
Wedstrijdverslag BC Amersfoort 2 – BC Iduna 1 

Aan alles komt een einde. Dus ook aan deze competitie. 

Team 2 was nog in de slag om de 2e plaats te bewaken en moest in 

eigen huis de strijd met BC Iduna aangaan. Zonder Richard van 

Winkoop (knieblessure) en Hans van Os (overgeheveld naar team 1) 

werden Daan Hoksbergen, Lennart Bijkerk en Bas Maessen (hadden 

toch niets beters te doen) aan het team als invaller toegevoegd. 

Gelukkig waren de dames Anouk Molenkamp en Romy de Laak wel 

van de partij en dat was maar goed ook kan ik jullie achteraf 

meedelen. Lennart Bijkerk en Bas Meassen wisten in de 

mannendubbel 1 set lang goed tegenstand aan Wouter de Wildt en 

Remco Kuilman te bieden, maar moesten toch in 2 sets buigen 19-21 

en 14-21. Vast speelsters Romy de Laak en Anouk Molenkamp 

speelden een super damesdubbel en gaven een leuke voorstelling 

van hun goede vorm dit seizoen. 21-15 en 21-9 en trokken daarmee 

de stand weer helemaal gelijk 1 - 1. 

Hoe leuk is het voor Lennart Bijkerk om als 3e divisie speler een kans te 

krijgen om zich in deze ambiance te laten zien tegen een opponent als 

Rehmat Zulfiqar. 

En weet dan hoe leuk is om ook nog eens 

als winnaar van de baan af te komen. 

Dat kan ik mij echt wel voorstellen. Goed 

gedaan Lennart 21-19 / 15-21 / 21-19. 

Gefeliciteerd met je overwinning. 

Toen Romy de Laak vervolgens ook de overwinning op Annemiek Rijk pakte 

was de voorsprong in de wedstrijd daar. 3 – 1 

Daan streed voor wat hij waard was, maar kwam te kort met 2x 14. 

Jammer Daan, maar toch bedankt voor deze invalbeurt. 

Anouk zorgde voor het  4e winstpunt door haar single tegen Yolanda van 

Dijk in winst om te zetten. 

Anouk draait een zeer goed seizoen en is het voor mij geen verrassing dat 

Anouk het winnende punt  heeft binnen geslagen. 21-10 / 16-21 / 21-17. 

Fantastisch Anouk, helemaal goed. 

Jammer dat de mix van Daan en Anouk niet binnengehaald kon worden .  

Met 16-21 en 14-21 waren Yolanda en Rehmat van BC Iduna net wat 

sterker. 

Maar Romy de Laak en Bas Maessen 

speelden geheel overwacht de 

pannen van het dak. 

Ze pakten de 1e set met maar liefst 21-13 en ook wisten de BCA 

spelers in de 2e set de winst te pakken door met 21-19 te winnen.  

Hierdoor kwam gelet om de omstandigheden geheel onverwacht 

toch nog een overwinning met 5-3 op naam van BC Amersfoort.  

     


