
Pluimplukkers 2H - Eikenlo 1H 

 

Op zondagavond 22 maart werd heren 1 verwacht in Gent om het op te nemen tegen dé 

titelkandidaat bij uitstek, Pluimplukkers 2H. Pluimplukkers 2H op volle sterkte lijkt toch wel de te 

kloppen ploeg van de reeks, echter liet de ploeg al enkele punten liggen door niet altijd op volle 

kracht te spelen. Het was dus afwachten tegen wie heren 1 het deze avond mocht opnemen, want 

ook Eikenlo 1H kon niet met een volledige ploeg starten. Voor Eikenlo speelden Jan, Shane, Jochen 

en Kevin. Kapitein Geert moest noodgedwongen toekijken van op de bank. 

 

Kevin en Jochen gingen van start in hun eerste dubbel en wisten meteen de druk bij de thuisploeg te 

leggen. Ze konden jammer genoeg niet lang van hun voorsprong genieten en verloren de eerste set 

alsnog. In de tweede set gingen onze heren terug goed van start, deze keer konden ze wel de set 

pakken waardoor de beslissing moest komen uit de derde set. Daarin begonnen onze heren met 

enkele foutjes, de tegenstanders speelden een stuk beter en winst zat er eigenlijk nooit in. 

Shane en Jan speelden ondertussen de 3de dubbel, daarin gingen ze goed van start maar zat het 

geluk net niet mee op het einde van de set waardoor de eerste in verlenging naar de thuisploeg ging. 

In de tweede set waren het opnieuw Shane en Jan die het overwicht hadden, toch kwamen ze nooit 

echt op een grote voorsprong, maar was het wel voldoende om de 2de set te pakken. In de 

beslissende derde set zaten onze heren er meteen bovenop, ze namen direct een voorsprong en 

wonnen de set met duidelijke cijfers. 

1-1, een veelbelovende start... 

Jochen en Kevin speelden daarna de 2de herendubbel, die misschien wel zwaarder was dan de 

eerste dubbel. In ieder geval kregen onze heren het zeker niet gemakkelijk, Jochen en Kevin gingen 

goed mee, maar de kansen in deze wedstrijd waren beperkt. De partij werd verloren in 2 sets. 

Shane en Jan gingen kregen in de 4de dubbel wel kansen, zo wisten ze goed te beginnen aan de 

partij en namen zo de eerste set voor hun rekening. In de tweede set liep alles fout en zat het geluk 

echt niet mee, waardoor er een derde set moest gespeeld worden. Daarin gingen onze heren terug 

goed mee en zagen we verschillende mooie en spannende rally's en punten. Jammer genoeg 

moesten ze de set nipt laten aan de thuisspelers. 

 

Met een 3-1 tussenstand zou het uitermate moeilijk worden om nog een punt uit de brand te slepen, 

de Pluimplukkers zijn immers bekend om hun sterke enkels. 

 



Jochen opende de enkelspelen als 1ste man, maar kreeg niet meteen een antwoord op het goede 

spel van zijn tegenstander. Het tempo verschil tussen beide heren was te groot en Jochen verloor de 

eerste set. In de tweede set ging het een stuk beter en kwam Jochen zelfs op enkele setpunten, toch 

was de set niet voor hem weggelegd en verloor hij alsnog de set in verlenging. 

Kevin nam de tweede enkel voor zijn rekening en ook daarin moest hij geen cadeaus verwachten. 

Kevin wist bij vlagen briljant te spelen en stuurde zijn tegenstander alle kanten op, toch was het niet 

gemakkelijk om dit te vertalen in punten. Hij verloor de eerste set nipt, maar wist wel de tweede set 

te nemen in de verlengingen. Ook in de derde set zagen we een hoog niveau aan beide kanten en 

kon de partij alle richtingen op. Jammer genoeg trok Kevin aan het kortste eind en verloor nipt de 

derde set. 

Zo werd het 5-1 en was de ontmoeting verloren, toch kon er nog gestreden worden voor de eer en 

de statistieken. 

In de 3de enkel mocht Jan het opnemen tegen een ervaren enkelspeler. Het werd snel duidelijk dat 

dit een fysiek zware partij zou worden, zeker na al 2 3-setters gespeeld te hebben in de dubbels. 

Toch bleef Jan gaan en wist in de eerste set enkele perfect uitgespeelde punten te maken. Toch werd 

het lastig om het hoge niveau vast te houden en moest Jan de eerste set nipt laten schieten. In de 

tweede set werd het duidelijk dat de lange en vermoeiende rally's uit de eerste set begonnen 

doorwegen. Jan maakte meer fouten en moest ook de tweede set laten gaan aan de thuisspeler. 

Tot slot mocht Shane de laatste enkel starten tegen voormalig (2013) provinciaal kampioen HE B1, 

ook voor Shane dus geen gemakkelijke wedstrijd. Tevens is het steeds lastig spelen tegen een grote 

tegenstander en dat merkte Shane ook in de eerste set. Shane probeerde van alles en speelde een 

degelijke eerste set, maar kon geen aanspraak maken op winst. De combinatie van de dubbels en de 

zware eerste set eisten zijn tol bij Shane, hij kreeg steeds meer last in de rug en moest de strijd 

staken in de 2de set. 

 

Eindstand: 7-1. Een tweede zware nederlaag op rij voor heren 1, al was het een hele moeilijke 

opdracht om een punt te behalen op het veld van de Pluimplukkers. 

 

In de tussenstand blijft heren 1 nog steeds op een 4de (en veilige) plaats staan, maar komen de 

achtervolger toch steeds dichterbij. Daarom is de volgende wedstrijd zeker één van de belangrijkste 

van het seizoen, maandag 30 maart wordt heren 1 verwacht in Waregem. Wanneer heren 1 de volle 

2 punten mee naar Eeklo kan nemen dan is het praktisch zeker van het behoud in 3de liga. Het 

beloofd een spannend avondje in ieder geval! 

GDB 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

De Grauwe Davy A Adam Jochen B1 21 14 22 20 2 0 1 0 43 34

Voet Jurgen A Recollecte Kevin B1 21 19 20 22 21 19 2 1 1 0 62 60

De Cleene Dieter B1 Tuerlinckx Jan B1 21 19 21 9 2 0 1 0 42 28

Van Herbruggen Ben B1 Herssens Shane B2 21 16 6 3 2 0 1 0 27 19

De Grauwe Davy A Adam Jochen B1

Van Herbruggen Ben B1 Recollecte Kevin B1

De Witte Tom A Adam Jochen B1

Voet Jurgen B1 Recollecte Kevin B1

De Witte Tom A Herssens Shane B1

Roos Ewout B1 Tuerlinckx Jan B1

Roos Ewout B1 Herssens Shane B1

De Cleene Dieter B2 Tuerlinckx Jan B1

opgave

1 383 328
Pluimplukkers 2H

1 1 0 57 49

Winnaar:
Totalen: 15 5 7

49 62

19 2

10 21 1

0 1 0

Heren dubbel 4 15 21 21 9 21

42 32

Heren dubbel 3 22 20 17 21 1 2 0

61 44

Heren dubbel 2 21 17 21 15 2

21 6 2 1 1 0

Punten

Heren enkel 1

Heren enkel 2

Heren enkel 3

Heren enkel 4

Heren dubbel 1 21 17 19 21

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

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste heren pl oeg

3de Liga A Datum: 22/03/15

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Pluimplukkers 2H Eikenlo 1H


