
Pluimplukkers 6H - Eikenlo 1H

Op zondag 1 april 2012 werd de eerste herenploeg verwacht in Gentbrugge om het op te nemen 
tegen de Pluimplukkers. Het was een belangrijke wedstrijd in de strijd voor het kampioenschap. Er 
moest gewonnen worden! We speelden met onze vaste kern, Tom, Tomas, Philippe, Kevin en Geert.
Nadat de heren pluimplukkers eerst enkele onderlinge matchen speelden konden we beginnen met 
de competitie, een half uurtje later dan gepland...

Kevin en Geert speelden de eerste dubbel. Een dubbeltje voor de zekerheid zou je denken. Toch 
kende ons duo in de eerste set de nodige problemen. Slecht veld, slechte shuttles en te slap spel 
waren bijna de oorzaak van verlies. Toch wisten ze de eerste set in verlengingen binnen te halen. In 
de tweede set werd een tandje bijgestoken en werd de partij mooi binnengehaald.

Na een dik kwartier rustpauze ging de competitie dan terug verder ...
Philippe en Tom speelden de 4de dubbel, terwijl Kevin en Tomas de 2de dubbel speelden.
Kevin en Tomas hadden een moeizame eerste set, maar wisten toch te winnen. De tweede set ging 
een stuk beter, er werd iets slimmer gespeeld en enkele mooie punten gemaakt.

Philippe en Tom hadden in hun partij een beetje de start gemist, de eerste set was dan ook een 
verloren zaak. In de tweede gingen onze heren een stuk beter mee, maar moesten uiteindelijk toch 
hun meerdere herkennen.

Tot slot speelden Geert en Philippe de derde dubbel. Ook hier werd de eerste set zeer moeizaam 
gewonnen. Ook de tweede set ging gelijk op tot 11-9. Daarna werd er even doorgedrukt en vlot 
gewonnen.

1-3 na de dubbels, de overwinning zou moeten binnen zijn met het oog op de enkels van Geert en 
Kevin.

Na het terugvinden van de tegenstander, die zich zeer degelijk verstopte, ging Geert van start in zijn 
enkel partij. In 2 korte set werd de partij binnengehaald.

Kevin kreeg wel een gemotiveerde tegenstander tegenover zich, maar dat was op zich geen 
probleem. De partij werd even vlot binnengehaald, het niveauverschil was toch duidelijk aanwezig.

De winst was binnen! Er was dan ook druk meer op de volgende enkels.

Ook Tomas kreeg een gemotiveerde speler tegenover zich. En dat had Tomas geweten, de fysiek 
eiste zijn tol. Tomas speelde een goede partij, maar kwam toch net te kort om aanspraak te maken 
op de overwinning.

Tenslotte mocht Tom aantreden in de 4de enkel. Bij de tegenstander van dienst was er weinig 
motivatie te zien, dit kon tom echter niet deren. Hij ging goed van start en liet geen spaander heel. 
Zowel in de eeste als tweede set wist Tom mooi te domineren en kwam nooit in problemen.
Verdiende winst en misschien terug C1 binnen een paar maanden?

Het werd uiteindelijk 2-6. Een verdiende overwinning van het gehele team en een uitstekende zaak 
voor het kampioenschap.

Onze volgende, laatste en belangrijkste wedstrijd van het seizoen is tegen leider Beveren. 
We verwachten de heren op 19 april 2012 bij ons thuis.
Het is vrij simpel, indien we winnen zijn we kampioen!

GDB



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

Van Wassenhove Gaetan C1 De Baets Geert B1 5 21 10 21 0 2 0 1 15 42

Laurens Mirko C1 Recollecte Kevin B1 6 21 13 21 0 2 0 1 19 42

Temmerman Glenn C1 De Baene Tomas C1 21 15 21 17 2 0 1 0 42 32

Deman Tomas C1 Bontinck Tom C2 12 21 10 21 0 2 0 1 22 42

Laurens Mirko C1 De Baets Geert B1

Temmerman Glenn C1 Recollecte Kevin B1

Deman Tomas C1 Recollecte Kevin B1

Temmerman Glenn C1 De Baene Tomas C1

Deman Tomas C1 De Baets Geert B1

Van Wassenhove Gaetan C1 Baudts Philippe C1

Laurens Mirko C1 Baudts Philippe C1

Van Wassenhove Gaetan C1 Bontinck Tom C2

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste heren pl oeg

3de provinciale C Datum: 1/apr/12

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Pluimplukkers 6H Eikenlo 1H

Wedstrijd 1e game 2e game 3e game Games Wedstrijd Punten

Heren enkel 1

Heren enkel 2

Heren enkel 3

Heren enkel 4

Heren dubbel 1 23 25 7 21 0 2 0 1 30 46

Heren dubbel 2 16 21 19 21 0 35 42

Heren dubbel 3 19 21 12 21 0 2 0 1

2 0 1

Heren dubbel 4 21 14 21 17

Totalen: 4 12 2

31 42

2

6 236 319
Eikenlo 1H

0 1 0 42 31

Winnaar:


