
Wedstrijdverslag laatste competitiewedstrijd BCH 1 – BC Amersfoort 3 

De laatste competitiewedstrijd van Team 3 werd tegen BCH uit Den Bosch gespeeld. 

Dus trokken het team (met aanhang) op naar de hoofdstad van de Bossche Bol. 

Die Bossche bol hebben we helaas niet gezien. Laat staan geproefd. 

Wel waren er bammetjes met pindakaas.  

Gelukkig waren de dubbelpartijen beter te verteren. 

Remco Pots en Elano Nijkamp hadden de 

afgelopen weken wat mentale deukjes 

opgelopen en wilden vandaag met een 

goed gevoel de competitie afsluiten. In de 

1e set werd direct een achterstand 

opgelopen en kon pas bij de stand 16-16 

worden ingelopen en dan is het lekker om 

direct door te drukken naar 16-21. In de 

2e set liepen de BC Amersfoort spelers uit 

en wisten de BCH-mannen bij de interval 

deze achterstand klein te houden. Toch 

wisten Remco en Elano in 2 sets het punt 

te maken door met 19-21 de winst op te eisen. 

 

Bij de dames stonden Xandra Stelling en Anouk van Wijk in het veld. Onze dames ondervonden veel 

weerstand in de 1e set, die ook zomaar andersom had kunnen eindigen. Xandra en Anouk waren net 

wat standvastiger en haalden daarmee de winst binnen. In de 2e set ging was het snel gedaan met de 

aspiraties van de tegenstandsters Maureen Tan en Rebecca van den Berg en liep de voorsprong van 

de BC Amersfoort dames uit naar 11-21. 

 

De singels lieten wat verrassingen in de opstelling zien. 

Geen Remco Pots, maar Vincent Braaksma speelde de 1e Herensingle tegen Finn Lavalette. 

Vincent speelde zeer behoudend en Finn wist daar heel goed spel tegenover te stellen. 

Ja en dan loopt de achterstand snel op, wanneer je ook nog ongelukkig bent in de afwerking. 

In de 2e set lukte bij Vincent iets meer en kon hij bij het Amersfoort publiek meerdere keren de 

handen op elkaar krijgen. Helaas trok Finn ook de 2e set naar zich toe en won met 21-11 en 21-14. 

 

Anouk van Wijk kwam in haar single tegenover Rebecca van den Berg 

te staan. Net als in de thuiswedstrijd in Amersfoort. De 1e set ging 

gelijk op, omdat Anouk in hetzelfde tempo als de tegenstandster 

meespeelde. Na 16 punten wist Anouk een tandje bij te schakelen en 

de winst naar zich toe te trekken. In de 2e set ging die tactiek even 

mis, na enkele punten waar enige discussie over was en de referee 

niet de zijde van de Amersfoortse koos. Dit haalde Anouk uit haar 

ritme en gaf ze daarmee de winst uit handen en verloor met 21-17. In 

de 3e set hervond Anouk zich en speelde met iets meer overtuiging en 

dat wierp direct vruchten af, waardoor zij met 15-21 haar wedstrijd 

snel kon beslissen.  

 

 

 



 

Elano Nijkamp nam de 2e single voor zijn 

rekening en kon tegen zijn jeugd rivaal een 

lekker potje badminton spelen. Kyle van der 

Vliet was enigszins verrast om tegen Elano uit 

te komen. Hij had op Vincent Braaksma in de 

single gerekend, maar dat liep even anders. 

Elano had in de aanloop naar deze 

ontmoeting voorzorgsmaatregelen genomen.  

Zo werden de rookertjes afgezworen en werd 

er weer optimaal van de training gebruik 

gemaakt. 

Daarnaast werd er ook weer ruimte gemaakt 

voor duurloop oefeningen en krachtoefeningen. 

In deze wedstrijd kon je zien dat dit herstel een positieve uitwerking heeft op het spel van de 

Amersfoorter en hoewel Kyle met zijn keiharde powersmashes tegensputterde bleek Elano daar toch 

vaak een beslissend antwoord op te hebben. Na de 1e set met 16-21 te hebben gewonnen bleek in de 

2e set al gauw dat het verzet van de BCH-speler te zijn gebroken en kon de winst Elano niet meer 

ontlopen 13-21. 

De spannendst wedstrijd moest toen nog 

beginnen. Maureen Tan tegen Lotte 

Manenschijn. 

Dat bleek nog niet in de 1e set toen Lotte met 

15-21 relaxed de 1e set opeiste. 

Maar in de 2e set was Maureen niet van plan 

haar hoofd in het schaaltje te leggen. 

Er ontspon zich een waar gevecht waarbij 

beide dames de hoofdrol namen. 

Nadat Maureen Tan de 2e set met 21-19 naar 

zich toe kon trekken was alles weer gelijk en 

moesten de dames een derde set spelen om de winnaar aan te wijzen. 

Beide dames gaven elkaar geen duimbreed toe. Wat een feest voor de toeschouwers en wat een 

spanning bij de spelers. Wie zou deze wedstrijd kunnen winnen. Het was uiteindelijk Lotte 

Manenschijn die voor BC Amersfoort dit hard bevochten punt veroverde met 19-21. 

Ik heb van de week naar de EK-wedstrijd Nederland – Frankrijk bij de heren gekeken en bij deze partij 

kreeg ik dezelfde beleving. Goed gedaan door beide dames om ons zo’n prachtige pot badminton aan 

te bieden. BRAVO! 

Tot besluit de beide mixen. Xandra Stelling en Remco Pots ondervonden nogal wat weerstand in de 

1e set en leverden die in aan Rebecca en Kyle met 21-19. Daarna troffen de knalharde smashes van 

Kyle niet meer het doel. Xandra en Remco pareerde de shuttles nu veel beter en wisten deze vaak in 

directe punten om te zetten. Set 2 en 3 waren daardoor een makkelijke prooi te zijn 12-21 en 11-21. 

Op de andere baan Lotte en Vincent in de mix tegen Maureen en Finn. 

Lotte en Maureen zette hun strijd van de single nu ook in de mix gewoon voort. 

Ik kreeg de indruk dat de jongens hierin mee gingen en zo ontspon zich een echte wedstrijd waar ik 

met veel plezier heb naar gekeken. In de 1e en 2e set ontliepen de teams elkaar weinig, dat was in de 



uitslag ook te merken. 1e set 22-20 en de 2e set 25-27. In de 3e set konden de Amersfoorters deze 

inzet niet meer vast te houden en liepen Finn en Maureen uit naar 21-16 en wonnen de mix, maar 

niet de wedstrijd. Die werd door BC Amersfoort gewonnen met 2 – 6. 

Na nog wat in de kantine te hebben gedronken stond een bezoek aan een Taiwanees restaurant op 

het programma. Over dat bezoek kan ik niets melden, omdat ik voortijdig op huis ben gegaan. 

Een geweldig seizoen met Team 3 beleefd. We zijn uiteindelijk op plaats 4 geëindigd en hebben 

misschien niet het onderste uit de kan gehaald, maar kijken met veel plezier terug aan het seizoen 

2019-2020.          

         

      


