
Stekene 1H - Eikenlo 1H

Op zondag 2 oktober stond de eerste wedstrijd voor ons eerste herenteam op het programma. We
mochten het opnemen tegen Stekene, een haalbare kaart normaal gezien. Onze ploeg bestond uit
Tom, Tomas, Philippe, Kevin en Geert. Tom reed alleen (wat geen slechte keuze bleek achteraf).
Tomas was chauffeur voor Kevin, Philippe en Geert. Stekene voor iedereen vanuit Eeklo normaal
vlot bereikbaar via de expresweg, afslag Kemzeke en dan richting Stekene, de normale gang zaken
zou je denken? Niet voor Tomas, hij nam vlot de afslag richting Wachtebeke/Lochristi, terwijl we
met 3 aanspoorden de expresweg te volgen richting afslag Kemzeke. "De vorige keer hebben we
ook langs hier naar Stekene gereden" zei Tomas nog, geen discussie, iedereen had vertrouwen in
onze chauffeur. Een eind in Wachtebeke leek het precies nogal donker te zijn en herkende Tomas
zijn weg richting Stekene niet meer, waarschijnlijk ook omdat hij gewoon op weg was naar de
sporthal van Zaffelare in plaats van Stekene. Aangezien niemand de weg wist langs “den binnen”
zijn we maar gedraaid. Aan het kruispunt om terug de expresweg op te gaan ging onze Tomas bijna
terug richting Brugge (huiswaarts), ware het niet dat we nog naar Stekene moesten eerst. Gelukkig
konden we deze keer Tomas wel overtuigen te draaien en richting Antwerpen te gaan. Daarna in één
rechte lijn naar Stekene waar we slechts 15 minuutjes te laat kwamen.

Na een korte opwarming begonnen we met de dubbels. Kevin en Geert wonnen de eerste set
moeizaam (na een te korte opwarming), de tweede werd vlot gewonnen. Tomas en Philippe
maakten er meteen een mooie 3-setter van. De partij werd wel mooi gewonnen.

Daarna speelden Kevin en Tom samen, zij kenden geen problemen en wonnen hun partij in 2 sets.
Philippe en Geert mochten ook samen aan de bak voor de 2de dubbel op papier. In de eerste set
werd vooral onze Phil onder vuur genomen en dit kwam soms niet zo goed uit. Na verlies in de
eerste set, werd er veranderd van tactiek en werd er alsnog vlot gewonnen.

0-4 na de dubbels, nog 1 partij nodig voor de winst.

Iedereen was super gemotiveerd, bleek na de stemming "Als Geert nu alleen zijn
enkel speelt, hoeven wij niet meer te spelen". De stemming werd overtuigend
met 4 stemmen afgesloten, doch moest iedereen nog aan de bak.  

Geert kende geen problemen in zijn partij en won vrij gemakkelijk.

Tomas won ook zijn partij in 2 sets, al zorgde hij zelf voor de nodige spanning op het einde van de
partij.

Tom wist zijn eerste set te verliezen in verlengingen, toch werd zijn tegenstander voldoende
afgemat zodat de tweede set vlot werd binnengehaald. In de derde set pakte Tom punten langs alle
kant, backhand-smash, kap-drops, alles lukte en de partij werd binnengehaald.

Phlippe maakte er duidelijk ook een fysieke training van. Na twee sets gespeeld te hebben stonden
beide heren in evenwicht in sets en waren sporen van vermoeidheid zichtbaar. Philippe bleef hard
werken en haalde de winst nipt binnen met 22-20 om zo de 0-8 op het bord te zetten.

Eindresultaat 0-8, een mooie competitiestart voor heren 1.

Na een drankje genuttigd te hebben terug huiswaarts. Yeps! Nog steeds Tomas aan het stuur en dat
verliep vrij vlekkeloos tot we in Eeklo aankwamen... Iedereen weet dat Tomas een liefhebber is van
poesjes. Alles werd dan ook in het werk gesteld om een poesje op de weg te vermijden. Na 3 keer
over en weer geslingerd te zijn over de weg had onze chauffeur terug de controle gevonden ;-).
Nadien werd de rit gewoon rustig verder gezet en zijn we na wat site-seeing in Wachtebeke en een
slinger attractie in Eeklo toch nog vlot thuis gekomen. :-)

GDB



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

Bouchier Toon C2 De Baets Geert B1 10 21 8 21 0 2 0 1 18 42

Maes Benny C2 De Baene Tomas C1 16 21 19 21 0 2 0 1 35 42

De Witte Dominiek D Baudts Philippe C1 21 23 21 13 20 22 1 2 0 1 62 58

Pieter Jan Van Puyvelde D Bontinck Tom C2 27 25 14 21 9 21 1 2 0 1 50 67

Maes Benny C2 De Baets Geert B1

Bouchier Toon C2 Recollecte Kevin B2

Bouchier Toon C2 De Baets Geert B1

Maes Benny C2 Baudts Philippe C1

Pieter Jan Van Puyvelde D Recollecte Kevin B2

De Witte Dominiek D Bontinck Tom C2

De Witte Dominiek D De Baene Tomas C1

Pieter Jan Van Puyvelde D Baudts Philippe C1

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste heren pl oeg

3de provinciale C Datum: 2/okt/11

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Stekene 2H 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 17 21 9 21 0 2 0 1 26 42

Heren dubbel 2 21 16 9 21 14 21 1 44 58

Heren dubbel 3 18 21 16 21 0 2 0 1

2 0 1

Heren dubbel 4 21 17 14 21 18

Totalen: 4 16 0

34 42

21 1

8 322 410
Eikenlo 1H

2 0 1 53 59

Winnaar:


