Op herhaling
Na een vorig kampioenschap in 2013 is team 3, bestaande uit Bert, Rob, Carin, Bianca en Leni dit
seizoen wederom kampioen geworden in de vierde klasse. Daarom werden zij zaterdag 27 februari
verwacht in Arnhem voor de regiokampioenschappen.
Door blessures van Carin en Bert moest een invaller worden ingevlogen. Deze werden gevonden in
Captain Peter Esko die al werd vergezeld door onze vaste stewardess Bianca Kessen.
We vertrokken al vroeg met "de kist" van Peter naar Arnhem om daar ruim voor de wedstrijden te
landen. Rob en Carin gingen met hun eigen privéjet.
Na een vluchtige koffie was er 9.00 uur al onze eerste wedstrijd. Er wordt gespeeld een MD, VD, ME,
VE en een GD. Het was een poule van 3 teams. Alle onderdelen werden gespeeld in 2 sets. Je kon dus
per wedstrijd maximaal 5 onderdelen x 2 sets = 10 punten halen.
BC'70 Veluwe was onze eerste tegenstander. Het werd een ruime 8-2 overwinning. We waren dus
goed wakker en superscherp.

Om half twaalf wachtte BC Culemborg ons op. Na alleen verlies van de VD wachtte ons ook hier een
8-2 overwinning. Hierdoor werden we poulewinnaar en gingen door naar de halve finale. Daar
wachtte Doorn 1 op ons. Die hebben we fors verslagen, wel met 9-1, we vlogen er over, waardoor we
in de finale landen.
Een finaleplaats hadden we niet verwacht. Maar als je er dan toch bent, wil je deze ook winnen.
Het werd een zinderende finale tegen wederom Culemborg 4. Zij hadden zich middels de kruisfinales
alsnog weer terug weten te knokken in het toernooi.
De MD werd als eerste gespeeld en gewonnen. Dit was dus al 2-0 voor ons. De VD leverde een
gelijkspel 1-1 op. Dit bracht ons puntenaantal op 3. Peter won vervolgens zijn single met 2-0. De
stand was nu 5-1. Vervolgens kwam Bianca in het veld. Zij verloor haar eerste set ruim. De 2e set gaf
zij alles en kreeg vleugels. Onder luidde
aanmoedigingen ging ze van een 11-4
voorsprong naar 17-10. Het werd nog 18-17
maar ze won tenslotte met 21-17. Daarna was ze
vleugellam, totaal uitgeput, maar ze bracht ons
het 6e punt waardoor we regiokampioen
werden.
Uitzinnige vreugde maakte zich meester van ons
team. Hier konden wij alleen maar van dromen.
Na de prijsuitreiking en het drinken van een
drankje zijn we moe maar voldaan naar "huis
gevlogen".
Om 19.00 uur landen we weer in Leusden.
Het is voor ons een prachtige dag geworden. Ook "oudjes" kunnen winnen.

Wat ik eigenlijk wil zeggen is: "kom lekker badmintonnen, ga trainen en speel af en toe eens
wedstrijden zoals de voor- of najaarscompetitie. Wedstrijden kunnen je een kick geven en als je wint
een extra boost. Je bent nooit te oud".
Hieronder een overzicht van al onze uitslagen op de regiokampioenschappen.

