Seizoen 2015-2016
Team: Mark Broekmans, Bart Eskens, Luuk Fluitsma, Kaylee Klerx en Bregje van Dijk
Zondag 24 januari
BC T Veertje 1 - BC Drunen 1

4-4

Na een knap gelijkspel vorige week tegen Olympia hadden we ons vorige week al veilig
gespeeld. De laatste wedstrijd was tegen de nummer twee: ’t Veertje. Luuk reed ons naar de
het mooie sportcomplex in Boekel, waar we om 12.15uur begonnen aan onze eerste
wedstrijden.
Bart en Mark wonnen de eerste set van de dubbel, maar de tweede set ging kansloos verloren.
Dit was vooral te danken aan Bart, die met het vertoonde spel in de tweede set nog niet eens
mee zou kunnen in de toddenbakkenklasse. De derde set was iets beter, maar nu begon niet
alleen Bart maar ook Mark wat foutjes te maken. Mark was de laatste jaren in berusting, maar
dit keer verloor hij deze heel even en was toch een overduidelijk *nondeju te horen door de
zaal. De derde set ging dan ook verloren met 21-16. De dames hadden ondertussen in twee
sets verloren tegen vooral 1 sterke dame van ’t Veertje. Luuk was vol vertrouwen na zijn
sterke overwinning tegen Olympia als eerste heer en mocht daarom vandaag weer aantreden
als eerste heer. De eerste set ging gelijk op, maar door pech, werd de eerste set verloren. In de
tweede set kreeg Luuk geen grip op zijn tegenstander en deze ging dan ook verloren. Luuk
dacht in deze set een net-rally gewonnen te hebben en was al aan het juichen, maar de shuttle
kwam terug. Luuk reageerde: “Lul, ja jij ja” richting tegenstander. De damesenkels hadden
we dit keer omgedraaid. Kaylee mocht het opnemen tegen de ongeslagen eerste dame van ’t
Veertje en deed dat niet onverdienstelijk. Maar helaas ging deze partij ook verloren.
Een 4-0 achterstand, af en toe dramatisch spel, Mark die zijn berusting was verloren. Het zal
toch niet, gaan we zo de competitie afsluiten? Dat zou enige smet zijn op een verder goed
seizoen.
Maar gelukkig de tweede helft van deze wedstrijd ging beter, Bart kwam iets boven het
niveau van de toddenbakklasse uit, Mark hervond zijn berusting, er werden netter gereageerd
op frustratie (foei van Bregje), tegenstanders werden niet meer uitgemaakt voor lul.
Bregje won eenvoudig haar enkel, dat was 4-1. De enkel van Bart verliep niet uitstekend,
maar het was genoeg om te winnen, derde set 21-19. Tussenstand nu 4-2, dus het was aan de
mixkoppels om een knap gelijkspelletje binnen te slepen. Allebei de mixen zijn gedurende het
seizoen sterk gegroeid en dat was ook nu te zijn. Het was namelijk niet ’t Veertje dat als een
Veertje over de baan bewoog, maar BC Drunen. Luuk en Kaylee verloren nog wel de eerste
set, maar daarna lieten ze hun tegenstanders kansloos. Ook Mark en Bregje hadden 3 sets
nodig, maar ook deze mix werd overtuigend gewonnen.
Einduitslag 4-4, wat een prima resultaat is. In de kantine was weinig spektakel te beleven dus
begaven we ons snel richting Den Braai om daar en vervolgens in het zusje het geslaagde
seizoen af te sluiten.
Tot volgend seizoen en iedereen bedankt voor de support!!

Zondag 17 januari
Drunen 1 - Olympia 2

4-4

-Laatste thuiswedstrijd van het seizoenDeze zondag kwam de kampioen bij ons op bezoek. Vorige week had Olympia het
kampioenschap al veilig gesteld na een hele sterke competitie. Ze hadden nog geen enkele
wedstrijd verloren en stonden op grote afstand van de overige teams op nummer 1. In de
uitwedstrijd hadden wij dan ook slechts 2 punten gehaald, maar wel na 5 driesetters gespeeld
te hebben. Stiekem hoopten we deze zondag iets meer punten te kunnen pakken.
Mark en Bart begonnen weer sterk aan de dubbel. Vorige week in den Bosch liep het even
niet zo lekker, maar vandaag stonden ze er weer. Met 21-12 en 21-16 waren ze duidelijk
sterker dan de herendubbel van Olympia. Bregje en Kaylee hadden het pittig tegen de dames,
die nog geen enkele damesdubbel verloren dit seizoen. Bregje en Kaylee bleven knap bij en
een derde set moest gespeeld worden. Helaas trokken de dames van Olympia toch aan het
langste eind, maar Kaylee en Bregje konden het veld met opgeheven hoofd verlaten.
Na de dubbels een gelijke stand dus op het scorebord. De vorige wedstrijd hadden Luuk en
Bart hun enkels beide in drie sets verloren. We besloten nu de enkelpartijen te wisselen,
misschien zou het een puntje extra opleveren. Luuk zou eerste heer spelen en zich opofferen
om tegen de sterke heer van Olympia te spelen. Maar van opofferen was helemaal geen
sprake. Luuk nam een voorsprong in de 1e set, liet daarna zijn tegenstander op gelijke hoogte
komen en ging er aan het einde van de 1e set met de winst vandoor: 21-19. Zijn tegenstander
voelde zich niet goed en besloot het toilet maar eens te bezoeken. Dat hielp niet veel, want
Luuk speelde hem ook in de 2e set behoorlijk zoek. Hij gunde zijn tegenstander nog 9 punten,
maar daarmee was het verschil duidelijk. Luuk sleepte het 2e punt voor Drunen binnen.
Ondertussen mocht ook Bregje starten met haar enkel.
De dames van Olympia waren erg sterk en ook Bregje had weinig kans op de overwinning.
Waar ze de vorige wedstrijd nog in drie sets verloor, was het verschil nu na 2 sets
overduidelijk: 18-21/10-21. Haar tegenstander was een maatje te groot. Vervolgens mochten
Bart en Kaylee gaan enkelen. Bij Bart werd het een spannende pot. De heren waren goed aan
elkaar gewaagd. In de derde set kreeg Bart steeds beter grip op zijn tegenstander en maakte de
partij uit met 21-14. Een mooie wedstrijd was het, waarin Bart recht had op de overwinning.
Kaylee speelde tegen een sterke dame, haar tegenstander ging er terecht met het punt vandoor
(9/21 & 11/21). Na de dubbel- en enkelpartijen was het nu weer gelijk: 3-3. We hoopten
stiekem op nog 1 of 2 punten om zo Olympia het eerste gelijk spel of zelfs een nederlaag te
bezorgen.
In de uit wedstrijd hadden Mark en Bregje het moeilijk in hun gemengd dubbel. Ze wonnen in
drie spannende sets en mochten nu tegen hetzelfde duo aantreden. Vandaag liep het weer
gesmeerd en de tegenstander had weinig kans, met 21-10/21-17 wonnen Mark en Bregje en
haalden zo het 4e punt binnen. Ondertussen waren ook Luuk en Kaylee aan hun gemengd
dubbel begonnen. De eerste set ging met 17-21 naar Olympia. In de tweede set kwamen
Kaylee en Luuk nog wat beter in hun spel en wonnen deze set knap. Een derde, beslissende
set moest gespeeld worden. Het werd een ware thriller, waarin beide teams erg sterk speelden.
Helaas verloren Kaylee en Luuk nipt met 23-25. De einduitslag was dus een mooie 4-4.

Volgende week spelen we onze laatste wedstrijd uit bij 't Veertje. We staan stevig in de
middenmoot en zullen volgende week nog proberen de laatste puntjes te veroveren.
Zondag 10 januari
BCH 2 - BC Drunen 1

6-2

10 Januari was het dan zover: de eerste wedstrijd van 2016! Onze tegenstander was het
tweede team van BCH uit Den Bosch en we mochten naar hun toe voor de wedstrijd. Een
thuiswedstrijd voor Kaylee en Bart dus! Deze keer was ons team compleet, om zo goed
mogelijk te presteren tegen de huidige nummer 3 van de competitie. De thuis wedstrijd was 35 geworden en we hoopten uit een vergelijkbare prestatie neer te zetten.
Zoals altijd werd er begonnen met de heren- en damesdubbels. Bart en Mark hadden
behoorlijke moeite met de goede heren van Den Bosch en verloren de eerste set dan ook snel.
De tweede set ging gelukkig een stuk beter, maar dit was helaas niet voldoende voor de
overwinning. Gelukkig ging het dames een stuk beter af: in twee sets werd er gewonnen van
de tegenstanders, waardoor er een gelijkspel op het bord stond bij aanvang van de enkels.
Om meer kans te maken op een overwinning in de herenkels was besloten om Luuk vandaag
eerste heer te laten spelen. Hoewel Luuk rekende op een veegpartij bleek dit in werkelijkheid
nog wel mee te vallen, het was zelfs een spannende wedstijd. Toch was de tegenstander een
maatje te groot. Gelukkig was Bregje ook een maatje te groot voor haar enkeltegenstander,
zodat we halverwege de wedstijden een gelijkspel op het scorebord hadden staan. Het ging
goed!
Aan Kaylee en Bart om te zien of zij met hun enkels wel een voorsprong konden brengen
voor BC Drunen. Helaas mocht dit niet zo wezen: hoewel zowel Bart als Kaylee de eerste set
wist binnen te slepen, werden helaas beide wedstrijden in de derde set verloren. Bij het ingaan
van de mixen werd en dus tegen een 4-2 achterstand aan gekeken.
Dus zat er nog maar één ding op: beide mixen winnen! Helaas was dit makkelijker gezegd,
dan gedaan. Bregje en Mark wisten het de tegenstanders flink moelijk te maken in drie sets.
Helaas miste de scherpte op het begin van de derde set en werd er al snel een forse
achterstand opgelopen. Ondanks goed herstel kon de achterstand niet meer omgebogen
worden en werd de wedstrijd verloren. Kaylee en Luuk hadden inmiddels goed partij gegeven
tegen hun tegenstanders in de tweede mix, maar verloren twee sets met een klein verschil. De
overwinning was dus aan BCH met 6-2. Hopelijk kunnen we de laatste twee wedstrijden nog
genoeg punten halen om de vijfde plaats te behouden!
Zondag 20 december
BC Drunen 1 - BECA 2000

5-3

20 December was het dan zover: de laatste wedstrijd van 2015! Onze tegenstander was het
vijfde team van BECA 2000. Hoewel zij slechts een plek boven ons op de ranglijst staan,
wisten ze ons met de uitwedstrijd te imponeren: ze wonnen die wedstrijd met maar liefst 7-1.
Bij de uitwedstrijd was Bregje er niet bij, maar bij deze thuiswedstrijd moest Mark helaas
verstek laten gaan. Het was deze keer dan ook aan ons om de schade beperkt te houden…

Zoals altijd werd er begonnen met de heren- en damesdubbels. In afwezigheid van Mark,
mocht Luuk proberen om zijn ongeslagen status in de herendubbel vast te houden. Dit bleek
echter een hele kluif tegen BECA. Na drie spannende sets trokken de bezoekers helaas aan het
langste eind. Gelukkig ging het dames een heel stuk beter af: in twee sets werd er gewonnen
van de tegenstanders, waardoor er een gelijkspel op het bord stond bij aanvang van de enkels.
Bart en Bregje begonnen, als altijd, met de eerste enkels. Beide partijen waren erg spannend,
en na beiden twee sets gespeeld te hebben, moesten beiden nog een keer het veld op voor de
derde set. Bregje wist haar partij knap te winnen, maar helaas moest Bart buigen voor zijn
tegenstander. Aan Kaylee en Luuk om te zien of zij met hun enkels wel een voorsprong
konden brengen voor BC Drunen. Helaas mocht dit niet zo wezen: Luuk wist na een
spannende drie-setter het eerste punt namens de heren binnen te brengen, maar Kaylee moest
na een minstens net zo spannende drie-setter haar meerdere herkennen in de tegenstander.
Dus zat er nog maar één ding op: beide mixen winnen! Zo gezegd, zo gedaan: het
gelegenheidsduo Bregje/Bart wisten als eerste mix de wedstrijd binnen twee sets te winnen.
Hoewel Kaylee en Luuk meer moeite hadden met hun tegenstanders en ook een set verloren
moesten zien gaan, konden ze elkaar op het eind van de derde set toch de hand schudden voor
de overwinning. Hierdoor kwam het eindresultaat op een overwinning van 5-3, stukken beter
dan het verlies bij de uitwedstrijd!
Onder het genot van een hapje en een drankje werd nog met de tegenstanders nagesproken
over de spannende wedstrijd met zes drie-setters! Toen de tegenstanders weer huiswaarts
keerden, konden we dan ook trots zijn op het resultaat! De vijfde plek moet mogelijk zijn dit
jaar!
Zondag 13 december
BC Roosterse 5 - BC Drunen 1

4-4

Zondag 13 december moesten we de meeste afstand overbruggen om een competitiewedstrijd
te spelen dit jaar, namelijk in Roosteren. De thuiswedstrijd wonnen we met 5-3, maar we
wisten dat het lastiger kon worden dit keer. Dit was namelijk een jong team waarvan er een
aantal 5 keer in de week trainen en dan kan er veel veranderen in een paar maanden.
Zoals elke wedstrijd waren we mooi op tijd aanwezig, behalve Luuk die alleen vanuit Arnhem
zou komen na een bezoek aan het mega-piratenfestijn. Luuk was te laat en dit kwam doordat
hij: 1. dacht dat het 1 uur rijden was vanaf Arnhem naar Roosteren in plaats van 1.20h, 2. hij
nog mensen ging afzetten op het station, 3. hij in Duitsland terechtkwam waar zijn Tomtom
niet werkten.
We konden wel gewoon om 14.00u beginnen, omdat Luuk geen dubbel hoefde te spelen. Wij
waren het enige team dat speelde in de zaal, maar er was genoeg publiek aanwezig en tijdens
het inspelen stond er muziek op wat de sfeer aangenaam maakte. Mark en Bart wonnen de
dubbel redelijk eenvoudig, op de juiste momenten werd er geconcentreerd gespeeld waardoor
de overwinning nooit in gevaar kwam. Bij de dames ging het deze week iets minder, de eerste
set werd nipt verloren ook in de tweede set warden er door Kaylee en Bregje meer fouten
gemaakt dan gebruikelijk en daardoor ging ook deze verloren. Na de dubbels kwam Luuk
eindelijk binnen, maar hij mocht zich nog even mentaal voorbereiden op de wedstrijd tegen de
13-jarige mini-Luuk (die duidelijk liet merken dat hij graag weer tegen Luuk wilde spelen).

Eerst begonnen Bart en Bregje met enkelen, allebei hadden ze drie sets nodig maar die werd
door beide overtuigend gewonnen. 3-1 voorsprong en nu was het de beurt aan Luuk en Kaylee
om te enkelen. Kaylee begon slecht aan de partij en kwam met 11-3 achter, maar knokte zich
goed terug maar het was helaas net niet genoeg om de eerste set te pakken (21-16). De tweede
set ging helaas ook verloren. Luuk was ondertussen ook bezig aan zijn enkel en had toch weer
veel moeite met de 13-jarige mini-Luuk. Luuk werd slim bestreden en moest na 2 sets zijn
tegenstander feliciteren. 3-3 was de stand nu en dus moest in de mix wel minimaal 1 punt
gehaald worden om onze 8 punten voorsprong op Roosteren niet kleiner te laten worden.
Mark en Bregje begonnen niet al te goed aan de mix en verloren ook snel de eerste set. De
tweede set daarentegen ging een stuk beter en werd gewonnen. Luuk en Kaylee wonnen de
eerste set, maar verloren de tweede set. Dus bij allebei de mixen moesten beslist worden in
een derde set. Mark en Bregje kwamen er niet aan te pas in de derde en set en verloren deze.
Luuk en Kaylee speelden een goede derde set en gaven hun tegenstanders geen schijn van
kans . Einduitslag 4-4, waardoor we 8 punten voorsprong houden op Roosteren en we weer
dichter in de buurt van de 4de plaats zijn gekomen.
Na de wedstrijd was er een grote (Deense) kokostaart, de oudste speler uit het team van
Roosteren was jarig (hij werd 21). Nadat we 2 stukjes hiervan gegeten hadden konden we
beginnen aan onze terugreis naar Brabant (wat we dit jaar niet meer gaan verlaten voor de
competitie :) ).
Zondag 6 december
BC Drunen 1 - BC Geldrop

5-3

Een verhaaltje van onze Rijmpiet:
Sint heeft dit jaar nog even met zijn terugreis naar Spanje gewacht,
want er moest eerst nog een bezoekje aan badmintonclub Drunen worden gebracht.
Drunen 1 moest vandaag aantreden tegen BC Geldrop,
hopelijk krijgen ze niet zoals vorige week tegen Weert weer klop.
Uit bij Weert verliep alles niet echt volgens plan,
de nederlaag was daar wel jammer, zeker als het eigenlijk beter kan.
Vandaag echter nieuwe kansen tegen Geldrop 2,
bij de uitwedstrijd nam Drunen in ieder geval 6 punten mee.
Vol goede moed trad te Sint dus richting sporthal de Vennen,
maar toen hij aankwam was hij even in de war, moet hij eerlijk bekennen.
Hij kwam al vroeg in de sporthal in Drunen aan,
maar er stonden allemaal kinderen op de baan.
Gelukkig bleek de Sint toch niet voor niets naar Drunen te zijn gereden,
Want de volwassen competitiespelers blijken voortaan in de middag te moeten aantreden.
Tot Sint's opluchting was team 1 helemaal compleet, want bij de Sint kwam aan het licht,
dat Broekmans donderdag nog bijna ging op zijn gezicht.
Head first ging hij bijna van tribune naar baan 2,
maar gelukkig bleef hij nog net op de been en viel het dus allemaal reuze mee.
De wedstrijd begon met de damesdubbel partij.
in twee sets zetten Kaylee en Bregje hun tegenstander op zij.
Ze speelden vandaag de dubbel erg sterk,
en verzetten voor elkaar veel goed werk.
Ondertussen traden Mark en Bart aan in het mannen dubbelspel,
ook die partij ging eigenlijk heel erg snel.

Ze gaven de tegenstander slechts 13 en 14 punten,
het werd zo 2-0, zou Drunen 1 vandaag weer gaan stunten?
Vervolgens stond Luuk klaar voor zijn enkel op de baan,
het zou een hele opgave worden om zijn tegenstander te verslaan.
De wedstrijd was geweldig en werd een echt gevecht,
op de overwinning hadden beide heren eigenlijk wel recht.
Het was duidelijk dat er hier geen cadeautjes werden uitgedeeld,
er werd door deze mannen zeer goede rally's gespeeld.
Helaas trok de heer van Geldrop de partij in drie sets naar zich toe,
maar wat waren beide mannen na deze pot moe.
Dat kwam misschien ook wel een beetje door de hitte,
want de Sint had het zweet ook onder zijn mijter zitten.
Met behoorlijke temperaturen in Spanje is de Sint toch wel wat gewend,
maar wat was het vandaag warm in deze "badminton-tent".
De spelers lieten zich in ieder geval niet uit het veld slaan,
en vochten voor iedere bal op de baan.
Ondertussen was ook Bregje aan haar enkelpartij begonnen,
eindelijk speelde ze weer eens lekker en werd er gewonnen.
Aan het begin van de tweede set liet ze zich nog even foppen,
Op een drop van haar tegenstander rende ze hard naar voren, maar kon toen niet meer
stoppen.
Ze rende zo hard mogelijk door de zaal,
maar eindigde helaas tegen een badmintonpaal.
Gelukkig was dat een eenmalige fout,
de rest van het spel van de tegenstander liet Bregje koud.
Na Bregje en Luuk mochten Kaylee en Bart voor hun enkelpartijen op de baan.
beide waren erop gebrand hun tegenstander te verslaan.
Kaylee speelde de eerste set heel goed en vol vertouwen,
zodat ze het spelletje erg goed kon opbouwen.
Slechts 15 punten gaf ze aan die andere meid,
meer vond Kaylee niet nodig in deze wedstrijd.
In de tweede set was Kaylee heel dicht bij winst in haar partij,
maar haar tegenstander kwam op het laatste moment nog net langszij.
In de derde set moest de beslissing vallen,
Kaylee had het zwaar en speelde nu iets minder diepe ballen.
Haar tegenstander kwam daardoor steeds beter in haar spel,
en Kaylee werd iets minder fel.
De wedstrijd werd gewonnen door de meid van geldrop,
het was op het nippertje, maar helaas voor Kaylee....toch klop.
Het was aan Bart om in zijn enkelspel zijn tegenstander te verslaan,
en hierdoor met het volgende punt ervan door te gaan.
Met support van familie, Drongel, Appeltaart en Marlein
kreeg Bart zijn tegenstander eenvoudig klein.
De heer probeerde een clear, smash of drop,
Maar niets hielp, Bart zat er meteen bovenop.
Slechts 11 en 17 punten werden door Bart gegund,
hij had het inmiddels op de overwinning gemunt.
Na de enkelpartijen zat een gelijk spel er in ieder geval in,
maar dat was Drunen 1 nog nog niet naar de zin.
Met de mixen nog in het vooruitzicht,

hadden ze zich echt op de overwinning gericht.
Mark en Bregje traden als eerste mix aan,
ze waren er op gebrand de tegenstander te verslaan.
Vorige week had dit duo duidelijk de vorm niet,
maar deze week was het echt beter wat de Sint ziet.
De eerste set lieten ze de tegenstander alle hoeken van het veld zien,
waardoor er werd gewonnen met 21-14.
Daarna ging het wat minder goed en maakten Mark en Bregje een paar fouten op een rij,
hierdoor kwam Geldrop in de tweede set langszij.
Een derde set ging na de wissel ineens weer erg snel,
dat kwam doordat Mark en Bregje weer beter kwamen in hun spel.
De overwinning kwam niet meer in gevaar,
met 21-13 was het dan ook duidelijk klaar.
Als allerlaatste mochten Luuk en Kaylee samen in de mix,
dit jaar voor het eerste samen in de vierde divisie, dat is niet niks.
Maar Sint zag dat deze twee nieuwe leden van team 1,
zich goed verzetten en hielden zich sterk op de been.
De eerste set werd in de verlenging knap gewonnen door dit nieuwe stel,
maar helaas ging het de tweede set allemaal wat minder snel.
Geldrop kwam sterk terug en pakte set nummer twee.
ook in de derde set viel het Kaylee en Luuk niet echt mee.
Ze vochten voor wat ze waard waren in deze laatste pot,
maar moesten hun meerdere erkennen in Geldrop, dat was wel rot.
Desondanks vond Sint dat er deze middag goed door Drunen is gespeeld.
de punten zijn op deze manier eerlijk verdeeld.
Uiteindelijk was het een erg sportieve wedstrijd, vond de Sint.
dat is natuurlijk ook belangrijk, naast het feit dat je graag wint.
Gezellig was het ook nog met een drankje en hapje na afloop deze week.
Mark had gezorgd voor een overheerlijke herfstcake.
De Sint is trots op de prestaties van vandaag.
Als jullie zo doorgaan, dan komt de Sint volgend jaar weer graag.
Inmiddels is de Sint van vandaag best wel moe,
hij rond snel dit gedicht af en gaat naar bed toe.
Morgen maakt hij zich weer voor vertrek naar Spanje klaar
dus zegt de Sint: tot volgend jaar!
Zondag 29 november
BC Weert'67 1 - BC Drunen 1

5-3

Zondag 29 november, de start van de tweede seizoenshelft. Met een voorlopige 5e plaats maar
onze concurrentie volop in de achtervolging, is ons duidelijk wat er vandaag moet gebeuren
tegen directe concurrent Weert: vooral niet verliezen. Na een 4-4 gelijkspel in de
thuiswedstrijd zal dit geen gemakkelijke opgave worden, zeker niet in een lastige hal als die
in Weert.
In de thuiswedstrijd werden beide dubbels nog door Drunen gewonnen, dus ook nu werd vol
goede moed begonnen. Bart en Mark moesten het hierbij tegen een onbekende heer opnemen
die speciaal voor deze wedstrijd aan het team was toegevoegd. Het werd een erg slechte
dubbel van de heren die allebei te veel onnodige fouten maakten. Uiteindelijk werd dan ook in

3 sets verloren: 19-21, 21-18, 18-21. Ook bij de damesdubbel van Bregje en Kaylee moest er
een beslissende 3e set aan te pas komen, maar deze ging helaas ook verloren: 21-17, 12-21,
16-21. 0-2 achter in plaats van 2-0 voor dus, dit ging niet helemaal volgens planning…
Bart en Bregje mochten in de eerste enkels allebei tegen dezelfde tegenstander spelen als
tijdens de thuiswedstrijd. Bart, die thuis nog een 3e set nodig had tegen zijn tegenstander, liet
er dit keer geen misverstand over bestaan wie er vandaag ging winnen. Met 21-8 en 21-14
werd zijn tegenstander gemakkelijk opzij geschoven. Bregje kwam in de eerste set met 18-21
nog dicht bij de setwinst, maar liet in de 2e set niet haar beste spel zien en verloor deze dan
ook met ruime cijfers (7-21). Bregje baalde zichtbaar van haar spel. Een 1-3 tussenstand op
het scorebord met bovendien te veel slechte wedstrijden, dit kon nog wel eens een
dramatische dag gaan worden.
Luuk mocht het in zijn enkelpartij opnemen tegen de nieuwe heer. Luuk had zich verslapen ’s
morgens en leek zijn kopje ochtendkoffie erg te missen. De eerste set ging met 13-21 dan ook
duidelijk naar Weert. Na van de schrik bekomen te zijn herstelde Luuk zich knap en won de
2e en 3e set overtuigend met 21-12 en 21-8. Kaylee was ondertussen ook aan haar enkelpartij
gewonnen tegen een dame die in Drunen veel te sterk was gebleken. Ook vandaag kon Kaylee
geen vuist maken en moest de partij in 2 sets aan haar tegenstandster laten: 13-21, 8-21.
Tussenstand 2-4, beide mixen moesten dus gewonnen worden om geen schade op te lopen.
De mix van Mark en Bregje begon de laatste weken steeds beter te lopen dus beide hoopten
de dag met een goede partij te kunnen afsluiten. Helaas lukte het ze allebei niet om uit hun
slechte vorm van de dag te komen, waardoor de mix met 15-21 en 16-21 verloren werd. Met
een 2-5 achterstand en de wetenschap dat beide mixen in de thuiswedstrijd nog werden
verloren stonden Luuk en Kaylee voor een flinke uitdaging. Het werd een erg spannende
wedstrijd, waarbij de 1e set met 21-19 werd gewonnen. In de 2e set werd nog een voorsprong
van 17-14 genomen, maar deze werd helaas toch nog uit handen gegeven (17-21). Zou de
spanning toch te groot worden? In de 3e set moest dus echt gewonnen worden om de schade
van vandaag te beperken. Al snel werd duidelijk dat Luuk en Kaylee geen zin hadden om te
verliezen, waardoor de winst in de 3e set geen moment in gevaar kwam: 21-13. Eindstand 3-5,
de schade is gelukkig beperkt gebleven. Om onze veilige 5e plaats te behouden zullen we de
volgende wedstrijd thuis tegen Geldrop, ook een concurrent, toch echt beter spel moeten laten
zien.
In de kantine werden we getrakteerd op een grote hoeveelheid abrikozenflappen die netjes
stuk voor stuk waren ingepakt. Het was een flinke klus geweest om ze allemaal te bakken in
een klein oventje werd ons verteld, maar het resultaat mocht er zeker wezen!
Zaterdag 14 november
BC Olympia 2 - BC Drunen 1

6-2

Sinds lange tijd kon BC Drunen weer eens op volle sterkte aantreden. Met het volledige team
reden ze zaterdag aan het einde van de middag naar Limburg. Tijdens een tussenstop in Den
Bosch zorgden Bart en Kaylee voor een heerlijk bord pasta zodat we goed voorbereid rond
etenstijd de wedstrijd konden starten. De doelstelling werd tijdens het eten nog even
besproken: minimaal 2 punten vandaag, want we weten dat de koploper erg sterk is.

Bij binnenkomst in de sporthal in Tegelen kregen we even het gevoel dat er een wedstrijd in
de topliga bezig was. Een wedstrijdsecretariaat riep de wedstrijden om en gaf aan welke
spelers op welke baan mochten spelen. We merkten al snel dat het niet om de topliga ging,
toen we BC Drunen 1 door de speakers hoorden. Stipt op tijd moesten de heren en dames in
de dubbel aantreden. Helaas lukten het Kaylee en Bregje niet om de punten te pakken in de
damesdubbel. In twee sets ging het eerste punt van de avond naar Olympia. De mannen
verloren de eerste set nipt (22-24). De tweede set kropen ze door het oog van de naald (2927), maar wisten er een derde set uit te slepen. In de derde set lieten Mark en Bart duidelijk
zien dat ze een maatje groter waren dan hun tegenstander. Ze gaven de tegenpartij nog 10
punten, maar daarmee sleepten ze wel de herendubbel voor BC Drunen binnen.
Na de dubbels starten we zoals gewoonlijk met de enkelpartijen. De tegenstander van Bart
kon nog niet starten, hij moest nog wat afkoelen na zijn verloren herendubbel. Daarom mocht
Luuk beginnen. Tegelijkertijd trad ook Bregje aan als eerste dame. Luuk wist met zijn
"irritante spelletje" knap de eerste set te winnen (22-20). Helaas kon de tegenstander in de
tweede en derde set het spel van Luuk steeds beter spelen en had dan ook een duidelijk
antwoord klaar (21-16 / 21-11). Ook Bregje maakte het spannend in haar enkelpartij. De
eerste set speelde ze goed, maar verloor deze nipt met 23-21. Gebrand op de tweede set,
speelde Bregje sterk en won deze dan ook met 21-13. De derde set kon Bregje het goede spel
niet voortzetten. Ze keek al snel tegen een achterstand aan. Ze vocht nog ver terug, maar
kwam met 21-18 te kort in de derde set.
Na de partijen van Luuk en Bregje startten Kaylee en Bart met hun enkelpartijen. Kaylee
speelde knap tegen haar sterke tegenstander. Ze vocht voor iedere bal, maar moest de punten
helaas aan haar tegenstander geven. Met 21-16 en 21-13 lukte het niet om de punten te
pakken, maar wel om een prima wedstrijd neer te zetten. Bart had het in zijn eerste set erg
makkelijk. Hij kwam al snel op een grote voorsprong en won de eerste set met 21-15. Hij
merkte wel dat zijn tegenstander steeds beter in de wedstrijd kwam. Zo goed zelfs, dan hij de
tweede set met 21-15. Ook hier moest weer een derde set gespeeld worden om de partij te
beslissen. Helaas bleef de tegenstander van Bart heel goed spelen. Bart vocht voor wat hij
waard was en kwam dichtbij de overwinning. Helaas verloor hij nipt met 21-19 in de derde
set.
Na de enkelpartijen was de tussenstand 5-1 in het voordeel van Olympia. Om onze
doelstelling te behalen moesten we minstens nog een mixpartij winnen. We wisten dat dit
moeilijk zou worden, aangezien BC Olympia nog geen mixpartijen verloren had. Desondanks
gingen we vol goede moed weer de baan op, nadat onze namen door de speakers galmden.
Luuk en Kaylee hadden het erg zwaar vandaag. In twee sets verloren ze de wedstrijd.
Ondertussen hadden Mark en Bregje de eerste set gewonnen. Dit gemengde duo raakt steeds
beter op elkaar ingespeeld. In de tweede set lukte het echter niet om foutloos te spelen,
waardoor Olympia won en daarmee een derde set afdwong. In de derde set herpakten Mark en
Bregje zich weer prima en wisten zo het tweede punt van de avond te pakken. Uiteindelijk
hadden we onze doelstelling nipt bereikt, maar toch voelde het wat zuur.
We hebben de koploper heel wat tegenstand geboden met 5 partijen die in drie sets
uitgevochten moesten worden. Hopelijk kunnen we in de return wat meer punten pakken.
Volgende week hebben we een weekendje rust. Daarna keren we weer terug naar Limburg om
onze tegenstander uit Weert te bezoeken.

Zondag 08 november
BC Drunen 1 - BCH 2

3-5

Op zondag 8 november speelde we wederom thuis, dit keer tegen het tweede team van Den
Bosch. Ons team was helaas weer niet compleet, Luuk was afwezig.
Zoals gewoonlijk werd er gestart met dubbels. De heren moesten nog even wachten tot baan 2
vrij kwam, maar dit kwam goed uit want zo kon Mark nog even ontbijten. Ondertussen waren
de dames gestart op baan 1. De eerste set verliep niet soepel en werd verloren door de dames
van Drunen(13-21). In de tweede set kwam de vechtersmentaliteit naar boven en werd set
binnengesleept (21-17). In de beslissende derde set hadden de dames van Drunen het spelletje
goed door. Deze werd dan ook ruim gewonnen met 21-13. Op baan 2 hadden de heren het
lastiger. In de eerste kwamen ze dichtbij setwinst, maar helaas werd er nipt verloren met 1921. In de tweede set bleken de heren van Den Bosch toch iets te sterk voor het duo Mark &
Bart, tussenstand 1-1.
De dames enkels waren deze keer (vanuit tactisch oogpunt) omgedraaid, Kaylee mocht
beginnen met de eerste dames enkel. De dame van Den Bosch wist Kaylee verschillende
keren te foppen met een korte service. Toch speelde Kaylee een sterke enkel, maar was de
dame van Den Bosch net te sterk. Ze verloor met 18-21 en 17-21. 1-2 voor BCH. Bart mocht
het opnemen tegen de sterke eerste heer van BCH. Het ging er hard toe en Bart bleef knokken,
helaas werd deze enkel ook beslist in het voordeel van de tegenpartij. Mark begon ontzettend
sterk aan zijn enkel en versloeg zijn tegenstander in de eerste set met 21-13. Helaas herpakte
de heer van Den Bosch zich en draaide het spelletje om, Mark verloor de tweede en derde set
met 10 punten. De enkel van Bregje werd een hele spannende, de dames waren aan elkaar
gewaagd. Bregje won de eerste set met 21-18. De tweede set werd gewonnen door de dame
van BCH met 16-21. Beide dames bleven in de derde set vechten voor het puntje. Bregje trok
aan het langste eind en won de derde set met 21-17.
Met een tussenstand van 2-4 werd er gestart met de mixen. De mix van Bart en Kaylee was
niet al te best, de eerste set werd dan ook kansloos verloren met 10-21. De tweede set ging het
al stukken beter, maar het mocht niet baten. 2-5 voor BCH. De mix van Mark en Bregje gaat
elke week weer een stukje beter. De eerste set was een spannende. De punten gingen tegen
elkaar op, uiteindelijk werd er in de verlenging met 23-21 gewonnen door Drunen. In de
tweede set waren Bregje en Mark even de weg kwijt, maar dit werd in de derde set meer dan
goed gemaakt. Samen sleepte ze het derde punt voor Drunen binnen.
In de kantine werd nog gezellig nagekletst onder het genot van een heerlijke
appelkruimeltaart, gemaakt door Bregje ter ere van haar verjaardag (Hiep hiep hoeraJ!! ) De
eerst volgende thuiswedstrijd is pas op 6 december.
Zondag 01 november
BC Drunen 1 - BC 't Veertje 1

3-5

Zondag 01 November om 11.30u stond de wedstrijd tegen BC ‘t Veertje 1, de nummer 2 uit
de poule, op het programma. We moesten het ook nog doen zonder onze veteraan, Mark
Broekmans, al met al beloofde het een lastige wedstrijd te worden.

Allereerst werd de herendubbel gespeeld, Luuk en Bart mochten dit keer voor het eerst samen
dubbelen. De eerste set van de dubbel verliep stroef en werd dan ook kansloos verloren.
Gedurende de tweede set raakte Luuk en Bart steeds beter op elkaar ingespeeld en door goed
verdedigend werk werd deze set in winst omgezet. De derde set werd ook goed begonnen en
deze voorsprong is niet meer uit handen gegeven, een 1-0 voorsprong voor BC Drunen.
Ondertussen was ook de damesdubbel begonnen, de nog ongeslagen dames dubbel van (een
ietswat zieke) Bregje en Kaylee verloren de eerste set nipt. De tweede set met 22-20
gewonnen, dus ook hier moest een derde set gespeeld worden. Helaas werd deze net verloren
met 21-16 en was de stand 1-1.
Zoals elke week, werden na de dubbels, de enkels gespeeld. Bart en Bregje mochten beginnen
met de eerste enkels. In beide partijen gingen de eerste sets verloren. Bregje kon in de tweede
set meer tegenstand bieden, maar helaas was het net niet genoeg. Bart won de tweede set wel,
met 21-19, en mocht dus (weer) een derde set spelen. Deze leek verloren te worden gezien de
20-16 achterstand, maar het tweede punt werd toch binnengehaald door de achterstand om te
buigen. Uiteindelijk verscheen de stand 23-21 op het scorebord. Hierna mochten Luuk en
Kaylee aan de slag. Kaylee begon goed aan de eerste set, maar haar tegenstandster liep op het
einde toch iets uit waardoor de set verloren ging. In de tweede set keek Kaylee al snel tegen
een achterstand aan en die kon niet meer worden omgebogen. Luuk speelde een spannende
eerste set maar verloor deze net met 21-19. In de tweede set was het hard werken voor Luuk,
vooral ook omdat zijn normaal gesproken zo irritante drop vandaag niet zo irritant was. Veel
clearen en rally’s aangaan was zijn plan in de tweede set, maar dit was net niet voldoende om
de tweede set binnen te slepen. Deze werd verloren met 21-19.
Met een 4-2 achterstand werd er dus begonnen aan de mixen. Bregje, die erop gebrand was
om de mix te winnen, en Bart mochten voor eerst samen spelen dit jaar. In de eerste set was
ook duidelijk te zien dat ze voor het eerst samen speelden, fout op fout op fout werd gemaakt.
En na nog een aantal, vaak onnodige fouten, werd dan ook de eerste set kansloos verloren. In
de tweede en derde set werd vele malen beter gespeeld. Het samenspel verliep zeer goed, er
werd goed aanvallend gespeeld en de overwinning is eigenlijk nooit meer in gevaar gekomen.
Luuk en Kaylee mochten daarna aan de slag om er een gelijkspel uit te slepen, maar wie de
titel al heeft gelezen weet dat dit niet is gelukt. Wie de titel niet heeft gelezen weet het nu ook.
Het was een zeer spannende partij, Luuk en Kaylee gingen in de eerste set te veel mee in het
snelle spel van de tegenstanders en deze werd daardoor ook verloren. In de tweede set werd
er door Luuk en Kaylee slim en goed gespeeld en deze werd dan ook gewonnen. De derde set
was zeer spannend, weer werd er goed gespeeld, alleen nu gepaard met een paar
foutjes waardoor helaas net verloren werd.
In de drukke, overvolle kantine van BC Drunen werd de zondag afgesloten onder het genot
van de zelfgehaalde bolussen door Luuk. Volgende week spelen we weer thuis tegen BCH uit
Den Bosch. Hierbij kunnen we alle steun gebruiken.
Zondag 18 oktober
BECA 2000 5 - BC Drunen 1

7-1

Op zondag 18 oktober mochten we een bezoekje gaan brengen aan het Arnhemse BECA. We
moesten het zonder Bregje doen, maar gelukkig hadden we Eefje als invaller gevonden. We
kwamen ruim op tijd in Arnhem aan, dus er was nog tijd voor een kopje koffie of thee.
Daarna was het tijd om om te gaan kleden en de wedstrijd te gaan spelen. Het vinden van de

juiste kleedkamers was een kleurrijke uitdaging, maar gelukkig werd de juiste kleur
gevonden.
We hadden (maar) 1 1/5 baan ter beschikking, dit beloofde een lange middag te worden. Bart
en Mark mochten aftrappen met de herendubbel. De normaal geoliede machine was niet goed
gesmeerd. De tweede set werd nipt verloren met 22-20. 1-0 voor BECA. Nu was het de beurt
aan de dames, Eefje’s debuut in de badmintoncompetitie. De dames gingen goed van start, ze
bleven dichtbij de dames van BECA. Halverwege maakte ze veel fouten en moesten de set uit
handen geven. Vol goede moed begonnen Eefje en Kaylee aan de tweede set. Ze hadden al
snel door wat ze moesten doen. Helaas waren de dames van BECA toch iets beter en verloren
ze de tweede set met 21-17. Ondanks de verloren partij liep de dubbel aardig goed en was het
een leuk potje.
De herenenkels waren lange partijen, beide drie sets. Helaas trok in beide gevallen Drunen
aan het kortste eind. Bart mocht het opnemen tegen een 16-jarige. De partij bestond uit veel
lange rally’s. Na de eerste punten verscheen bij Bart ook de eerste zweet druppeltjes terwijl
zijn tegenstander nog koeltjes aan de andere kant van het net stond. Toch moest Bart nog even
volhouden en gaf het publiek een mooie partij om naar te kijken. De derde set werd met 22-20
verloren. Bart baalde, maar de heren waren aan elkaar gewaagd. Luuk mocht het opnemen
tegen een ware showman. Gekke schijnbewegingen, lange rally’s en veel netballetjes. Beide
heren werden conditioneel door elkaar op de proef gesteld, voor een punt moest echt gewerkt
worden. Na een overtuigende winst in de tweede set van Luuk hadden we allemaal hoop op
het eerste punt van de dag, maar helaas. We zijn benieuwd naar de revanche!
Eefje speelde de eerste damesenkel. Helaas kwam ze niet lekker in haar spel en was de dame
van BECA erg sterk. Ze maakte weinig fouten en liet Eefje alle hoeken van het veld zien. Na
wat grapjes in de auto over alle druk op Kaylee, kwam deze grapjes toch aardig uit. Met 5-0
achterstand ging de enkel van Kaylee van start op de andere baan (die we toen pas voor het
eerst en voor het laatst ter beschikking hadden). In de eerste speelde Kaylee sterk, ze won met
21-16. De tegenstandster kreeg wat tips van voormalig Europees Kampioen Brenda
Beenhakker en dit was in het nadeel van Kaylee. Ze was even de weg kwijt en verloor de
tweede set dik. Gelukkig kon ze zich in de derde set herpakken en won ze haar eerste enkel
van het seizoen! Hiermee werd ook het eerste (en helaas) ook het enige puntje van de dag
binnengehaald.
Met het winnen van de mixen zouden we de schade nog kunnen beperken. Eefje en Mark
speelde een goede mix. Eefje zat goed bij de korte ballen en maakte het de dame erg lastig.
Helaas liep BECA in het begin van de wedstrijd telkens iets te ver voor, waardoor Eefje en
Mark hun net niet meer konden inhalen. De mix van Luuk en Kaylee had beter gekund, ze
kwamen niet in hun flow. In de tweede helft van de tweede set ging het iets beter. Die derde
set werd net niet gehaald en ook deze werd nipt verloren met 22-20.
Om 18.30u zaten we gedoucht en wel in de bijzondere kantine van BECA die zij geen kantine
noemen, maar een multi(culturele)functionele ruimte. Onder het genot van een zelfgemaakte
kwarktaart door de eerste dame van BECA en een biertje sloten we de zondag gezellig af en
gingen we huiswaarts.
Eefje nogmaals dank voor het invallen!!

Zondag 4 oktober
BC Drunen 1 - BC Roosterse 5

5-3

Na de eerste wedstrijd gelijk gespeeld te hebben en de tweede te hebben gewonnen, was het
op zondag 4 oktober tijd voor onze tweede thuis wedstrijd. We mochten het gaan opnemen
tegen het vijfde team van BC Roosterse. Aangezien zij met 5-3 gewonnen hadden van onze
eerste tegenstander, wisten we al dat het een spannende wedstrijd zou worden. Bij
binnenkomst van onze tegenstanders werden we verrast door de leeftijd van de spelers. Met
hun 13, 14, 15 (2x) en 20 jaar, waren ze veel jonger dan wij. Bij het inslaan werd ons echter al
duidelijk dat hun badmintonkwaliteiten zeker niet te lijden hadden onder hun leeftijd.
Het was aan Bart en Mark om de wedstrijd te beginnen met de herendubbel. De eerste set was
erg spannend, maar werd gelukkig nipt met 21-19 gewonnen door onze heren. De tweede set
ging vervolgens een stuk makkelijker, waardoor de voorsprong van 1-0 op het bord kon
worden gezet. De dames wisten deze goede lijn door te trekken en wonnen de eerste set van
hun dubbel met groot verschil. In de tweede set moesten ze echter toch buigen voor de
tegenstanders, waardoor er een derde set nodig was om de wedstrijd te bepalen: met 21-18
lukte dit, waardoor de stand op 2-0 in het voordeel van Drunen kwam.
Inmiddels was Bart al begonnen met zijn herenenkel. Hoewel de tegenstander het Bart in de
eerste set nog flink moeilijk wist te maken, was zijn verzet in de tweede set gebroken. De
overwinning ging dan ook naar Bart. Ook Bregje deed goede zaken in haar enkel: met twee
spannende sets (21-17 en 21-18) kon ook zij de overwinning binnen halen. De stand was 4-0
voor Drunen!
Het was aan Luuk om vervolgens tegen de jongste van de tegenstanders de overwinning veilig
te stellen, maar dit bleek nog een hele opgave. De 16 jaar jongere tegenstander was een soort
van Luuk 2.0: hij had veel loopvermogen, maar wist dat dan ook nog te combineren met
behoorlijke technische skills. Dit wist hij in de eerste set dan ook wel uit te buiten, waardoor
Luuk er niet echt aan te pas kwam. De tweede set was wel een stuk spannender, waarin op het
einde beide spelers doodmoe op het veld stonden. De scherpte bij de tegenstander was net iets
beter, waardoor hij ook de tweede set, en daarmee het eerste punt van BC Roosterse kon
binnen halen. Kaylee had het ook lastig in haar enkel en moest in twee sets haar meerdere
herkennen in haar tegenstander. Met een voorsprong van 4-2 gingen we dus de mixen in.
Bregje en Mark trapten af met de eerste mix. Het verschil in niveau was heel klein, maar
helaas wist BC Roosterse de eerste set met 21-23 binnen te halen. Ook in de tweede set
moesten Bregje en Mark hun meerdere herkennen in de tegenstanders, waarna de stand op 4-3
kwam. Kaylee en Luuk hadden de laatste mogelijkheid om alsnog de overwinning binnen te
halen en gingen voortvarend van start: met 21-11 werd de eerste set gewonnen. De tweede set
ging het echter een stuk lastiger en al snel keken ze tegen een forse tegenstand aan. Gelukkig
werd de juiste tactiek weer net op tijd gevonden en werd met 21-19 de overwinning binnen
gehaald.
Onder het genot van zelfgebakken cake van Kaylee werd nog gezellig nagepraat, voor zover
dat mogelijk was met de Limburgse tongval van onze tegenstanders. We kijken al uit naar de
return!

27 september 2015
BC Gelddrop 2 - BC Drunen 1

2-6

De tweede competitieronde werden we verwacht in Geldrop. Na wat omwegen door
wegafsluitingen kwamen we gelukkig nog ruim op tijd op de plaats van bestemming aan.
Helaas moesten we het deze wedstrijd zonder Bart doen, die nog aan het feesten was in
Duitsland. Mark moest dus deze zondag starten samen met Luuk op de baan ipv Bart. De
eerste set moesten de heren nog wat wennen, waardoor de set nipt verloren werd. De tweede
set was overtuigend voor Mark en Luuk, waardoor de beslissing in de derde set moest vallen.
Ook al stonden Mark en Luuk riant voor in de derde set, toch werd het aan het einde nog
spannend. Gelukkig konden ze afdwingen dat de tegenstander op het juiste moment ook wat
steekjes liet vallen. De derde set was met 22-20 voor de heren uit Drunen.
Ondertussen waren ook Kaylee en Bregje met hun damesdubbel gestart. Deze wedstrijd werd
in twee sets door hen gewonnen. Ook dit nieuwe koppel begint steeds beter op elkaar
ingespeeld te raken. Na de dubbels maakten we ons op voor de enkelpartijen. Luuk had niet
veel moeite met het spelletje van zijn tegenstander. Hij gunde de ander slechts 9 en 13 punten
en ging er overtuigend met de winst vandoor. Bregje had het duidelijk lastig in de eerste set.
Na een forse achterstand liep ze nog wat in, maar 21-15 was een feit. De tweede set kwam
Bregje steeds beter in haar spel en won deze set. De tegenstander moest behandeld worden
voor een opgelopen blessure voordat de derde set gespeeld kon worden. Bregje pakte het
punt, door in de derde set met 21-6 te winnen. Haar tegenstander had echter zichtbaar veel last
van de blessure. Desondanks stond er nu een 3-0 voorsprong op het scorebord. Na Bregje was
Mark aan de beurt. Aan hem de taak om het volgende punt binnen te slepen. Helaas lukte het
Mark net niet om de eerste set te winnen (22-20). In de tweede set was het gat aan het einde
net te groot om nog terug te komen. Na twee sets eindigde de partij met het eerste punt voor
Geldrop.
Ondertussen was Kaylee zich al aan het voorbereiden op haar enkelpartij. Door
omstandigheden werd het programma echter omgegooid en besloten we eerst beide
mixpartijen te spelen. Zowel Mark en Bregje als Kaylee en Luuk wonnen de eerste set. Mark
en Bregje hadden vervolgens een verlenging nodig om ook de tweede set te winnen (24-22),
maar konden na twee sets het punt binnenhalen. Luuk en Kaylee hadden drie sets nodig om de
winst te pakken, maar desondanks zorgden ze voor het vergroten van onze voorsprong.
Inmiddels stond het 6-1!. Nu mocht Kaylee nog aantreden. Vol spanning stapte ze de baan op.
De eerste punten verliepen niet zo makkelijk en had Kaylee het lastig om goed in haar spel te
komen. Daarna leek de spanning wat weg te vallen en ging ze het spelletje van haar
tegenstander steeds beter lezen. In de tweede set kwam ze maar net te kort (21-19) om er nog
een beslissende derde set uit te slepen. De eindstand was 6-2, tevreden met het resultaat
keerden we na een drankje weer terug richting Drunen.

20 september 2015
BC Drunen 1 - BC Weert'67 1

4-4

Een spannende start van het nieuwe seizoen
Het seizoen 2015/2016 is dan eindelijk begonnen! Met vers bloed in het team in de personen
van Kaylee en Luuk werd BC Weert 1 ontvangen in de Vennen. Marianne kon er door een
knieblessure helaas niet bij zijn. BC Weert was een nieuwe tegenstander voor het hele team
dus we wisten niet goed wat ons te wachten stond. Vanaf de tribune werd ons veel succes
gewenst want het inslaan van de tegenstander zou er erg fanatiek hebben uitgezien.
Bart en Mark speelden voor het eerst sinds de laatste competitiewedstrijd van vorig seizoen
weer een dubbel samen, maar daarvan was weinig te merken. De automatismen en stabiliteit
waren nog volop aanwezig. De tegenstanders werden in 2 sets vrij eenvoudig aan de kant
gezet: 21-16 en 21-14. De damesdubbel van het nieuwe duo Bregje en Kaylee moest
vanzelfsprekend ook nog even wennen en de eerste set werd dan ook (nipt) verloren: 19-21.
De dames revancheerden zich echter in de 2e set welke ze met 21-19 naar zich toe trokken,
waarna een beslissende 3e set gespeeld moest worden. Deze zeer spannende set werd
uiteindelijk in de verlenging met 24-22 in ons voordeel beslist: 2-0 voor!
In de eerste herenenkel van Bart leek in het begin geen vuiltje aan de lucht, maar na de pauze
in de 1e set besloot de tegenstander uit een ander vaatje te gaan tappen en ging het tempo
flink omhoog. Bart moest deze set uiteindelijk ook afgeven met 17-21. In de 2e en 3e set liet
Bart zich echter niet meer verleiden om in het snelle/gehaaste spel van de tegenstander mee te
gaan en deze won hij dan ook met 21-16 en 21-12. Bregje, die nog maar net bekomen was van
de spannende damesdubbel, maakte er in de eerste damesenkel wederom een spannende set
van. Helaas ging deze met 20-22 net verloren. Ook in de 2e set kwam Bregje niet goed in haar
spel waardoor deze met 15-21 verloren ging. Tussenstand: 3-1.
Nu was Luuk dan eindelijk aan de beurt voor zijn debuut in het eerste team. Waar Luuk zijn
enkels in voorgaande seizoenen allemaal makkelijk won, merkte hij nu toch dat hij als tweede
heer vol aan de bak moest. Met zijn kenmerkende spel wist hij de tegenstander uiteindelijk in
3 sets te verslaan: 21-18, 14-21 en 21-13. Kaylee stond in haar 1e set in de tweede
damesenkel stijf van de zenuwen en verloor deze door veel persoonlijke fouten met maar
liefst 5-21. In de 2e set waren de zenuwen wat minder, maar de tegenstander wist deze met
sterk spel helaas ook te pakken: 14-21.
Tussenstand: 4-2.
De eerste mix werd gespeeld door Mark en Bregje die een nieuw mix duo vormden. Dit was
in hun spel ook terug te zien, waarbij bovendien te veel onnodige fouten werden gemaakt.
Ondanks hun comeback halverwege de 3e set werd de partij verloren: 18-21, 21-16, 16-21. De
overwinning moest dus door Luuk en Kaylee worden binnengehaald in de tweede mix. Ook in
deze mix moest een 3e set de beslissing brengen. Dit werd een zeer spannende set waarbij
beide teams kansen op matchpoints lieten liggen. Helaas voor ons werd deze met 25-27
verloren en glipte de overwinning ons uit de handen, eindstand: 4-4.
Na afloop werd nog even gezellig nagekletst met de tegenstanders in de kantine onder het
genot van een lekkere cake en een drankje. Bart was hierbij nog live op de radio (HTR) om
verslag te doen van de wedstrijden van vandaag en onze club te promoten. Het interview werd
door de aanwezigen live gevolgd via internet met het nodige gelach tot gevolg.

