
The flying Shuttles 2H – Eikenlo 2H 

Voor de ontmoeting die plaatshad in Zaffelare, waren Christiaan, Tom, Chris, Erik, David en Nick 
aanwezig. Met de nodige supporters op de bank. Op het eerste zicht ging Zaffelare winnen, ze 
hadden veel meer supporters dan Eikenlo. Dit had misschien ook wel iets te maken met de 
belangrijke ontmoeting die op hetzelfde tijdstip doorging. The Flying Schuttles bestreden SFF voor 
de kampioenstitel in de 3de provinciale gemengd. 

Christiaan en David beten de spits af, ze namen het op tegen Jan en Brecht. Hoewel het terrein met 
momenten iets kleiner lijkt dan het terrein bij ons in de sporthal, wonnen Christiaan en David de 
eerste set. In de tweede set breekt op 9-12 de snaar van Christiaan (niet figuurlijk hé). Met een 
splinternieuwe racket in de hand werd de tweede set nipt gewonnen door Eikenlo, het eerste puntje 
was binnen! Het laatste puntje werd binnengehaald met een typische Lindsay-slag. David noemde 
het misdadig veel chance op het einde, maar dit heb je soms eens nodig. 

Chris en Tom namen het op tegen Bjorn en Pim. Chris was er volledig klaar voor, hij was helemaal 
in tenu voor zijn 2de aantreden in de competitie. Zijn kousen kwamen bijna tot zijn knieën, tot 
ergernis van sommigen op de bank. Tijdens de eerste set werd duidelijk dat, hoewel het gelijk 
opging er teveel misging aan de kant van Eikenlo. Tom en Chris slaagden er wel in om de 2de set te 
winnen. Met momenten zat het geluk van David, echter bij Bjorn en Pim, waardoor deze de totale 
score op 1-1 brachten.

Erik en Christiaan namen het in de volgende dubbel op tegen Jan en Bjorn. Verschillende pluimen 
die mooi richting grond gingen, vlogen elke keer net uit. Daardoor waren Christiaan en Erik snel op 
de achtervolging aangewezen. De pluim leek zijn beste tijden gehad te hebben en werd na even 
zoeken vervangen door een andere pluim. Het mocht echter niet baten, het mooie dropwerk bracht 
punten op, maar niet voldoende om de set te winnen. In de tweede set werden verschillende punten 
weggegeven door een te hoge opslag, of waren Jan en Bjorn gewoon zeer goed in het afsmashen 
van opslagen? Het soms schitterende spel aan het net, kon net geen 3de set uit de brand slepen.

Nick en Erik namen het in de laatste dubbel op tegen Brecht en Pim. Erik was vastbesloten om deze 
wedstrijd niet uit handen te geven, ging er volledig voor. Ook Nick was er klaar voor. Nick was 
zelfs zo enthousiast dat hij zijn remmen vergat en plots in het net belandde. Maar dankzij het 
enthousiasme werd de eerste set gewonnen. Hoewel de 2de set zeer spannend was, moesten ze nog 
net het onderspit delven. In de derde set kwam het snelle reactievermogen van Erik boven, als je de 
eerste keer naast de pluim slaat, moet je ze maar de tweede keer raken... Bij de stand van 18-18 , liet 
de tegenpartij met een beetje pech, een groot gat liggen. Erik en Nick bleven rustig en wonnen de 
3de set. Dit bracht de tussenstand op 2-2.

Op naar de enkels, hoewel de meeste van de 4 spelers geen echte enkelspelers zijn, gingen ze er het 
beste van maken.

Tom beet de spits af tegen de eerst vermiste Hans. Na de opwarming had Tom liever gehad dat Hans 
vermist was gebleven. Hij had immers al alle hoeken van het terrein gezien. Ondanks dit, slaagde 
Tom erin om mooi aan te klampen. Hij moest constant flirten met de lijnen. Jammer genoeg had 
Hans jaren ervaring en wist hij snel wanneer een pluim net buiten ging landen. Tom delfde het 
onderspit, hoewel de plaatsing van de pluimen met momenten dodelijk was voor Hans. Misschien 
was het toch niet zo slim om met nieuwe besnaring te spelen ;-) . 

David nam het in zijn enkel op tegen Jan. David heeft duidelijk moeite om zijn spel aan te passen 
aan enkel. Bijna alle pluimen die op de zijkanten van het terrein op de grond komen, belanden 
tussen de 2 lijnen. Zo gaat het niet lukken natuurlijk. De aanmoedigingen leken niet te helpen. 



David was ook aan een eigen project begonnen, of zo leek het toch. Enkele smashes kwamen 
keihard op de vloer terecht, maar ondanks de verschillende pogingen, bleef de vloer heel. David 
was duidelijk niet opgewassen tegen Jan.

Chris speelde de 3de enkel, onder de aanmoediging “We gaan nog niet met je lachen” zocht Chris 
Bjorn op. Chris had de doelstellingen niet al te hoog geplaatst, waardoor hij die dan ook zeer snel 
haalde. Het betere speelwerk moet Chris nog aan de iets gevorderden overlaten, hoewel hij de pluim 
raakte, vloog ze buiten de blauwe lijnen. Zaffelare werd zo zeker van de winst.

Nick nam het op tegen Brecht, hoewel Nick zelden enkelt ging hij er het beste van proberen maken. 
Het werd al snel duidelijk dat er nog veel geoefend moet worden. In de 2de set, sloeg Nick 
ongeveer elke pluim uit (teveel spinazie gegeten?). Met enkele kaderslagen redde Nick zijn eer.

Conclusie, er is nog wat werk aan de enkels, maar dat wist iedereen wel al. Dinsdag straftraining :-).

KDR

  

Afdeling/Reeks: 4de provinciale C Datum: 01/03/2009

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Wedstrijd Naam en Voornaam Naam en Voornaam 1e game 2e game 3e game Games Wedstrijd Punten

Heren enkel 1 Van Der Aa Hans C2 D 21 17 21 18 2 0 1 0 42 35

Heren enkel 2 C2 Van Hamme David D 21 12 21 6 2 0 1 0 42 18

Heren enkel 3 C2 D 21 14 21 13 2 0 1 0 42 27

Heren enkel 4 D D 21 9 21 1 2 0 1 0 42 10

Heren dubbel 1
C2 C2

21 11 21 17 2 0 1 0 42 28
C2 Van Hamme Erik D

Heren dubbel 2
C2 C1

14 21 19 21 0 2 0 1 33 42
D Van Hamme David D

Heren dubbel 3
C2 D

21 16 18 21 21 16 2 1 1 0 60 53
Philips Pim D D

Heren dubbel 4
D Van Hamme Erik D

16 21 21 18 19 21 1 2 0 1 56 60
Philips Pim D D

Winnaar:
Totalen: 13 5 6 2 359 273
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