 

ongrijpbaar begrip maar hier van toepassing. De eerste set werden veel foutjes gemaakt maar het 

ging steeds beter. Uiteindelijk wisten ze de tweede set te winnen en de derde werd heel erg 

spannend. Bij 20-20 speelde de tegenstander mooi slagen richting de lijn maar Carole was zo scherp 

dat een paar centimeter uit goed werd gezien en uiteindelijk leidde dat tot punt 2 voor dit team. Wat 

gebeurt hier dachten we. Gaan we gewoon punten pakken tegen de koploper? Hierna de 

enkelpartijen van Edwin en Annemarie. Edwin had alleen de tweede set moeite maar aan het einde 

van de set liep hij toch uit en pakte de winst en hiermee punt 3 binnen. Annemarie speelde tegen 

een dame die alles kon en helaas was deze veel te sterk. “Maar toch 24 punten gepakt” zei 

Annemarie toen ze van het veld afkwam.  De enkel van Carole ging ook goed. Hier was ze wederom 

scherp en wist goed waar de lijnen lagen. Punt 4 binnen. De enkel van Theo ging goed. Ondanks een 

achillespeesblessure was hij begonnen aan de wedstrijd, de tegenstander had niets in de gaten en de 

eerste set werd gewonnen. In de pauze werd blijkbaar verteld aan hem dat hij die diep moest spelen 

om Theo naar achteren te dwingen. Helaas ging dit goed en verloor Theo de tweede volgende sets. 4 

punten en de mixen moesten nog. Edwin en Carole wonnen deze in twee sets en Annemarie en Theo 

hadden drie sets nodig, maar werd gewonnen. Een ongekende 6-2 winst en dit team staat niet meer 

(alleen) onderaan. Zijn er nog kansen??? Komende week tegen Slot weer nieuwe kansen.  


