Seizoen 2014-2015
Team: Mark Broekmans, Bart Eskens, Marianne Jansen, Kim van Loon en Bregje van Dijk
18 januari 2015
BC Drunen 1 - BC Gilze 2

7-1

Het was alweer onze allerlaatste thuis wedstrijd voor het seizoen. We mochten onze laatste
wedstrijd spelen tegen het altijd gezellige BC Gilze. De uitwedstrijd tegen Gilze hadden wij
met 3-5 gewonnen. Het was ons streven om wederom de winst te pakken.
Uiteraard begonnen we zoals altijd weer met de herendubbel en de damesdubbel. Marianne
was net terug van haar welverdiende vakantie en was dus zeer uitgerust om de dubbel samen
met Bregje binnen te slepen. Ze begonnen zeer sterk en hoefde weinig te forceren om de
eerste set binnen te halen 21-7. Op de bank werd door onze supporter Angele al voorspelt dat
de tegenstanders niet meer dan 10 punten gingen behalen. Bij de heren was de eerste set veel
spannender maar trokken helaas aan het kortste eind 21-23. De dames haalde ook de tweede
set naar zich toe, wel met iets meer foutjes, maar het eerste punt voor Drunen was zeer snel
behaald 21-13. Gelukkig konden de heren de tweede set wel naar zich toe trekken en ook zij
wonnen met 21-13. Ook de derde set konden ze binnen halen 21-18 en zo stond het al snel 2-0
voor BC Drunen.
Nu mochten Bart en Kim de enkels binnen gaan slepen. Zowel de eerste van Bart en Kim
gingen gelijk op, maar helaas verloren ze hem beide met 20-22. Bart was op alle banen zeer
goed te horen, want hij baalde van zijn spel. Ook Kim baalde van haar eerst verloren set, maar
die moesten ze snel naast zich neer leggen en gaan voor de tweede en derde set. Ook de
tweede set van Kim verliep zeer gelijk op, maar deze keer kon ze de set wel nipt binnen halen
21-19, mede dankzij de goude tip van Bregje. Helaas kwam Bart vandaag niet goed in zijn
enkelspel en verloor met 13-21. Nu moest Kim vechten voor haar derde set en met nog wat
goede tips van Jurgen (ex-trainer) won ze haar set met 21-15. Nu stond het 3-1 voor Drunen.
Nu mochten Mark en Bregje hun opmars maken. Ook Mark zat vandaag niet geheel in zijn
spel en verloor zijn eerste set met 13-21. Bregje won haar eerste set 21-13. Mark begon aan
zijn tweede set en was weer terug in zijn oude vorm en won met maar liefst 21-9. Bregje
begon weer aan haar tweede set en van haar gezicht en lichaam was af te lezen dat ze zeer
geïrriteerd was door de rustmomenten die haar tegenstander nam tussen de rally’s door.
Uiteraard maakt ook Bregje hier (mis)gebruik van ;), om even wat water te drinken. Ze won
de wedstrijd uiteindelijk met 21-18. Mark was inmiddels aan zijn derde set begonnen en won
deze met 21-14. De stand voor Drunen is 5-1, de winst is al behaald, maar twee puntjes erbij
zou helemaal mooi zijn. Op naar de winst van de mixen.
De eerste mix werd gespeeld door Bart en Marianne. Tot de 11 punten ging het gelijk op
tussen Drunen en Gilze, maar na de 11 was het spel snel afgelopen en won Drunen met 21-13.
Ook de tweede set mocht Drunen naar zich toe trekken met 21-10, waarbij Bart veel aan het
net stond en alle shuttles goed afmaakte en Marianne goed vanuit het achterveld aan het
werken was. 6-1 voor BC Drunen.
Nu mochten Mark en Kim het laatste puntje binnen halen. De eerste set ging zeer gelijk op
tussen Drunen en Gilze. Drunen had als tip meegekregen om feller te spelen, maar ze kwamen

er niet goed in. Gelukkig behaalde ze het eerste punt wel met 21-19. De tweede set moest wel
beter gespeeld worden, want uiteraard een derde set was niet het plan. Nadat Mark zijn
tegenspeler Kimberley bijna had uitgeschakeld door vrij hard te smashen op haar wang ging
het zeer snel en pakte Drunen de winst 21-9.
Zeer mooie uitslag voor de allerlaatste thuiswedstrijd van Team 1 van BC Drunen 7-1. Op
naar de allerlaatste wedstrijd van het seizoen volgende week zondag tegen BC Shot. Zou het
weer mogelijk zijn om met 8-0 te winnen van Shot of leg ik er nu te veel druk op ;). In ieder
geval gaan we zeer zeker voor de laatste winst van het seizoen.
Natuurlijk zijn wij van Team 1 nog niet klaar met dit verhaal. Wij van Team 1 willen al onze
supporters die elke zondagochtend ons weer wilde aanmoedigen hartelijk danken voor alle
steun. Wij hopen natuurlijk dat deze trouwe supporters volgend seizoen weer van de partij
zijn. In het begin van de competitie was er al zeer snel commotie, omdat Team 1 onder aan in
de poule stond. Wij van Team 1 vonden al die commotie natuurlijk onzin, want wij wisten dat
wij de drie zwaarste teams al achter de rug hadden. Daarna maakte wij inderdaad punten en
stonden wij niet langer meer onderaan. Maar in al deze tijden hebben de supporters nooit het
vertrouwen in ons opgegeven. Bedankt heren en dames voor de aanmoedigingen en tot
volgend seizoen.
Houdoe war !!!
11 januari 2015
BC Bavel 2 - BC Drunen 1

3-5

Op zondagmiddag mochten we aantreden in en tegen Bavel. De thuiswedstrijd hadden we met
3-5 verloren, maar we hadden het gevoel dat er tegen deze tegenstander meer te halen viel.
Optimistisch begonnen we aan de wedstrijd, deze keer helaas zonder Marianne die nog aan
het genieten was van een heerlijke vakantie.
De herendubbel werd door Mark en Bart eenvoudig gewonnen. Met 21-16 en 21-14 waren ze
duidelijk sterker dan de heren van Bavel. Helaas konden Kim en Bregje er geen 2-0 van
maken. Ze kwamen totaal niet in de wedstrijd en de dames van Bavel wonnen dan ook snel
met 21-17 en 21-11. Een gelijke stand dus na de dubbels.
Bart mocht als eerste aantreden in de enkelpartij. Hij had nog een appeltje te schillen met de
eerste heer van Bavel. In de thuiswedstrijd verloor Bart nipt. In deze wedstrijd werd duidelijk
dat Bart toch echt een maatje groter was dan zijn tegenstander. Dat liet hij duidelijk merken
door zijn tegenstander respectievelijk 8 en 15 punten te gunnen. Mark had echter in de
thuiswedstrijd geen enkele moeite in zijn enkelpartij. Ook nu speelde Mark degelijk en liet
zijn tegenstander alle hoeken van het veld zien. Hij vocht voor wat hij waard was, maar met
21-13 en 21-12 was Mark toch echt veel beter.
De dames wisten helaas geen winst te pakken in hun enkelpartijen. Bregje had in de eerste set
geen schijn van kans tegen de eerste dame van Bavel. Ze kwam totaal niet in het spel en stond
flink tegen zichzelf te spelen. Slechts 7 punten waren het gevolg. Dat moest hoe dan ook beter
in de tweede set. Bregje kwam beter in haar spel, het ging lang gelijk op, maar met 21-17
kwam een einde aan deze partij. Het lukte helaas niet op een derde set af te dwingen. Kim
ging duidelijk beter van start. Overtuigend won ze de eerste set van de dame van Bavel (21-

16). Helaas maakte haar tegenstander in de tweede en derde set minder fouten en ging steeds
beter spelen. Deze sets verloor Kim met 21-13 en 21-15. Helaas was de tussenstand nu 3-3,
waardoor we beide mixen zouden moeten winnen om een overwinning te kunnen pakken.
Beide mixen waren erg spannend. De eerste set konden beide teams (Bart/Bregje en
Mark/Kim) niet goed in het spel komen. Hierdoor verloren ze beide met 21-16 de eerste set.
Ook de tweede set kwamen Bart en Bregje in de problemen. De tegenstander kwam al snel
weer op voorsprong in de tweede set. Gelukkig konden Bart en Bregje zich net op tijd
hervatten en wonnen de tweede set met 21-19. Het spel werd gelukkig beter en ze speelden
een prima derde set. De overwinning leek niet echt meer in gevaar te komen, 21-17.
Ondertussen hadden ook Mark en Kim de tweede set knap naar zich toegetrokken (21-14).
Beide teams streden voor wat ze waard waren in de derde set. Gelukkig trokken Kim en Mark
net aan het langste eind. Met maar liefst 24-22 haalden ze het laatste punt voor Drunen
binnen: eindstand 3-5 voor Drunen!
Volgende week (18 jan) spelen we om 10.00u alweer de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen.
Hopelijk komen jullie ons aanmoedigen, zodat we van Gilze kunnen winnen!
21 december
BC Drunen 1 - BC Bever 1

0-8

De laatste competitiewedstrijd van 2014 was thuis tegen de toekomstig kampioen Bever 1. De
laatste loodjes van 2014 wegen het zwaarst. We wisten dat dit een lastige wedstrijd ging
worden, want Bever wint zijn wedstrijden bijna allemaal met 8-0 of 7-1. Dit team draait
normaal bovenin mee in de derde divisie, maar we gingen vandaag ons beste beentje
voorzetten.
Vandaag maakte we wat wijzigingen in de opstelling, want beter een half ei dan een lege dop.
We begonnen we met de dubbels. De damesdubbel werd helaas in twee sets verloren, maar de
herendubbel werd een ware thriller. Deze partij werd beslist in een derde set die geheel gelijk
omging. Het kon vriezen en het kon dooien, maar de heren van Bever wonnen net met 21-19
van Mark en Bart. Mark speelde als eerste heer en ook dit werd en 3 setter. De eerste heer van
Bever, die nog al zijn enkels vrij eenvoudig gewonnen had dit seizoen, raakte gefrustreerd en
moest alles op alles zetten om de partij naar zich toe te trekken. Tot de wissel in de derde set
kon Mark bij blijven, maar daarna was het verzet gebroken (10-21). Kim speelde ondertussen
ook haar enkel en kwam er in de eerste helemaal niet aan te pas, maar in de tweede set kon
Kim meer tegenstand bieden. Het was een spannende set, maar Kim trok helaas aan het korste
eind en kon er net geen derde set uit slepen (19-21). Een van de wijzigingen in de opstellingen
was dat Bart vandaag tweede heer spelen, maar dit mocht helaas niet baten. De eerste set werd
nog wel gewonnen, maar het geldt niet altijd dat goed begonnen half gewonnen is. De tweede
en derde set gingen namelijk verloren. Ook Bregje speelde een 3 setter, maar ook deze partij
ging verloren. De mixen hadden we vandaag ook omgedraaid, Mark en Kim verloren de
eerste mix in 2 sets. De tweede mix werd weer een 3-setter, maar Bever won deze derde set
met 21-16 (minimaal 5 netballen in deze set voor Bever). Maar ja, dwing je geluk af?
Al met al zat het vandaag niet mee en eindigde deze wedstrijd in 0-8. Ervaring is de beste
leermeester, maar toch was er was meer mogelijk. Maar als hadden geweest is, is hebben te
laat. We staan nu op een zesde plaats een we blijven zo goed als zeker in de vierde divisie.

Een kruimeltje is ook brood. Bregje had een lekkere taart gebakken, wat voor een korte stilte
zorgde, want als katten muizen, mauwen ze niet.
Namens team 1 allemaal fijne feestdagen en de beste wensen voor het nieuwe jaar.
De volgende thuiswedstrijd is 18 januari om 10.00 tegen Gilze.
14 december
BC Drunen 1 - Bc Alouette 1

4-4

Vandaag kwam Alouette uit Best naar Drunen voor de return. De uitwedstrijd hadden we zeer
geflatteerd met 7-1 verloren, dus we waren gebrand op sportieve revanche en eerherstel! Bij
de uitwedstrijd was Bregje nog geblesseerd, dus op volle sterkte en voor eigen publiek zou er
meer te halen moeten zijn.
De wedstrijd begon zoals altijd met de dubbels. Marianne en Bregje speelden een prima partij
en wonnen de damesdubbel vrij eenvoudig in 2 sets (21-16, 21-12). Bart en Mark hadden het
moeilijker tegen een prima tegenstander en verloren de eerste set van hun herendubbel dan
ook met 19-21. Gelukkig toonden de heren veerkracht en pakten ze de 2e (21-13) en de 3e set
(21-16) met zeer degelijk spel. Een 2-0 voorsprong was een feit, en de prestatie uit de
uitwedstrijd was nu al verbeterd.
Op jacht naar meer werd begonnen met de enkels. Bart liet in de 1e herenenkel zijn
tegenstander kansloos en won met zeer overtuigende cijfers: 21-10 en 21-9. Kim speelde
vandaag de 1e damesenkel en speelde een prima partij. De 1e set werd net verloren met 18-21,
maar Kim wist de 2e set vervolgens wél naar zich toe te trekken waardoor een beslissende 3e
set nodig was. Hierin bleek de tegenstander helaas toch een maatje te groot (13-21). Op de 2e
herenenkel werd vandaag niet gerekend door de naweeën van een enkelblessure bij Mark.
Mark zag tijdens de 1e set toch mogelijkheden en besloot er voor te gaan, met een spannende
3-setter tot gevolg. De inspanning bleek helaas voor niets na verlies in de verlenging van de 3e
set (20-22). Ook Bregje speelde in de 2e damenenkel een 3-setter. Na verlies met liefst 7-21 in
de 1e set liet Bregje in de 2e set zien dat zij zich niet makkelijk uit het veld laat staan. Met 2117 was de 2e set voor Bregje. De 3e set was helaas weer een prooi voor de tegenstander (1021), waardoor een 3-3 tussenstand op het wedstrijdformulier stond. Het kwam dus aan op de
mixpartijen vandaag.
Marianne en Bart hadden een sterke mix tegenover zich, maar begonnen prima aan hun partij.
Bij een voorsprong van 17-15 verstapte Marianne zich helaas waarna de tegenstanders de 1e
set met 17-21 naar zich toe trokken. De Drunenaren knokten ook in de 2e set voor wat ze
waard waren, maar kwamen hierin met 16-21 helaas te kort. Een gelijkspel was dus het
maximale wat er in zat, maar daarvoor moest de 2e mix wel gewonnen worden. Met deze
zware last op hun schouders begonnen Kim en Mark prima aan hun partij, en wonnen de 1e
set vrij gemakkelijk met 21-15. Ook de 2e set werd goed begonnen, maar halverwege kregen
Kim en Mark last van een inzinking waardoor het weer spannend werd. Uiteindelijk
herpakten ze zich tijdig en wonnen ook de 2e set (21-17). Eindstand: 4-4.
Ondanks een enigszins zuur gevoel door 3 verloren 3-setters, was iedereen het er over eens
dat 4-4 een prima weerspiegeling was van de krachtsverhoudingen. In de kantine werd, onder
het genot van wat heerlijke snacks, nog even nagekletst met deze gezellige tegenstanders.

Volgende week zondag (21 december 10.00 uur) de volgende wedstrijd: Bever thuis.
Hopelijk komt het thuispubliek ook dan weer in grote getalen opdraven, want we zullen hun
steun dan hard nodig hebben tegen de aanstaande kampioenen.
7 december
Bc Robad 1 - Bc Drunen 1

5-3

Deze middag keert de Sint terug naar Spanje heen
Waardoor de Sint nog snel even kon gaan kijken bij Drunen 1.
Hij doet verslag van deze wedstrijd met natuurlijk een vers
Dan kan het verslag op de website en in de pers.
De Sint moest deze zondag wel een aardig eind op pad.
Drunen 1 moesten helemaal naar Roosendaal, badmintonclub Robad.
In Drunen had team 1 nipt van Robad verloren,
Nu wilde Drunen revanche en het kampioensfeest van Robad verstoren.
Minimaal een gelijk spel had het team zich voorgenomen
Dan waren ze niet voor niets helemaal naar Roosendaal gekomen.
De wedstrijd begon met het dubbelspel.
Bij de heren ging het best wel snel.
Winst in twee sets, 21-19 en 21-9, gaf Drunen het eerste punt.
Helaas was dat de dames in de dubbel niet gegund.
Drie sets streden Marianne en Bregje voor winst in hun partij
Helaas wonnen de dames van Robad en telden zij er een puntje bij.
Na de dubbel, tijd voor 4 maal een enkelspel
De wedstrijd van Bart beloofde vuurwerk, echt wel.
Sint schrok wel van wat hij daar op de baan zag
De tegenstander was wel erg onsportief, wat een gedrag!
Gelukkig liet Bart zich niet kennen en trok de winst naar zich toe,
Maar niet zonder slag of stoot; na drie sets waren ze beide wel erg moe.
Sint glunderde van trots na deze overwinning,
Nu had zijn tegenstander echt even een uurtje nodig voor wat bezinning.
Ondertussen zag Sint ook Kim aantreden op de baan,
Ze zag haar tegen een, tot nu toe, onverslagen dame staan.
Het lukte Kim niet om er met de winst vandoor de gaan,
Maar ze heeft wel een heel degelijke wedstrijd staan slaan.
Bregje stond deze keer duidelijk niet te juichen,
Ze kwam niet geweldig in haar spel en moest voor haar tegenstander buigen.
In de laatste enkelpartij was de beurt aan Mark Broekmans,
Wie weet pakte hij weer een puntje, dan had BC Drunen nog wat kans.
Ondanks dat Mark goed speelde en wel hield van een rake klap,
Verloor hij in twee sets en maakte aan het einde nog een vervelende misstap.
Als het maar niet ernstig is, dacht de Sint meteen.
Dan hoeft zijn team hem niet te missen en is hij snel weer op de been.
De Sint had zo gehoopt op een overwinning bij Robad,
Maar met twee mixen in het vooruitzicht, was een gelijk spel het maximale waar Drunen nog
uitzicht op had
Bart en Marianne mochten weer tegen die geliefde vent
Het werd toch een leuke partij, zeker als je uiteindelijk de winnaar bent!
Ze speelden weer een prima partij

En zetten zo hun tegenstander opzij.
Kim en Mark mochten de laatste wedstrijd van de dag spelen.
Bij winst zouden Robad en Drunen de punten kunnen delen.
Helaas liep Mark toch niet meer zo snel
En had de tegenstander daardoor overwicht in het spel.
Ze vochten voor wat ze waard waren,
Maar konden deze klus niet klaren.
Drunen 1 haalde op deze dag dus maar 3 punten bij BC Robad
Wat jammer, terwijl er stiekem wel wat meer in zat.
Na de wedstrijd was het niet zo gezellig deze keer.
De tegenstander had wellicht last van zijn verloren partijen, het deed hem vast erg zeer.
Als jullie je maar nooit zo laten kennen,
Dan zal Sint jullie volgend jaar weer met een bezoekje verwennen.
Nou, Sint was deze ochtend toch tevreden, al was het bezoekje maar wat kort.
Zorg dat je ook komend jaar gezellig samen blijft badmintonnen, het is een erg leuke sport!
Groetjes,
Sint
30 november
BC Drunen 1 - BCH 3

6-2

De helft van de competitie zit erop. Na een nette eerste helft, stonden we op de zesde plek.
We hadden een flink gat geslagen met de nummers 7 en 8, waardoor degradatie nu niet
waarschijnlijk meer is. Toch nemen we geen genoegen met een 6e plek. We klimmen graag
nog enkele plaatsen op de ranglijst. Vandaag konden we daarvoor meteen goede zaken doen
met de badmintonclub uit Den Bosch (BCH). Dit team staat 2 punten boven ons, een ruime
overwinning kan ons dus naar de 5e plek brengen. Daarbij komt dat we wat goed te maken
hebben met BCH, de uitwedstrijd verloren we namelijk met 3-5.
Deze zondagochtend startten we zoals altijd met de dubbels. Net als in de uitwedstrijd
kwamen we op een 2-0 voorsprong. Zowel Bart en Mark als Marianne en Bregje wonnen de
dubbel in twee sets. Vervolgens had Bart zijn zinnen gezet op revanche in de enkelpartij. De
vorige wedstrijd was een ware thriller, waarin Bart net in drie sets aan het kortste eind trok.
Hij beloofde vandaag wat goed te maken. En Bart blijkt een man van zijn woord….hij rolde
zijn tegenstander deze keer in twee sets op: 21-11 / 21-17! Ondertussen was ook Kim
begonnen aan haar enkelpartij. Ze speelde eerste dame en had daarmee ook de sterkste dame
van BCH tegenover zich. Ondanks stevige rally’s, was de tegenstander toch een maatje te
groot. In twee sets trok ze de partij naar zich toe. Vervolgens mochten Bregje en Mark
aantreden. Bregje had enkele weken niet gespeeld door een polsblessure. Dat was ook wel de
merken. De eerste set verliep prima, maar de tweede set maakte ze veel fouten. De
tegenstander kwam nog even gevaarlijk dichtbij, maar uiteindelijk wist Bregje de wedstrijd
toch in twee sets te winnen. Ondertussen was Mark ook begonnen aan zijn partij. De
uitwedstrijd had Mark zijn enkelpartij verloren, maar moest toen tegen een erg goede invaller
spelen. Gelukkig was hij er deze keer niet bij (we mistten hem als kiespijn…), en waren er
dus nieuwe kansen voor Mark. De eerste set verloor Mark met 21-16. Na winst in de tweede
set, moest een derde set de beslissing brengen. Mark maakte overduidelijk het verschil. Met
maar 14 punten voor zijn tegenstander, trok hij de winst naar zich toe. Hierdoor kwamen we
op een 5-1 voorsprong. Winst was gegarandeerd, maar we wilden graag nog meer punten om
boven BCH op de ranglijst te komen. Dat moest dan in de mixen gaan gebeuren. Bart en

Marianne speelden een haast foutloze partij en stuurden de tegenstander met 21-15 / 21-12 de
baan af. Een overtuigend gewonnen partij. Vervolgens was het de eer aan Mark en Kim om de
voorsprong nog uit te breiden. Ze begonnen sterk aan hun gemengd dubbel, maar de
tegenstander kwam steeds beter in de wedstrijd. Mark en Kim verloren uiteindelijk in twee
sets (21-17 / 21-17). Desondanks hebben we met zijn allen een prima prestatie neergezet: 6-2
winst op BCH en daarmee naar de 5e plaats. Natuurlijk vechten we de komende weken om
een plaats in het linkerrijtje te bemachtigen. Volgende week op naar Robad!
8 november
BC Drunen 1 - Bc Bavel 2
BC Drunen pakt 3 punten!
Na de 8-0 overwinning van vorige week tegen Shot, speelden we deze week thuis tegen Bc
Bavel. Een overwinning zou ons weer in de buurt brengen van de middenmoot. Dit keer was
de thuiswedstrijd zaterdag, maar ook ons trouwe publiek was hiervan op de hoogte en was in
grote getale aanwezig. Ook Bregje, die ondanks een blessure nog steeds niet mee kon spelen,
was er weer bij.
Mark en Bart wonnen de herendubbel redelijk eenvoudig, ondanks een klein dipje in de
tweede set. De damesdubbel was zeer spannend, maar ging helaas in 3 sets verloren. Met een
1-1 stand begonnen we aan de enkels, met zoals altijd goed geprepareerde shuttles door Mark,
waardoor we over het algemeen maar 1 koker nodig hebben voor 8 partijen en er ook geen
discussies ontstaan over shuttles. De enkel van Bart was een spannende partij, maar werd
helaas net in 3 sets verloren. Marianne (die niet bezig is aan haar laatste seizoen) speelde een
goede enkel, maar kon helaas net niet de overwinning binnen halen. Na een hele goede enkel
en veel strijd, speelde de vermoeidheid een rol in derde set die met 21-19 verloren ging.
Hierdoor kwamen we 3-1 achter en was het de beurt aan Mark en Kim. Mark speelde een
bijna foutloze partij en veegde zijn tegenstander van de baan 21-6 21-3. Kim verloor haar
enkel helaas in 2 sets en daardoor kwamen we 4-2 achter kwamen.
Heren 1 begon nu ook aan hun wedstrijd waardoor we de mixen achter elkaar op 1 baan
moesten spelen. De mix van Bart en Marianne liep heel goed en werd dan ook makkelijk
gewonnen, wat bewijst dat het een goede keuze van Marianne is om er nog een jaartje aan
vast te plakken. Mark en Kim konden hierna de stand gelijk trekken, maar helaas liep de mix
bij Mark en Kim dit keer niet heel goed en verloren ze net in 2 sets (19-21 19-21), waardoor
de eindstand 3-5 was. Toch weer 3 punten erbij en hebben we nog kans op een plaats in de
middenmoot, zeker omdat we volgende keer op bezoek moeten bij Gilze de nummer 7 van de
competitie en de concurrenten voor de middenmoot tegen de nummer 1 en 2 uit de competitie
moeten.
In de kantine konden we daarna genieten van een grote zak bittergarnituur (echt groot) en
frietjes, gesponsord door Marianne. En natuurlijk willen wij alle supporters bedanken voor
hun support en we hopen dat ze er volgende wedstrijd weer in grote getalen aanwezig zijn.
Eerst volgende thuiswedstrijd is zondag 30 november om 10 uur.

2 november
BC Drunen 1 - BC Shot 2

8-0

Na 4 nederlagen waren we dit weekend zeker niet van plan te verliezen. Na dat we in overleg
het wedstrijd formulier hadden ingevuld gingen we met de heren dubbel en dames dubbel van
start. De heren wonnen vrij overtuigend de dames hadden het alleen de eerste set wat moeilijk
maar ook zei konden een vuist maken.2-0 was een zekerheid.Bart en Marianne begonnen aan
hun enkel partijen, beide partijen werden in winst omgezet. Een ding was nu zeker we konden
niet meer verliezen!
De druk kwam bij Mark en Kim te liggen, zou het dan eindelijk weer eens een keer gebeuren
dat we de tegenstander op nul kunnen houden?Mark flikte het kunstje in 3 sets en Kim daarin
tegen in een stabiele 2 setter in het voordeel van BC Drunen, 6-0, een uitslag die we al vele
jaren niet meer kenden!
Met nog 2 mix partijen te gaan liep de spanning voor een 8-0 overwinning op. Bart en
Marianne deden wat er van hen verwacht werd en nu was het de beurt aan Kim en Mark. Zij
voerde de druk en spanning nog een beetje op om deze partij in 3 sets naar zich toe te trekken.
De 8-0 was een feit!!! Door deze overwinning staan we weer waar wij als team thuis horen,
midden moot.
25 oktober
BC Bever 1 – BC Drunen 1

7-1

Zaterdag 25 oktober was het dan zo ver, na een pauze van twee weken moesten wij het
opnemen tegen de koploper: BC Bever 1. Zij die tot nu toe bijna alle wedstrijden met 8-0
hebben gewonnen en de uitslagen gaven weer dat de tegenstanders niet veel weerstand
konden bieden. Ook wij dachten op voorhand dat we weinig weerstand konden bieden tegen
de Bevers. Voor het eerst besloten wij om de herenenkels (Mark 1e heer en Bart 2e heer) en
de gemengd dubbels (Mark en Kim 1e mix en Bart en Marianne 2e mix) om te wisselen. Dit
om te proberen toch punten binnen te sprokkelen.
De heren begonnen goed aan de dubbel en konden in het begin goed bij blijven, maar de
heren van Bever waren gewoon een klasse te sterk voor onze heren en wonnen de wedstrijd
met 2 sets (21-12/ 21-17). Ook de dames (Marianne en Kim) konden in het begin goed bij
blijven bij de dames van Bever, maar waren de eerste set toch net iets te sterk (21-12). In de
tweede set wisten Marianne en Kim toch de set binnen te slepen met 19-21 en moesten ze de
derde set proberen te winnen om het eerste puntje te behalen. Tot de 11 punten wisten ze goed
bij te blijven, maar naar de wissel van speelhelft was het vrij snel gedaan en waren de dames
van Bever toch een maatje te groot en verloren ze de dubbel uiteindelijk met 21-16.
Toen begonnen wij aan de enkels, Mark en Marianne mochten als eerste van start. Mark had
een streven om in ieder geval dubbele cijfers te behalen en dit streven is hem zeker gelukt.
Helaas verloor hij wel zijn enkel in twee sets ( 21-12/21-12). Als je de cijfers omdraait heeft
hij toch twee keer 21 punten behaald ;). Ook Marianne wist dubbele cijfers te behalen in haar
enkel, maar ook zij verloor haar enkel in twee sets (21-11/21-14). Toen moesten Bart en Kim

proberen om puntjes binnen te halen, maar ook zij verloren hun enkels in twee sets (Bart: 2115/21-12 en Kim 21-11/21-6).
Nu resteerde alleen de mixen nog, welke de eer van BC Drunen moesten gaan redden.
Optimistisch als wij waren gingen wij vol goede moed de mixen in welke wij allemaal wilden
gaan winnen.
Beide mixen waren de eerste set zeer spannend. Bart en Marianne stonden de eerste set ruim
voor, maar verloren de eerste set nipt met 23-21. Mark en Kim begonnen goed en konden
goed bijblijven, maar stonden de eerste set al snel achter. Mark mocht serveren bij een
achterstand van 20-16. Wij als BC Drunen konden de druk zeer goed aan en kwamen terug tot
20-20. Nu ging de serves telkens over en weer en uiteindelijk verloren wij met 25-23. Nu
moesten wij wel met zijn alle de tweede set binnen halen om uiteindelijk nog een puntje te
kunnen af pikken van de Bevers. Helaas verloren Mark en Kim de tweede set zeer snel,
klaarblijkelijk was de heer er klaar mee en begon zich met het spel te bemoeien, waardoor het
voor Mark en Kim moeilijk werd om de dame onder druk te zetten. Uiteindelijk verloren ze
de tweede set met 21-10, gelukkig wisten ze nog wel dubbele cijfers te behalen. Nu kwam het
dus aan op de mix van Bart en Marianne, die door onze geblesseerde Bregje zeer goed werden
aangemoedigd en later ook door Mark en Kim. De tweede set was echt een ware thriller. Bart
en Marianne wisten de heer van Bever meerdere malen op zijn knieën te krijgen, maar op de
meeste rare manieren wist deze heer bijna elke shuttle op een zeer goede manier terug te
brengen in het spel. Bart en Marianne wisten het hoofd koel te houden en wonnen de tweede
set met 25-27. Nu resteerde de derde set welke gewonnen moest worden om de eer van BC
Drunen te redden. Bart en Marianne kwamen al vrij vroeg in de set op voorsprong en bij de
wissel stond BC Drunen met 6-11 voor. Als ze deze voorsprong maar wisten vast te houden,
wat in de eerste en tweede set moeilijk werd gemaakt door de tegenstander. In de derde set
hadden ze hier geen last van. In deze set rolde de heer ook over de vloer, maar nu wisten Bart
en Marianne hier goed gebruik van te maken en wisten zo de punten binnen te halen. Ze
wonnen de derde set met 16-21 en de eer van BC Drunen was gered.
Helaas verloren wij de wedstrijd uiteindelijk met 7-1, maar wij hebben hier en daar toch enige
tegenstand kunnen bieden. Op zondag 2 november mogen wij weer thuis spelen en kunnen
we ons volledig gaan storten op het behalen van punten. Misschien gaan we dan wel onze
eerste winst boeken van dit seizoen...Uiteraard hopen wij dat jullie ons hierbij komen
aanmoedigen om zo onze eerste winst te boeken van het seizoen!!
5 oktober
Bc Alouette 1 – Bc Drunen 1

7-1

We hadden net besloten van deze wedstrijd maar geen verslag te maken, maar aangezien heel
BC Drunen met smart op ons verslag zat te wachten…….dan toch bij deze…….
Met goede hoop vertrokken we op zondagochtend richting Best om zoveel mogelijk punten te
halen bij Alouette. We wisten niet goed wat we konden verwachten van deze ploeg. Vorig
jaar nog spelend in de derde divisie, maar in een andere samenstelling. De wedstrijd begon
met de dubbels. Helaas konden Bart en Mark niet goed in hun spel komen. Ze moesten erg
wennen aan de hal en de shuttles. Verlies in twee sets (21-12 / 21-17) was een feit. Ondanks
dat Marianne en Kim al geruime tijd niet samen gedubbeld hadden, wisten ze de eerste set
prima naar zich toe te trekken (22-20). Helaas werd de tweede set nipt verloren, waardoor een

beslissende derde set gespeeld moest worden. Daarin konden de dames van Drunen geen vuist
meer maken waardoor Alouette op voorsprong kwam met 2-0. Vervolgens pakte Bart in zijn
singel een punt. Hij won na een prima partij in twee sets. Mark verloor de eerste set, maar
kwam daarna goed terug. Helaas kon hij dat niet vasthouden in de derde set. Daarna was het
de beurt aan de dames. Ook zij hadden het lastig in beide enkelpartijen. Kim ging lang gelijk
op met haar tegenstander, maar moest uiteindelijk in twee sets haar meerdere erkennen.
Marianne maakte het nog spannender, door met 24-22 in de derde set te verliezen. Na deze
enkelpartijen wisten we dat winst in Best er niet meer in zat, maar we probeerden met de
mixen de schade te beperken en nog zoveel mogelijk punten te pakken. Mark en Kim
begonnen erg sterk en wonnen de eerste set (21-13). Helaas konden ze deze voorsprong niet
vasthouden en verloren in drie sets. Marianne en Bart hadden het ook moeilijk. Ze konden
geen aanspraak maken op de winst, die in twee sets naar de tegenstander ging. Ondanks 4
verloren driesetters was de uitslag (7-1 verlies) een feit. Na afloop dronken we gezellig een
biertje/colaatje met de tegenstander, maar desondanks waren we op de terugweg toch wel stil
van deze harde nederlaag. Snel vergeten en op naar de volgende wedstrijd (hmmm….uit naar
de koploper….). Op 2 november spelen we weer thuis in Drunen. Hopelijk komen jullie ons
aanmoedigen, nu we de punten erg hard nodig hebben!
28 september
BC Drunen 1 – Robad 1

3-5

Vandaag stond onze eerste thuiswedstrijd van het seizoen op het programma. Bart kon door
een bruiloft niet meedoen en werd vervangen door Michiel. Zaterdagavond een erg gezellig
feest gehad in Het Hart van Drunen dus het beloofde een zware partij te worden.
De herendubbel met gelegenheidsduo Mark en Michiel ging de eerste anderhalve set best
lekker, daarna slopen er te veel fouten in het spel waardoor deze helaas in 2 sets verloren
ging. Marianne en Bregje gingen slecht van start en verloren de eerste set met 21-9. De dames
herpakten zich hierna en trokken de partij toch nog in 3 sets naar zich toe. 1-1 na de dubbels
Michiel en Kim mochten hierna gaan enkelen. Michiel verloor weliswaar in 2 sets tegen de 1e
heer van Robad, maar wist toch nog aardig wat punten te pakken (11-21 en 16-21). Ook de 1e
dame van Robad was een maatje te groot voor Kim, dus na de eerste enkels stond het 1-3 Nu
waren Mark en Bregje aan de beurt. Mark had moeite om zijn eigen spel te spelen tegen zijn
linkshandige tegenstander, maar wist uiteindelijk in 3 spannende sets te winnen. Ook Bregje
wist haar enkelpartij in 3 sets te winnen met een overtuigende 2e en 3e set.
Tussenstand: 3-3, het moest dus net als vorige week in de mixen gaan gebeuren. Helaas liep
het ook vandaag niet best af want beide mixen gingen verloren. Michiel en Marian kwamen in
de 2e set nog dicht bij, maar verloren deze helaas met 19-21. Mark en Kim waren duidelijk
niet opgewassen tegen de sterke mix van Robad en verloren in 2 sets. Eindstand 3-5.
Na afloop van de wedstrijd werd er in de kantine nog genoten van een lekkere taart van
Bregje en bittergarnituur van Cafetaria Jansen. Volgende week staat de uitwedstrijd tegen
Alouette op het programma. Het team is dan weer compleet en gaat voor de 1e overwinning
van het seizoen.

21 september
BCH 3 - BC Drunen 1

5-3

Het seizoen is eindelijke begonnen! De eerste wedstrijd was in Den Bosch tegen BCH om
14.00u. We begonnen zoals altijd met de dubbels. Mark en Bart wonnen deze na een kleine
inzinking in de tweede set, uiteindelijk overtuigend (21-9) in de derde set. Bregje, die dit jaar
vast in het team staat, won met Marianne (die toch weer aan jaartje doorgaat, hopelijk gaat ze
zo nog een aantal jaartjes door) zeer overtuigend de dubbel in twee sets. Daarna werden de 2
herenenkels gespeeld, die allebei helaas in 3 sets verloren gingen. Mark speelde tegen een
zeer onsportieve tegenstander, die zichzelf daarmee meer had dan Mark met zij jarenlange
ervaring. Het werd een ware thriller, in de derde set wist Mark terug te komen van een 20-14
achterstand, maar helaas ging deze set net verloren (22-20). Vervolgens de twee dames
enkels, Kim verloor helaas in 2 sets. Bregje toonde weer een enorme vechtlust en won in 2
sets ondanks een bilblessure. Het was nu dus 3-3 en alleen de mixen moesten nog gespeeld
worden. Deze werden helaas allebei in 2 sets verloren. Helaas een 5-3 nederlaag, maar het
seizoen is nog lang en we zullen zeker nog vele punten gaan halen!

Seizoen 2013-2014
Team: Mark Broekmans, Bart Eskens, Marianne Jansen, Kim van Loon en (Bregje van Dijk)
6 oktober
Bavel 1- Bc Drunen 1

4-4

Na de 5-3 overwining bij Scarabee en de 6-2 nederlaag thuis tegen Beca (niet gepubliceerde
verslagen) stonden we na 3 wedstrijden op de 7de plaats. FOUTE BOEL, hier moesten we weg
zien te komen. Dit was geen makkelijke opgave, want we moesten een uitwedstrijd spelen
tegen Bavel 1, de nr 2 van onze poule. En verder had Mark , maar 1 uur en 15 minuten de tijd,
alvorens hij moest vertrekken richting Turkije.
Als advies hadden we als team een tip meegeven aan Mark, in de hoop dat hij alle 3 zijn
wedstrijden kon spelen, namelijk dat het vandaag een keer niet allemaal in 3 sets hoeft, maar
gewoon in 2 sets . Acteraf bleek dit een gouden tip te zijn. De HD werd eenvoudig gewonnen
door Drunen in een stabiele, bijna foutloze partij. De damesdubbel ging helaas in 2 sets
verloren, ondanks goed spel in de tweede set. In overleg met de tegenstanders mocht eerst de
HE2 gespeeld worden, vanwege het tijdgebrek van Mark. De eerste set werd overtuigend
gewonnen, maar in de tweede set kwam Mark op achterstand. Toen drong ineens de gouden
tip tot hem door en begon Mark gas te geven, en won hij ook nog de tweede set (moet hij
vaker doen). Kim verloor helaas haar enkel . Daarna werd er meteen gemixt door Mark en
Kim, alleen dit was te snel na de vorige partijen. Niks lukte in deze partij en werd dan ook
snel en kansloos verloren. Moniek en Cas waren nu ook gearriveerd om Mark, die op tijd
klaar was voor vertrek, op te halen. We stonden nu 3-2 achter, Bart won zijn enkel en trok de
stand gelijk: 3-3. Marianne verloor helaas haar enkel, dus de mix moest gewonnen worden om
met een goed resulataat weg te gaan uit Bavel. Bart en Marianne maakte er een ware thriller
van en wonnen de partij door in de tweede set met 25-23 te winnen en de derde set met 22-20

te winnen. Hierdoor staan we nu op de 6de plaats en zijn we weer weg van de
degradatieplaatsen en de top 3 hebben we al gehad.
15 september
BC Drunen 1 – Smashing 3

2–6

Na promotie vorig jaar vanuit de hoofdklasse zijn we weer terug in de vierde divisie. Onze
doelstelling voor dit seizoen is handhaving. Dit avontuur begonnen we thuis tegen smashing,
dat vorig jaar tweede eindigde in de vierde divisie. Gesteund door ons trouwe publiek, ook
wel de vijfde man genoemd, moesten we proberen zoveel mogelijk punten te halen tegen een
sterke tegenstander. Dat het een sterke tegenstanders was bleek wel na de dubbels die beide in
twee sets duidelijk verloren werden. Het werd stil op de tribune en ook was er angst te zien in
de ogen van de spelers van BC drunen 1: we zullen toch niet meteen met 8-0 afgedroogd
worden. Kim, als eerste dame, verloor helaas ook haar enkel, maar het eerste punt werd
binnengesleept door Bart in zijn enkel: Opluchting! Daarna mocht Mark, alias de goed
getrainde Hosemans aan de bak, na een goede partij redde hij het helaas net niet. Zou hij dan
overtraind zijn? Als advies hebben we hem meegegeven dat hij aankomende dinsdag
maar2014 een keer een training moet overslaan. Marianne, alias de ervaring, was in de
tussentijd bezig met een ware thriller. Zoals we gewend zijn van Marianne geeft ze nooit op
en geeft ze alles totdat ze erbij neervalt. Gelukkig is dat laatste niet gebeurt, maar zoals vaker
werd het doorzetten en vechten beloond en door met 22-20 in de derde set te winnen haalde
Marianne het tweede punt binnen voor BC Drunen. De mix van zowel Bart en Marianne, als
Mark en Kim werd een 3 setter, alleen beide helaas verloren. Al met al, was het, ondanks
maar 2 binnengesleepte punten, een redelijke start met perspectieve voor de rest van het
seizoen. Maar de eerste pannenkoeken zijn voor de kinderen.

