BC ’t Veen 1 – BC Doorn 1
Waar Doorn weer kon beschikken over hun eerste dame, daar misten ze hun kopman. De thuisploeg
trad aan in hun vaste opstelling. In de uitwedstrijd was met 5-3 gewonnen, ditmaal was het verschil
groter en werd het 7-1 voor het eerste team uit Veenendaal.
De damesdubbel werd na een spannende eerste set een gemakkelijke prooi voor Dinja en Jorine. Na
met 22-20 de eerste set te hebben gewonnen was het verschil in de tweede aanzienlijk, 21-8.
De herendubbel was een zwaardere bevalling. Na een verloren eerste set richtten Leon en Wouter
zich op en namen in beide sets een grote voorsprong die ze niet meer afstonden, al werd het in beide
sets nog wel spannend.
Met een 2-0 voorsprong werd er een begin gemaakt met de singlewedstrijden. Dinja kon het niet
bolwerken tegen de kopvrouw van Doorn. Wouter leek een gemakkelijke middag te hebben en nam
in de eerste twee sets een ruime voorsprong. In de eerste werd deze nog vastgehouden, in de
tweede ging het mis. De derde set leek naar de kopman te gaan van Doorn maar Wouter kwam terug
en won de set en daarmee de wedstrijd met minimaal verschil.
Jorine was een maatje te groot voor haar tegenstandster en won met duidelijke cijfers haar
wedstrijd, en zorgde zo voor een 4-1 voorsprong. Als laatste mocht Leon aantreden. Vanaf het begin
tot het einde had hij de touwtjes in handen en won met speels gemak zijn zesde singlewedstrijd van
het seizoen.
De mix van Jorine en Wouter werd gemakkelijk gewonnen, dat kon niet gezegd worden van de
wedstrijd van Leon en Dinja. Na een goed optreden in de eerste set, kon de tweede net niet winnend
worden afgesloten en zo kwam het aan op het laatste bedrijf. Via een 11-7 tussenstand werd er
uiteindelijk verdiend gewonnen.
Dankzij de 7 behaalde punten stijgt het eerste team naar een voorlopige derde plaats en is in ieder
geval zeker van handhaving in de vijfde divisie.

