Seizoen 2016-2017
Team: Mark Broekmans, Bart Eskens, Luuk Fluitsma, Kaylee Klerx en Bregje van Dijk
Zondag 29 januari
SBC Reeshof 1 - BC Drunen 1

5-3

Een zeer spannende zondag…….
Zou het BC Drunen 1 dan toch gaan lukken……………..
Halverwege de competitie kansloos onderaan, en dan toch lijfsbehoud???
Wordt het onmogelijke dan toch mogelijk…..
Blijft BC Drunen 1 in de 4de divisie, door een uitstekende tweede seizoenshelft…..
Gaat het vijftal van BC Drunen 1 het dan toch flikken……
Blijft dit kleine, gezellige cluppie uit Brabant overeind tussen de grote jongens…….
Wordt BC Drunen 1 beloond voor harde werken….
Zomaar wat koppen die van toepassing zouden kunnen zijn voorafgaand aan de laatste
wedstrijd van BC Drunen. Het was namelijk de dag van de laatste wedstrijd en niet zomaar
een wedstrijd. In deze wedstrijd moesten we proberen de 6de plaats te behouden en vooraf
werd gedacht dat dit wel eens heel lastig kon gaan worden. Reeshof stond tweede, maar door
de 8-0 overwinning BCH op zaterdag was het niet meer mogelijk om kampioen te worden
voor Reeshof. Thuis hadden we 8-0 verloren en onze verwachting was dat onze concurrent
Alouette, die later op de dag mochten aantreden tegen Vridos, wel eens 4 punten kon gaan
halen. Indien dit het geval zou zijn hadden we wel 1 punt nodig, maar we gingen voor 2
punten om een iets rustigere middag te hebben.
De herendubbel, die dit seizoen niet goed liep, begon vandaag ook dramatisch. De tweede set
ging een stuk beter maar werd helaas in de verlenging verloren. De damesdubbel begon ook
niet al te best. De dames knokte zich nog wel knap terug maar het was helaas net niet
voldoende. In de tweede helpt hetzelfde verhaal. Dus een 2-0 achterstand. Daarna mochten
Kaylee en Luuk aan de enkels beginnen. Kaylee had weinig in te brengen tegen de goede
eerste dame van Reeshof en verloor ook met een groot verschil. Ook Luuk had de eerste set
niks in te brengen tegen zijn 6 keer in de week trainende jonge tegenstander die volgende
week aan het NK gaat meedoen. De tweede set speelde Luuk uitstekend, met als hoogte punt
een wereldbal op een 20-19 achterstand. Helaas ging deze set net in de verlenging verloren en
dus een 4-0 achterstand. Bregje die de laatste weken heel goed staat te spelen, haalde gelukkig
het eerste punt binnen. De eerste set werd net gewonnen en de tweede net verloren. Maar in
de derde set gaf Bregje haar tegenstandster geen schijn van kans (21-8). Bart had ondertussen
de eerste set gewonnen tegen een tegenstander die vooral tegen zichzelf speelde en mentaal
zwakheden vertoonde. Helaas was dit niet meer het geval in de tweede set en deze verloor
Bart kansloos met 21-8. De derde set was een zeer spannende set en ging gelijk op. 19-18
voor Bart en een kapbal gevolgd door een komaaan van Bart!! De tegenstander zei uit, de
teller zei niks, Bart zegt zeker in. En toen: niemand zegt iets. Tegenstander gaat drinken, Bart
gaat ook maar drinken. Bart gaat klaarstaan om te serveren op een 20-18 stand, tegenstander
gaat klaarstaan om te serveren op een 19-19 stand. Teller zegt niks, dus spelers blijven een
paar minuten zo staan. Uiteindelijk wordt er toch maar besloten om een let te spelen en het
wordt 19-19. Gelukkig maakte Bart wel de laatste 2 punten en wint hij met 21-19.
Tegenstander komt later nog vertellen dat de shuttle in was (grrrrr). Maar we hebben de 2
punten die waarschijnlijk wel genoeg zouden zijn. En zelfs het derde punt werd nog gemaakt
door Mark en Bregje na een uitstekende mix. Luuk en Kaylee speelden ook vooral een goede

eerste set maar verloren. 3 punten en dat bleek later net voldoende. Alouette wist namelijk
nog wel te stunten tegen Vridos door 5-3 te winnen. Maar met 1 punt voorsprong zijn we 6de
geëindigd en zullen we volgend jaar weer vierde divisie spelen.
We willen dus al onze supporters bedanken voor de steun, we hebben dit hard nodig gehad dit
seizoen. Dank daarvoor en tot volgend jaar :)
Zondag 22 januari
BC Drunen 1 – SV Vridos 2

4-4

Na het goede gelijkspel tegen TFS Barendrecht in de voorgaande week, waren we op gelijke
hoogte gekomen met de nr 6 van de competitie,Alouette. Lijfsbehoud in de vierde divisie was
dus nog mogelijk! In de laatste twee wedstrijden hadden Alouette en wij nog dezelfde
tegenstanders. Onze laatste wedstrijd is tegen het sterke Reeshof, dus we moesten vandaag
gaan proberen om tegen Vridos zo veel mogelijk punten te behalen. De uitwedstrijd hadden
we verloren met 5-3, maar daar zaten wel een aantal “mazzeltjes” tussen. We moesten maar
proberen om vandaag voor eenzelfde uitslag te gaan.
Zoals gebruikelijk werd er begonnen met de herendubbel. De tegenstanders bleken echter heel
stabiel te zijn en praktisch elke shuttle te retourneren. De druk werd dan ook gelegd bij Bart
en Mark om punten te maken, wat helaas vaak resulteerde in fouten. Hoewel de stand lang
dicht bij elkaar zat, lukte het jammer genoeg niet om het spel over te nemen en er werd in
twee sets verloren. Bij de damesdubbel draaide het echter wel lekker. Met stabiel spel kregen
onze dames grip op de tegenstanders en wisten de wedstrijd in twee sets te winnen.
Luuk en Kaylee konden vervolgens aantreden voor de eerste enkels. Luuk wist dat het een
zware opgave ging worden tegen een van de sterkte enkelaars in de competitie. Hij wist op het
begin van de eerste set goed in de buurt van zijn tegenstander te blijven, maar toen was het
emmertje helaas leeg. Zijn tegenstander kon de wedstrijd rustig uitspelen, zonder dat Luuk
nog veel in kon brengen. Bij Kaylee ging het gelukkig veel beter. Met sterk en scherp spel
werden vele rally’s in het voordeel van Kaylee beslist. Typerend daarvoor was ook de laatste
rally, die door Kaylee met een shuttle op de lijn werd gewonnen! We stonden door dit enorm
goederesultaat dus nog gelijk.
Bart was inmiddels begonnen aan zijn enkel, maar had veel moeite met de heer van Vridos.
De eerste set moest hij dan ook afstaan aan zijn tegenstander. Bart kwam echter steeds beter
in de wedstrijd en wist de tweede set naar zich toe te trekken. Het bleek een enorm spannende
derde set te worden die door het hele publiek met open mond werd aanschouwt met vele
mooie rally’s en punten over en weer. Hoewel Bart wel eenaantal matchpoints kreeg op het
eind van de wedstrijd (waaronder één die met een snoekduik door de tegenstander werd
gewonnen, terwijl Bart een daaropvolgende snoekduik produceerde) kon hij deze helaas niet
verzilveren. De tegenstander bleek wel genoeg te hebben aan een matchpoint en trok aan het
langste eind. Bregje was ook zeer geboeid naar de wedstrijd van Bart te kijken, terwijl zij zelf
erg stabiel haar enkel aan het binnen halen was. Tussen het kijken naar Bart door, kon zij
vrijwel geen moment bedreigd worden door de tegenstander en kon zo het wedstrijdpunt
binnen halen.
Voor de derde keer gingen we naar devolgende sets van wedstrijden met een gelijke stand.
Het was aan de mixen om een doorslag in de stand te geven. Bregje en Mark speelden een

sterke partij en wisten dan ook in twee sets te winnen van de tegenstander. Bij Kaylee en
Luuk ging het echter een stukje minder, veelal in verwarring gebracht door de geplaatste
shuttles van de heer aan de andere kant van het net. Wij verloren dan ook die wedstrijd,
waardoor de eindstand werd bepaald op een gelijkspel.
Na de wedstrijd werd nog genoten van gebakken stroopwafelvla van Kaylee en werden
tactieken besproken voor hoe Vridos de volgende week moest gaan spelen tegen Alouette,
zodat wij in de klasse zouden blijven. Achteraf bleek dat Alouette slechts één punt had
behaald tegen Reeshof, waardoor we nu 3 punten losstaan op de 6e plaats. Nu zorgen dat we
volgende week voldoende punten halen voor handhaving!
Zaterdag 14 januari
TFS Barendrecht 5 - BC Drunen 1

4-4

Nog maar net bekomen van de thuisnederlaag tegen TFS Barendrecht van de vorige ronde (35) stond de return in Barendrecht alweer op het programma. Ondanks het tijdstip,
zaterdagavond 18.00 uur - nou niet bepaald onze favoriete tijd - en het vooruitzicht de hele
avond maar over 1 baan te beschikken, vertrokken we vol goede moed richting Barendrecht.
Tijd voor revanche! Hoewel… we hadden tot nu toe eigenlijk steeds thuis een betere score
neergezet dan uit. Even afwachten dus maar. Een 7-1 nederlaag was ook goed mogelijk.
Barendrecht bleek niet compleet, een van hun heren moest invallen bij een hoger team, dus
we wisten dat er sowieso wat andere partijen gespeeld zouden gaan worden. Dit was ook in de
herendubbel het geval. Thuis werd nog kansloos verloren, maar wellicht zat het er vanavond
wel in? Het werd een spannende partij die uiteindelijk in de 3e set beslist moest gaan worden.
Helaas was dit de minste set van onze heren waardoor er wederom niet gewonnen werd (2422, 17-21 en 16-21). Ook Kaylee en Bregje hadden thuis de dubbel verloren, dus de dames
begonnen met weinig vertrouwen aan hun partij. De 1e set werd met 11-21 kansloos verloren.
Na wat gouden tips van hogerhand (de heren op de tribune) wisten de dames de wedstrijd
echter knap in hun voordeel te laten kantelen: 21-18 in de 2e set. Hierna groeide het
vertrouwen bij de dames zienderogen en kwam de overwinning in de 3e set niet meer in
gevaar (21-15).
Nu was de beurt aan Luuk die een andere heer trof dan vorige week. In tegenstelling tot Luuk
een boomlange kerel met een strakke, harde smash. Luuk had erg veel moeite met het spel
van zijn tegenstander en stond tot overmaat van ramp ook nog tegen zichzelf te spelen. Een
wanhopige blik naar boven na een 2-11 tussenstand in de 1e set beloofde niet veel goeds. En
toen gebeurde het! Het schoot bij de tegenstander in zijn kuit, en het zag er niet goed voor
hem uit. Desondanks speelde hij door en doordat Luuk nog onvoldoende kon profiteren ging
de set met 12-12 verloren. De missie van Luuk in de 2e set was duidelijk: laat de tegenstander
lopen. Helaas zat Luuk er nog steeds niet echt lekker in waardoor hij te veel foutjes maakte en
met 21-23 net verloor.
De partij van Kaylee, die wel dezelfde tegenstandster als vorige week trof, verliep eigenlijk
net als de week ervoor. Kaylee knokte hard maar haar tegenstandster was gewoon een maatje
te groot en won de partij terecht (13-21, 11-21).
Ook Bart en Bergje troffen dezelfde tegenstanders als vorige week. Beiden hadden vorige
week vrij eenvoudig gewonnen, dus we hoopten uiteraard dat ze dat nog een keer zou lukken.

Dit bleek echter makkelijker gezegd dan gedaan. De tegenstander van Bart speelde stukken
sterker dan vorige week en wist de 1e set dan ook in de verlenging van Bart af te pakken (2224). Gelukkig herstelde Bart zich sterk en won hij de wedstrijd alsnog (22-24, 21-14 en 2112). Ook Bregje had het zwaar vandaag en wist een spannende 1e set helaas net niet te winnen
(19-21). De 2e set leek beter te gaan en Bregje wist een mooie voorsprong op te bouwen.
Helaas was haar tegenstandster vandaag niet van plan om op te geven en knokte zich knap
terug. Een zeer spannende set die aan het eind alle kanten op kon gaan eindigde diep in de
verlenging helaas met verlies (27-29).
Na een 3-3 tussenstand vorige week, die ook de eindstand werd, stond het nu teleurstellend 24. We moesten het dus in de mixen echt beter doen dan vorige week!
De enkeltegenstander van Luuk bleek zodanig geblesseerd dat hij niet meer kon mixen. Op de
tribune werd een vervanger geronseld waardoor Mark en Bregje een nieuw mixkoppel
troffen. Bregje wist zich goed over de teleurstelling van het verlies in haar enkel heen te
zetten, waardoor er met goed spel geprofiteerd kon worden van de onwennigheid bij de
tegenstander (21-11 en 21-17). De mix van Luuk en Kaylee was net als vorige week erg
spannend, maar waar het vorige week allemaal net niet lukte ging dat nu stukken beter. Ook
Luuk herpakte zich goed na zijn verloren enkelpartij en dit resulteerde in een knappe
overwinning in 2 sets (21-18 en 22-20). Vooral de 2e set was erg spannend, en de vreugde
was dan ook groot toen het gelijkspel binnen was.
Na afloop werden we getrakteerd op een grote schaal vol friet en hapjes zodat we met een
goed gevulde maag de terugreis naar Brabant konden aanvangen. De volgende dag bleek de 44 voldoende om Alouette te achterhalen op de ranglijst. Met nog 2 wedstrijden te gaan belooft
het dus nog een ontzettend spannende strijd tegen degradatie te worden.
Zondag 8 januari
BC Drunen 1 - TFS Barendrecht 5

3-5

Na de thuisoverwinningen op Alouette en Shot stond direct na de jaarwisseling de volgende
belangrijke wedstrijd op het programma: de inhaalwedstrijd tegen de nummer 5 TFS
Barendrecht 5. We wisten dat we een goed resultaat moesten halen in de race tegen
degradatie, maar tegelijkertijd wisten we ook dat dit een zware kluif zou gaan worden.
Bart en Mark speelden tegen een sterke dubbel die onze heren continue onder druk wist te
zetten. Doordat Mark er ook nog niet echt lekker in zat werd vrij kansloos verloren (14-21 en
16-21). Kaylee en Bregje begonnen hun dubbelpartij beter en wonnen de 1e set met 21-19.
Daarna verloren ze, wellicht door enkele discussies over in/uit, helaas hun grip op de
tegenstanders en verloren de wedstrijd tot hun eigen teleurstelling helaas in 3 sets (21-19, 1421 en 10-21).
Luuk was ondertussen begonnen aan zijn enkelpartij en toen hij al direct in het begin van de
1e set een backhand-smash om zijn oren kreeg wist hij dat hij vol aan de bak moest. Het werd
een spannende partij waarbij Luuk 2 keer aan het einde van de set het verschil met zijn
tegenstander wist te maken (21-18 en 21-19) en zo het 1e punt binnenhaalde. Kaylee mocht
het vandaag opnemen tegen een jonge, maar erg getalenteerde dame en had dus een zware
partij voor de boeg. Met 10-21 en 12-21 ging de overwinning terecht naar Barendrecht.

Een 1-3 tussenstand was niet waar we op hoopten…
Bart had het vandaag redelijk makkelijk tegen zijn enkeltegenstander en moest vooral zorgen
dat hij geconcentreerd bleef spelen. Zeker toen hij in de 2e set meer kans kreeg om zijn
vervelende gekapte dropballen te spelen liet hij zijn tegenstander echter kansloos (21-15 en
21-11). Ook de enkelpartij van Bregje, die dit seizoen goed op dreef is met haar enkels,
verliep zoals gehoopt en zeker in de 2e set gaf ze haar tegenstandster geen enkele kans. Met
een fraaie overwinning (21-16 en 21-9) zette zij een 3-3 tussenstand op het bord.
Gezien de sterke tegenstanders die Mark en Bregje in hun mix te wachten stonden werd de
hoop gevestigd op de mix van Luuk en Kaylee. Mark en Bregje speelden tegen een “moderne
mix” en wisten daar van tijd tot tijd goed gebruik van te maken en konden daardoor beter bij
blijven dan vooraf gehoopt. Maar helaas ging de 1e set in de verlenging verloren en bleek de
tegenstander in de 2e set toch echt te sterk met een verliespartij tot gevolg (20-22 en 15-21).
Ook in de mix van Luuk en Kaylee werd er weer flink geknokt voor elk punt, maar helaas
ging ook deze partij verloren in 2 sets (16-21 en 18-21). Met een eindstand van 3-5 waren we
helaas niet veel opgeschoten in onze strijd voor lijfsbehoud…
De middag werd afgesloten met een lekkere appelflap waarvan op basis van fotobewijs is
vastgesteld dat ze echt zelf gemaakt waren door Luuk. A.s. zaterdag staat al gelijk weer de
uitwedstrijd tegen Barendrecht op het programma, dus onze kans op revanche laat niet lang op
zich wachten!
Zondag 18 december
BC Drunen - BC Shot 2

5-3

Zondag 18 December, 12.00 uur stond de belangrijke wedstrijd tegen BC Shot op het
programma. Tegen Shot, de nummer 7 van de competitie, moest een resultaat gehaald worden
om nog uitzicht op de veilige zesde plek te houden. Na een aankondiging in de shuttlenieuws,
waarin een oproep stond om ons te komen supporteren, was eindelijk dan de dag aangebroken
waarop het moest gebeuren. Uiteraard waren onze vaste supporters gewoon aanwezig en ook
waren er nog een paar extra supporters. Waarvoor dank! Luuk was nu dan toch echt op
vakantie, wat deze week heel slecht uitkwam omdat Mark ziek was. Mark moest dus toch
aantreden en was er gelukkig ook gewoon.
Zoals gebruikelijk begonnen we met de dubbels. Kaylee en Bregje verloren de eerst set nipt in
de verlenging en dit was helaas ook het geval in de herendubbel. De schrik sloeg toe, wordt
dit de dag dat Drunen 1 de aansluiting met de rest verliest en handhaving onmogelijk wordt?
Bregje en Kaylee verloren ook de tweede set en dus stond er 0-1 op het scorebord. Bart en
Mark wonnen gelukkig wel de tweede set en tijdens de derde set werd Mark witter en witter,
dit zag er niet goed uit. Gelukkig wisten Mark en Bart toch de derde set te pakken en daarmee
het eerste punt binnen te halen. Mark moest door de afwezigheid van Luuk ook enkelen, maar
doordat hij tweede heer speelde mocht hij even rusten en herstellen. Bart speelde als eerste
heer en won deze enkel overtuigend (21-13 21-16). Ondertussen speelde Kaylee tegen de
sterke eerste dame van shot en verloor deze. Bregje die de laatste weken goed op dreef is in
haar enkel won de eerste set van haar enkel gemakkelijk (21-11), maar had in de tweede set
toch heel wat meer moeite. Met goede punten, af en toe wat geluk, wist Bregje de tweede set
in de verlenging binnen te slepen (25-23). Mark, die vandaag niet voor de enkel kwam, wist
toch redelijke tegenstand te bieden. Maar in de tweede set had ie snel door dat het vandaag

niet ging lukken in de enkel en liet deze dan ook verstandig lopen om volledig te gaan voor de
mix. 3-3 met nog 2 mixen te gaan.
Bart en Kaylee speelde vandaag eerste mix, de eerste set werd nipt gewonnen met 25-23 en de
tweede set kansloos verloren met 21-15. Het spel moest anders, Kaylee had door dat er anders
gespeeld moest worden als gebruikelijk; Bart heeft toch een ander spel dan Luuk. Dus toen in
de derde set, zoals de tegenstanders achteraf zeiden werd er gas gegeven. Kaylee kan zich
goed aanpassen, waardoor ook Bart beter in het spel kwam en dit zorgde voor een eenvoudige
overwinning in de derde set. 4-3 voor en ondertussen speelde Mark en Bregje een thriller op
de andere baan. Na een 21-19 winst in de eerste set, ging de tweede set de verlenging in. En
het bleef maar doorgaan, en op 29-29 moest dan toch echt het beslissende punt vallen.
Appeltaart, die als eerste van het heren 1 team binnen was gekomen, was de teller en bleef
gelukkig kalm. Bregje moest serveren, wat niet makkelijk is op deze stand, en durfde het aan
om hoog te serveren. Er volgde een rally die gewonnen werd door BC Drunen. De o zo
belangrijke winst was binnen. Mark die ondertussen helemaal wit was wegtrokken en het
maximale eruit heeft gehaald vandaag, had vele minuten nodig om ook maar een beetje te
herstellen.
Een 5-3 overwinning en de aansluiting is er weer. De komende 2 wedstrijden zijn tegen de
nummer 6 Barendrecht. Allereerst op 8 januari om 10.00 uur thuis. Ook hierbij kunnen we
alle support goed gebruiken!
Zondag 11 december
NSBC Stuban 1 - BC Drunen 1

6-2

Op de vroege zondagochtend mochten we in Nijmegen op gaan treden tegen het
“studenten”team uit Nijmegen. Ze staan derde in de ranking, dus we wisten dat het een zware
wedstrijd beloofde te gaan worden. Vanwege deze challenge (en vanwege gemis van
malariapillen) had Luuk last-minute nog even zijn vakantie omgeboekt, zodat hij toch bij deze
wedstrijd aanwezig kon zijn.
Zoals gebruikelijk werd er na het handjes-schudden begonnen met de dubbels. Bart en Mark
konden zich na een verlies in de eerste set goed herpakken en wisten de tweede set te winnen.
Helaas lukte het niet om dit niveau vast te pakken en de derde set ging dan ook verloren. De
dames moesten na twee sets ook hun meerdere erkennen in de tegenstander. Hoewel de eerste
set nog wel spannend was, konden ze in de tweede set niet veel meer uitrichten tegen de
sterke dames uit Nijmegen.
Na de dubbels werd er begonnen met de enkels. Kaylee en Luuk begonnen beide met goed
spel aan de eerste sets, maar konden dit beide niet vertalen in setwinst. In de tweede sets werd
het niveauverschil echter wel duidelijker en zowel Kaylee als Luuk werden met ruime cijfers
van de baan geveegd. We stonden dus achter met 4-0, iets waar we zeker niet op gehoopt
hadden.
Het was dan ook aan Bregje en Bart om in de tweede enkels punten te gaan binnenslepen! Bij
Bart ging dit voortvarend: uiterst stabiel werd er gewonnen van de tweede heer van Stuban,
het eerste punt was binnen! Bregje had het echter wat lastiger en verloor de eerste set.
Gedreven als altijd, vocht ze zich terug in de wedstrijd en won de tweede set. De derde set

moest dan ook het verschil gaan maken. Na een bloedstollende set trok Bregje gelukkig aan
het langste eind!
Met een 4-2 achterstand begonnen we aan de mixen, maar we hadden goede hoop dat hier nog
minimaal een puntje aan konden toevoegen. Bregje en Mark konden helaas hun goede spel
van de thuiswedstrijd tegen Stuban niet herhalen en verloren de mix in twee sets. Kaylee en
Luuk waren (voor de gelegenheid gebombardeerd tot eerste mix) druk om wel nog voor een
puntje te zorgen. Het was spannend en ook bij deze wedstrijd moest de derde set de beslissing
brengen. De Stubanners veranderden echter hun spel, en konden op die manier ook de
overwinning in de laatste wedstrijd binnenslepen. De eindstand was 6-2, wat in ieder geval
weer een puntje meer was dan in de thuis wedstrijd.
Na de wedstrijd werd er onder het genot van een whiskytaart nog gesproken over de
wedstrijden, de clubs en uiteraard geroddeld over de andere teams in de afdeling. Door het 6-2
verlies is het handhaven in de klasse niet makkelijker geworden en in de komende
thuiswedstrijd tegen Shot is een goed resultaat dan ook heel hard nodig. We hopen dat er veel
steun van supporters zal zijn!
Zondag 4 december
BC Drunen 1 - BC Alouette

6-2

Door onze dichtpiet:
Het wordt inmiddels traditie voor Sint en zijn pieten
dat ze in december in Drunen van een potje badminton komen genieten.
Voor team 1 moest de Sint vanochtend wel wat vroeg uit bed,
Half 10 aantreden in de Vennen, daarvoor moest de wekker worden gezet.
Uiteindelijk was de Sint ruim op tijd aanwezig
en zag de spelers al fanatiek met de warming-up bezig.
Sint en Piet hadden vooraf wat huiswerk gedaan
en zagen op toernooi.nl team 1 helemaal onderaan staan.
Van die stand schrok de Sint zich bijna dood,
vorig jaar stond hetzelfde team nog netjes in de middenmoot.
Vandaag dus heel belangrijk om punten te pakken
zodat team 1 niet naar de hoofdklasse zou gaan zakken.
De vorige wedstrijd kregen Alouette en Drunen beide vier punten,
Hopelijk kunnen Bart, Mark, Luuk, Kaylee en Bregje vandaag echt stunten.
De voorbereiding leek deze week echter niet optimaal,
het griepvirus ging zowel met Mark als met Bregje aan de haal.
Gelukkig lijken beide spelers net op tijd weer fit,
maar even afwachten of er ook nog voldoende energie in zit.
Luuk mocht vandaag al meteen aan het begin aantreden,
er moest door de tegenstander namelijk nog voor een paar schoenen terug naar best worden
gereden.
De Sint vond dat wel een slechte voorbereiding,

heeft die vent een joekel van een tas, stopt 'ie' zijn schoenen niet in dat ding!
Maar wat de Sint nog meer raar vond
Was dat er vervolgens nog een speler in zijn onderbroek in de zaal stond.
Dit Sint vond dat wel een beetje raar,
Normaal maken spelers zich toch in de kleedkamer klaar?
Maar goed, zoals gezegd begon Luuk met zijn enkelspel,
de eerste set ging al behoorlijk snel.
Slechts 11 punten voor die andere heer,
Hopelijk flikt Luuk dat de tweede set weer.
Helaas ging de heer uit Best steeds beter spelen
en moesten de heren na de tweede set de stand samen delen.
In de derde set werd Luuk's tegenstander wel heel erg moe,
en trok Luuk mede daardoor het eerst punt voor Drunen naar zich toe.
Ondertussen speelden Kaylee en Bregje al het damesdubbelspel,
wat is er toch aan de hand, dacht Sint, met dit stel?
Waar de dames vorig seizoen continu punten samen konden pakken,
leek het zelfvertrouwen in deze partij steeds verder weg te zakken.
Hierdoor werden de meiden in twee sets verslagen
en dat verlies konden de dames maar niet goed verdragen.
De meiden moeten niet gaan twijfelen aan hun spel,
Hopelijk volgt een volgende damesdubbeloverwinning weer snel.
Inmiddels stond ook het koppel Mark en Bart op de baan
om in de herendubbel Alouette te gaan verslaan.
De punten vielen over en weer
maar gelukkig ging de winst weer naar Drunen, net als de vorige keer.
Naast de heren stond nu ook Kaylee op de baan
Ze moest tegen de eerste dame van Alouette, die vooral erg hard kon slaan.
Het werd een wedstrijd op pure kracht,
de clears en smashes vlogen de Sint om de oren, en echt niet zacht.
Kaylee speelde een hele goede wedstrijd
de eerste set won ze terecht en werd daarmee erg verblijd.

De tweede set kan haar tegenstander het spel steeds beter lezen
en liet ze Kaylee flink over de baan sjezen.
Een derde set moest vervolgens gaan bepalen,
wie van beide dames het punt zou binnenhalen.
Heel knap bleef Kaylee haar tegenstander bij,
maar aan het einde maakte ze net een paar foutjes op een rij.
De Sint hoopte van harte dat de winst naar Kaylee zou gaan,
maar helaas stapte dus haar tegenstander als winnaar van de baan.

Na Kaylee kwam Bregje de baan op,
je hoorde haar hoesten en proesten, die voelde zich duidelijk niet top.
Door beide dames werd er goed gespeeld,
in eerste instantie leken de punten redelijk gelijk te worden verdeeld.
Bregje kon echter goed anticiperen op het spel van die andere meid,
waardoor Bregje in twee sets winnaar werd van deze damesenkel-strijd.
Bregje en haar team waren erg blij met dit punt,
zou er vandaag dan eindelijk weer eens door team 1 worden gestunt?
Bart mocht als laatste starten met de enkelpartij,
heel overtuigend zette hij de andere heer in twee sets opzij.
Bart speelde heel afwisselend smash, clear en lob,
zijn tegenstander kreeg echt goed klop.
Met winst voor Bart kwam Drunen 1 met 4-2 voor,
een ding was dus zeker, Drunen ging nu echt niet meer verliezen hoor!
Met nog twee mixen in het vooruitzicht,
werden de pijlen nu op de eerste overwinning van het seizoen gericht.
Luuk en Kaylee begonnen als eerste aan hun gemengd dubbelspel
ze waren erg goed bij de les en speelden heel er fel.
Het koppel voelt elkaar prima aan op de baan,
en wist daardoor overtuigend in 2 sets hun tegenstander te verslaan.
Vandaag voor Luuk dus 100 procent
dat moet wel een tof gevoel zijn voor die vent.
Als Mark en Bregje ook nog een zouden winnen
dan was de overwinning echt dik binnen.
De eerste set ging redelijk gelijk op,
maar met nog teveel foutjes speelden Bregje en Mark nog niet op hun top.
Na enkele tips herpakten ze zich duidelijk in de tweede set,
waardoor de tegenstander flink opzij kon worden gezet.
Een derde set moest gaan bepalen
wie het laatste punt van de wedstrijd zou gaan binnenhalen.
Mark speelde sterk en steeds een strakke bal over de diagonaal,
hierdoor liet hij de andere heer echt alle hoeken zien van de zaal.
Bregje en Mark lieten verder weinig steken meer vallen,
en konden die laatste set eindelijk weer eens echt knallen.
Ze gunden de tegenstander slechts 7 punten,
waardoor BC Drunen vandaag dus echt was gaan stunten.
De einduitslag was 6-2
en daar was iedereen zichtbaar blij mee.
De Sint hoopt dat vanaf nu de zon voor Drunen 1 weer gaan schijnen,
zodat het team niet naar de hoofdklasse gaat verdwijnen.

Maar toch het allerbelangrijkste vinden Sint en zijn pieten,
dat jullie samen van het spelletje blijven genieten.
Ga zo door, met jullie mooie ploeg.
Dan komt de Sint volgend jaar weer, ook al is het nog zo vroeg!
Na de wedstrijd nog gezellig even wat gedronken dat is ook wat waard,
en ondertussen smullen van een lekkere pepernotentaart.
Heel veel succes wenst de Sint jullie volgende week zondag,
Hij heeft gezien dat het team dan uit naar Nijmegen mag.
Zondag 20 november
BCH 2 - BC Drunen 1

8-0

Op een stormachtige zondagochtend mochten we aantreden in en tegen het sterke BCH (Den
Bosch). De thuiswedstrijd hadden we met 3-5 verloren en hoopte ook deze wedstrijd wat
puntjes te pakken tegen de koploper. Puntjes die we hard nodig hebben om niet te
degraderen...
We begonnen met de twee dubbels. Zowel de heren als de dames hadden het zwaar en
verloren in twee sets. Dit was geen goede start..
Vol goede moed begon Luuk met enkelen. Hij speelde een mooi potje tegen de eerste heer
van BCH, maar trok uiteindelijk aan het kortste eind. Daarna was het de beurt aan Kaylee.
Bregje had eigenlijk graag nogmaals de eerste dame van BCH verslagen, maar vanuit
tactische overwegen hebben we toch de enkels omgedraaid. De eerste set haalde Kaylee
slechts tien punten. In de tweede set ging het een stuk beter, maar moest het helaas afleggen
tegen de dame van BCH.
Alle hoop gevestigd op de tweede enkels van de B's: Bart en Bregje. De heer waar Bart tegen
speelde deed de vorige wedstrijd niet mee. We hadden dus geen idee wat Bart te wachten
stond. Het bleek een sterke heer met verkeerde schoenen die bij de 11 ook nog werden
verwisseld met schoenen van een teamgenoot. Helaas hebben de verkeerde schoenen niet in
ons voordeel gewerkt. Tussenstand: 5-0 voor BCH. Ondertussen was Bregje gestart op de
andere baan. De eerste set had Bregje moeite met de ballen achter in krijgen, maar daar bracht
ze in de tweede set verandering in. Waar ze de eerste set verloor, was ze in de tweede set
duidelijk de sterkste. Een spannende derde set volgde. Helaas was het geluk wederom niet aan
onze zijde en pakte BCH ook dat puntje van ons af.
Er was nog hoop op punten, vorige keer hebben we immers een mixje gewonnen van BCH.
Vol goede moed gingen we de baan op... Luuk en Kaylee gingen best redelijk, maar moesten
toch hun meerdere erkennen in, vooral de heer, de mix van BCH. De mix waar Mark en
Bregje tegen speelde was super sterk, alles speelde de BCH'ers terug wat uiteindelijk
resulteerde in een eindstand van 8-0...
Shit.. nu maar hopen dat onze concurrenten het dit weekend ook niet zo goed zouden doen
zeiden we nog tegen elkaar. Helaas deden ze dat wel en staan we nu op de laatste plek, 4
punten achter onze directe concurrent. Deze tweede helft van de competitie gaan we alles op
alles zetten om uit die degradatiezone te komen! Supporters kunnen wij hier goed bij
gebruiken.

Zaterdag 12 november
Vridos 2 - BC Drunen 1

5-3

Het was weer zover: de eerste zaterdagavond wedstrijd van dit seizoen stond op het
programma, Vridos 2 uit in Giessenburg om 18.00 uur. Voor degenen die niet weten waar dit
ligt: Zuid-Holland. Nadat we van een heerlijke zelfgemaakte doperwtensoep met spekjes en
een broodje hadden genoten bij Bregje gingen we op pad naar een voor ons nog onbekende
tegenstander en bestemming. Eenmaal van de snelweg af en midden in niemandsland kregen
we al snel in de gaten dat dit wel eens een lastige avond kon gaan worden; vlak voor
aankomst in de sporthal in Giessenburg zagen we met grote letters “Jezus redt” op het dak van
een boerderij staan. Maar hulp van bovenaf of niet, BC Drunen 1 was niet van plan zich
zonder slag of stoot gewonnen te geven!
Bart en Mark speelden eindelijk weer eens een goede dubbel en wisten het eerste punt al snel
binnen te halen door in 2 sets te winnen (15-21 en 18-21). Ook Kaylee en Bregje begonnen
hun dubbelpartij goed door de 1e set te winnen, maar begonnen toen de wedstrijd vorderde
steeds meer tegen zichzelf te spelen en verloren de wedstrijd tot hun eigen teleurstelling
helaas in 3 sets (16-21, 21-12 en 21-16).
De 1e enkels werden gespeeld door Luuk en Kaylee. Luuk speelde tegen een erg sterke
enkelaar en had dan ook geen enkele kans. Met 21-12 en 21-9 moest hij zijn meerdere
erkennen in zijn tegenstander . Kaylee speelde een goede enkelpartij maar bleek helaas net
niet opgewassen tegen haar tegenstandster. Met 23-21 en 21-18 bleek haar tegenstandster net
iets sterker. Met een 3-1 achterstand werd de wedstrijd vervolgd op één baan.
In de 2e herenenkel mocht Bart het vandaag opnemen tegen één van de heren die eerder in de
dubbel verslagen was. Dat hier kansen lagen bleek ook in de 1e set die Bart met 14-21 wist te
winnen. Bart bleef sterk spelen, maar zijn tegenstander kwam steeds beter in zijn spel en wist
soms op wonderbaarlijke wijze smashes terug te spelen. Hierdoor begon de vermoeidheid zijn
tol te eisen van Bart en werden de 2e en 3e set met 21-15 en 21-18 verloren. De enkelpartij
van Bregje, die speciaal voor deze wedstrijd haar favoriete badmintonbroek had
aangetrokken, was het best te omschrijven als stabiel. Bregje wist met 2 keer 15-21 te winnen
waardoor ook het 2e punt een feit was.
Een gelijkspel behoorde nog tot de mogelijkheden, maar ook een 3-5 nederlaag zou nog als
een acceptabel resultaat worden beschouwd. De druk werd hierbij volledig bij Luuk en
Kaylee gelegd omdat bij een winstpartij van hen iedereen vandaag één punt zou hebben
gehaald. Mark en Bregje speelden de 1e mix maar hadden het erg zwaar tegen een sterk
mixkoppel. Met 21-12 en 21-18 zat een overwinning er geen enkel moment in, hoewel in de
2e set wel weer flink geknokt werd voor elk punt. Dan was het tijd voor de mix van Luuk en
Kaylee die ondanks de druk op hun schouders een erg goede mix op de baan wisten te leggen.
Helaas werd de 1e set nog in de verlenging verloren (24-22), maar in de ontzettend spannende
2e en 3e set werd gelukkig orde op zaken gesteld en werd gewonnen met 18-21 en 19-21. Met
een eindstand van 3-5 waarbij iedereen een wedstrijd gewonnen had konden we ondanks het
verlies toch redelijk tevreden terugkijken op de wedstrijd.
In de kantine werd nog even nagepraat onder het genot van een lekker stuk taart en een
drankje om daarna na een lange avond (de wedstrijd duurde uiteindelijk tot 22.00 uur) terug te
keren naar Drunen. Achteraf bleek TFS Barendrecht door deze uitslag te zijn bijgehaald, dus

er is weer hoop voor de 2e competitiehelft die volgende week start met de zware uitwedstrijd
tegen BCH.
Zondag 30 oktober
BC Drunen 1 - BC Reeshof 1
0-8
Na een aantal weekenden zonder wedstrijd mochten we zondag 30 oktober aantreden tegen de
koploper BC Reeshof 1 (waarvan de spelers 6 keer in de week trainen). Zelf stonden we
laatste in deze zware vierde divisie poule, dus het doel was om zoveel mogelijk punten te
halen. Het zijn er uiteindelijk 0 geworden, en daarmee is de concurrentie weer iets uitgelopen.
Allebei de dubbels begonnen goed, Kaylee en Bregje wisten de eerste set te winnen. Mark en
Bart stonden 19-18 voor in deze eerste set, maar helaas verloren ze deze set met 21-19. De
tweede set werd dik verloren (21-8) door de heren, de tegenstanders waren hier duidelijk een
maatje te groot. Kaylee en Bregje verloren ook de tweede set. In de derde set hadden de
dames van Drunen lang een voorsprong en speelden ze ook uitstekend veel goede rally’s en
zeer mooie, goed uitgespeelde punten. Helaas ging het op het laatst mis, een paar slordige
fouten leverde helaas verlies op in de derde set. Maar voor de rest van het seizoen gaf deze
partij wel perspectief.
Ondertussen werd het al weer goed druk in de zaal en was het (soms ietwat stille) publiek
weer trouw aanwezig om ons aan te supporteren waarvoor dank!
Luuk en Kaylee begonnen als eerste heer en dame aan de enkels. Beide hadden het zeer lastig
tegen de jonge tegenstanders. Kaylee verloor de enkel dan ook dik en had weinig in te
brengen. Luuk bood goed tegenstand, maar zijn tegenstander (nationale jeugdselectie) won
toch met overtuigende cijfers. Hierna mochten Bregje en Bart de baan op. Ook Bregje had het
lastig tegen haar tegenstander, maar kon redelijk bijblijven. Helaas werd deze enkel in twee
sets verloren (18-21 17-21). Bart verloor ook de eerste set redelijk dik (12-21), maar wist zich
te herpakken in de tweede set (21-14 winst), wat tot frustratie bij de tegenstander zorgen. De
ene *piep* na de andere *piep* ging door de zaal heen. De derde set was zeer spannend, maar
ging helaas met 21-19 verloren. De mix van Bregje en Mark ging ook verloren tegen een zeer
sterke mix. Zelfs Mark, die sinds een aantal jaar de berusting heeft gevonden kan toch een
schreeuw van frustratie niet onderdrukken (wat een geschrokken Cas achterliet op de tribune).
Kaylee en Luuk speelde een goede set, maar dankzij een pauze van enkele minuten vanwege
het publiek en de jeugd die de uitgang via de baan probeerde te vinden waren ze het helemaal
kwijt en ging de tweede set verloren.
Helaas 0-8 op het scorebord....de punten zijn hard nodig in de komende wedstrijd om
degradatie te voorkomen.
Zondag 2 oktober
BC Drunen 1 - Stuban NSBC 1

1-7

Het eerste weekend van oktober ontvingen we de studenten uit Nijmegen. Helaas moesten we
het deze wedstrijd zonder Bart en Kaylee doen. Bij aanvang van de wedstrijd lagen zij nog
lekker op een oor aan de andere kant van de wereld. Vanwege vakantie in New York moesten
ze deze wedstrijd missen. Gelukkig was Amy bereid om in te vallen, ondanks dat ze net terug
uit Indonesie was en de afgelopen week behoorlijk ziek was. We startten met de dubbels en

gelegenheidsduo Mark en Luuk wist de eerste set knap te winnen. Helaas bleken de mannen
van Stuban uiteindelijk een maatje te groot en verloren Mark en Luuk in drie sets.
Ondertussen speelden Bregje en Amy voor het eerst een wedstrijd samen. Ze vochten voor
ieder punt, maar liepen de hele wedstrijd achter de feiten aan. Stuban ging er terecht met de
overwinning vandoor. Een 0-2 achterstand was niet iets om blij van te worden, laat staan om
Bart en Kaylee over te appen. We wachtten de enkels af, wellicht konden we daarna beter
nieuws melden aan de vakantiegangers. Alhoewel we na de dubbels wel bang waren dat het
heel erg moeilijk zou gaan worden vandaag. De damespartijen werden vandaag tegelijk
gespeeld. Amy had het heel moeilijk tegen de dame van Stuban. Deze bleek erg sterk en Amy
verloor in twee sets. Ondertussen startte Bregje haar partij goed. Na 7 punten begon ze echter
meer fouten te maken en de dame van Stuban werd steeds beter. Zo goed zelfs, dat Bregje
geen antwoord had op haar spel. In twee sets werd Bregje aan de kant gezet. De heren
mochten aantreden om de eerste punten van de wedstrijd voor Drunen binnen te halen. Mark
mocht tegen de zeer sterke eerste heer. In de tweede set kwam hij nog knap dichtbij, maar
uiteindelijk verloor hij in twee sets. Luuk had het ook moeilijk in zijn enkelpartij. Hij wist
echter knap de tweede set te winnen. De derde set werd het verschil erg duidelijk gemaakt en
ging Stuban er met de overwinning vandoor. Eerlijk gezegd werd het niveauverschil in alle
enkelpartijen wel heel duidelijk. We waren soms blij als we de dubbele cijfers op het
scorebord mochten zien. We waren bang dat we geen enkel punt zouden verdienen in de
wedstrijd vandaag. Desondanks gingen we vol goede moed de mixen in. Mark en Bregje
waren goed gefocust aan het begin van de partij. Ze wisten dat dat noodzakelijk was om eigen
fouten te beperken en kans te maken op winst in de partij. Die goede focus wisten ze de
gehele partij goed vol te houden. Ze speelden sterk en stonden continu op voorsprong in de
wedstrijd. De winst kwam dan ook niet in gevaar. Na twee sets haalden Mark en Bregje het
eerste punt van de wedstrijd binnen! Uiteindelijk bleek dat ook het enige punt. Luuk en Amy
waren nog niet goed op elkaar ingespeeld en daar maakte de sterke gemengd dubbel van
Stuban handig gebruik van. Het lukte niet om dicht bij de overwinning te komen.
Onder het genot van een stukje taart en een drankje kletsten we met onze sportieve
tegenstander nog wat na. We vermaakten ons met de sterke verhalen van een van de heren die
co-assistent op de spoedeisende hulp is. Wat een baan....
Over vier weken spelen we pas weer onze volgende wedstrijd. We merken dat we het zwaar
hebben in de vierde divisie. We zullen iedere wedstrijd proberen zoveel mogelijk punten te
pakken om uiteindelijk te kunnen overleven in deze poule. We kunnen jullie support goed
gebruiken. Hopelijk tot 30 oktober in de Vennen!

Zondag 25 september
BC Alouette 2 - BC Drunen 1

4-4

Op zondag 25 september was het dan eindelijk zover: we gingen een competitiewedstrijd
spelen met het volledige team: Luuk kon eindelijk een keertje meespelen. Deze keer was het
tweede team van Alouette de tegenstander. Toen we in Best waren aangekomen, werd de
wedstrijd nog even voor besproken onder het genot van een kopje koffie en thee.
Tot onze grote vreugd viel er deze keer voor het eerst deze competitie geen eerste divisie
speler in bij de tegenstander, we waren dan ook vol vertrouwen in een positief verloop van de
wedstrijden! Dat bleek echter nog een hele kluif: Bregje en Kaylee hadden het erg lastig in

hun dubbel, waarin niet alles ging, zoals ze dat liever gehad zouden hebben. Na het verlies
van de eerste set, werd helaas ook de tweede set nipt verloren. Bart en Mark hadden het ook
lastig in de herendubbel: hoewel de eerste set nipt werd gewonnen, ging de tweede set met
ruime cijfers verloren. De derde set moest dan ook de beslissing brengen. Onze heren wisten
zich gelukkig goed te herpakken en konden de winst naar zich toe trekken. 1-1 na de dubbels
dus, hopen dat de enkels het verschil konden gaan maken!
Het was aan Bregje en Luuk om te beginnen met de eerste dames- en herenenkel. Bregje had
een sterke tegenstander en moest na verlenging in eerste set de winst toch net aan haar
tegenstander laten. De tweede set ging vervolgens helaas ook verloren, waardoor Alouette nu
een punt voorstond. Luuk begon nerveus en zonder enig wedstrijdritme aan de wedstrijd, wat
hem zeker parten speelde bij het eerste deel van de wedstrijd. Dit werd gelukkig in de loop
van de wedstrijd beter, na onder andere een smash overenthousiast in het net geramd te
hebben, waarna Luuk het tweede punt van Drunen kon binnenhalen.
Kaylee en Bart begonnen vervolgens aan de tweede enkels. De tegenstander van Kaylee kreeg
vrijwel elke shuttle teruggespeeld en won de eerste set ruim. Kaylee kon zich in de tweede set
goed herpakken, maar dit was helaas niet voldoende om de set en wedstrijd te winnen. Bart
moest flink aan de bak met zijn enkel, maar gelukkig was hij in goeden doen. Na twee
spannende sets, haalde Bart de overwinning binnen. We gingen dus met een 3-3 stand de
mixen in.
Kaylee en Luuk hadden in de tweede mix geen goed antwoord op het scherpe spel van de heer
van Alouette. Elke shuttle was nét buiten het bereik van Kaylee en Luuk liep continu achter
de feiten aan en kon enkel volgen in het spel van Alouette. De wedstrijd ging dan ook helaas
verloren. Inmiddels was al de derde set bezig bij de eerste mix van Bregje en Mark. Na een
ruim verlies in de eerste set, waren Mark en Bregje er in geslaagd om de tweede set binnen te
halen. In de derde set bleef het lang spannend, maar Drunen wist op het eind het verschil te
maken en haalde de overwinning binnen! Hierdoor was de uitslag geëindigd met 4-4.
Onder het genot van een drankje, appeltaart en arretjescake werd nog gesocialized met de
gezellige tegenstander, waarna we weer naar Den Bosch, Drunen en Rotterdam vertrokken
om nog een beetje te genieten van het restantje weekend dat nog over was.

Zondag 18 september
BC Drunen 1 - BCH 2

3-5

Vrijdagavond 16 september: BCH vraagt of we de wedstrijd van a.s. zondag kunnen verzetten
i.v.m. blessures in teams 1 t/m 3. Zouden wij dan eindelijk ook eens een keer geluk hebben
met blessures en invallers bij de tegenstander?? Zondagochtend 18 september: BCH heeft een
invaller gevonden voor hun geblesseerde dame, een speelster uit de eerste divisie…
De moed zakt ons al bijna in de schoenen, een team dat in onze ogen überhaupt al voor het
kampioenschap zal gaan strijden wordt nu waarschijnlijk nog sterker! En dan is ook Luuk er
nog niet bij. Hoe’n pech! Als het maar geen 0-8 wordt vandaag.

Na een goede herendubbel uit tegen Shot lieten Bart en Mark zich deze keer, vooral in de 1e
set, niet van hun beste kant zien. Er werd met 11-21 en 18-21 vrij kansloos verloren. Kaylee
en Bregje weerden zich daarentegen kranig tegen dames die vorig seizoen nog in de 1e en 2e
divisie speelden maar met 2 keer 17-21 werd helaas ook deze partij verloren.
De 1e enkels werden gespeeld door Mark en Kaylee. Mark speelde een goede partij maar kon
helaas geen zwakke plekken vinden bij zijn tegenstander die vandaag echt op alles een
antwoord had. Mark verloor dan ook in 2 sets (15-21 en 13-21). Ook Kaylee moest
vanzelfsprekend flink aan de bak tegen de eerste divisie speelster, maar ze kon helaas niet
voor een stunt zorgen en verloor met 13-21 en 9-21. Met een 0-4 tussenstand was een flinke
afstraffing in de maak.
In de 2e herenenkel mocht Bart het vandaag opnemen tegen één van de sterkste heren uit de
competitie van vorig jaar. Bart speelde goed, maar moest de 1e set helaas toch afstaan met 1921. In de 2e set en 3e set wist Bart de zwakke plek van zijn tegenstander echter beter te
benutten waardoor hij de winst met 21-15 en 21-14 naar zich toe kon trekken. De enkelpartij
van Bregje werd een ware thriller. Bregje wist de 1e set knap te winnen met 21-15 maar in de
2e set ging het lang gelijk op en kon het alle kanten op. Gelukkig knokte Bregje zich met 2523 naar de overwinning en stemde de tussenstand na de enkels met 2-4 al tot voorzichtige
tevredenheid.
Gezien de slechte mix die Mark en Bregje vorige week bij Shot speelden werden zij vandaag
“opgeofferd” voor de 1e mix. Vooral in de 1e set wat het spel dramatisch (6-21), maar ook in
de 2e set zat een overwinning er geen moment in (14-21). Bij de mix van Bart en Kaylee
moest na 2 spannende sets (21-18 en 17-21) een 3e set de beslissing brengen. Ze kwamen al
snel op een ruime voorsprong en gaven deze gelukkig ook niet meer weg. Met 21-10 werd het
3e punt van vandaag binnengehaald. Met een eindstand van 3-5 was in onze ogen het
maximaal haalbare er vandaag uitgehaald, dus ondanks het verlies kunnen we trots
terugkijken op de wedstrijd.
Helaas had de gemeente verzuimd de douches tijdig klaar te hebben, dus de 3e helft werd ook
in sportkleding afgewerkt. Gelukkig kon de deur open worden gezet voor wat frisse lucht en
konden we dus nog enigszins fris genieten van een lekker koud biertje en de heerlijke
chocoladecake die Bregje had gebakken. En als uitsmijter van deze geslaagde middag hebben
we ook Tis nog zijn enkelpartij zien spelen, hoe mooi kan een zondagmiddag in de Vennen
zijn…
Zondag 11 september
BC Shot 2- BC Drunen 1

4-4

En we zijn los! Een week eerder dan gepland, zijn we gisteren gestart met de competitie.
Als van ouds gingen we weer op pad (met z'n viertjes helaas dus niet compleet aangezien
Luuk hard aan het werk is in Chicago). Ietwat onzeker of we er wel klaar voor waren
begonnen we met warm spelen om daarna te starten met de dubbels. Warm waren we snel,
gezien de tropische temperaturen in de zaal. De heren kwamen voor een kleine
(onaangename) verrassing te staan, BC Shot zette een heer uit de eerste divisie in...Bart en
Mark begonnen ondanks de verrassing sterk aan hun dubbel. Het werd een spannende drie
setter: 21-16, 19-21 en helaas verloren ze de derde set nipt met 21-18.

Ook de dames waren inmiddels gestart en hadden moeite om in het wedstrijdritme te komen;
11-4 achter...Na wat tips van trainer Christ gingen ze er volle bak voor.. én met succes! De
eerste set sleepte ze binnen met een overwinning van 19-21. Dat gaf vertrouwen,
maar helaas verloren ze de tweede set met 21-7. Het moest gebeuren in die beslissende derde
set en Bregje en Kaylee deden het: eerste damesdubbel van het seizoen gewonnen!
Voor de verandering zijn we het seizoen begonnen met een gewisselde opstelling, niet Bregje
maar Kaylee begon aan de eerste Damesenkel en niet Bart maar Mark begon aan de eerste
herenenkel. Onze Broekmans is goed gestart en won zijn enkel overtuigend in twee sets (1421 en 16-21). Ook Kaylee begon sterk en maakte er een spannende wedstrijd van. Helaas
verloor ze haar enkel in drie sets (21-12, 17-21 en 17-21). Daarna mochten B & B aan de bak.
Bregje had wat last van zenuwen en zorgde er in de eerste set voor dat we op het puntje van
onze bank zaten. Bregje pakte de set met 20-22. Op naar de tweede set. Waar het in het begin
tegen elkaar op ging, liep Bregje op het einde uit en won de set overtuigend met 15-21!
De eerste set waren Bart en Patrick aan elkaar gewaagd, het scheelde weinig maar helaas
verloor Bart de set met 19-21. Gelukkig liet hij zich niet zomaar uit het veld slaan, hij won de
tweede set overtuigend met 9-21. De supporters hadden 100% vertrouwen in de overwinning,
maar toch maakte Bart het nog even spannend. Uiteindelijk won hij met 19-21.
Met een 2-4 voorsprong begonnen we aan de mixen. Bij Bart en Kaylee ging het eigenlijk
best goed, maar ze hadden 'pech' dat ze tegen de heer uit de eerste divisie moesten. Ook Mark
en Bregje deden het niet slecht. Helaas konden we onze voorsprong niet omzetten in winst en
eindigde de wedstrijd uiteindelijk in een gelijkspel: 4-4. Volgens de trainer kunnen we hier
nog meer uit halen dus aan de bak!
Tot volgende week.
Eerste thuiswedstrijd; zondag 18 september om 12.00 uur tegen BCH 2.

