
Verslag Deinze 1H – Eikenlo 3H 

Op donderdag 3 oktober werden we met 3H verwacht voor wat reeds de 4e match was dit seizoen, 

dit tegen Deinze 1H. Deze ploeg speelt ook voluit voor de titel en doordat wij punten lieten liggen 

tegen Mintons was het noodzakelijk dat we deze match wonnen. 

Hiervoor kon 3H rekenen op vaste kern Alain, Erik, Philippe & Jochen, aangevuld met luxe-invaller 

Jan. 

Bij het toekomen (om 9 uur pas…) zagen we bij de opstelling dat hun (op papier) sterkste speler 

ontbrak. Qua klassementen hadden wij duidelijk het voordeel, wat ervoor zorgde dat Alain ineens 

steken aan zijn knieën kreeg en (jammerlijk) moest passen voor zijn enkel.  De opstelling werd dan 

ook op het laatste moment aangepast, waarna de matchen eindelijk konden beginnen. 

De eerste dubbel werd gespeeld door een onuitgegeven duo, Jan & Erik. Zij namen het op tegen 

Peter & Frederick, beide C1. Op papier dus een voordeel voor Eikenlo, maar het gebrek aan ritme 

samen werd al snel duidelijk. Goede punten werden afgewisseld met (veel) slechte punten, wat 

ervoor zorgde dat de eerste set zwaar verloren werd met 12-21. Hierna sloeg de motor echter wat 

aan bij Eikenlo en Jan & Erik wonnen de tweede set met 13. We hoopten dan ook dat de 3e set snel 

binnengehaald zou worden, maar dit was buiten Erik gerekend. Hij had moeten rijden, dus hij was 

dan ook vastbesloten het maximum uit de wedstrijd te halen. Hierdoor werd het nog heel spannend, 

maar gelukkig kon de match op tijd binnengehaald worden. Eindstand 23-21 voor Eikenlo, de eerste 

match was binnen ^^ 

Gelijktijdig met de eerste dubbel namen Jochen & Alain het in de vierde dubbel op tegen Wouter en 

Thomas. Het niveauverschil was echter iets te groot om echt van een wedstrijd te spreken. Vanaf 

Eikenlo een versnelling hoger speelde moest de tegenstander afhaken. Afgetekende winst in twee 

sets was dan ook het logische resultaat. 

Na deze twee wedstrijden werd er besloten om de tweede dubbel en de eerste enkel gelijktijdig te 

laten spelen, dit ondanks het feit dat Jan nog een dubbel moest spelen hierna. Na een kort overleg 

met Jan (“ik blesseer mij toch niet”) werd er overgegaan tot de matchen. 

In de tweede dubbel kwamen Jochen & Alain uit tegen Frank & Frederick, beide C1. Dat deze match 

moeilijker zou zijn dan de vorige werd snel duidelijk, maar toch werd de eerste set met vlotte cijfers 

binnengehaald. Hierna begon het thuisvoordeel  (= de netrand) steeds meer mee te spelen en werd 

de tweede set verloren gegaan. In de derde set een gelijkaardig beeld als de tweede, maar hier werd 

echter een serieuze remonte ingezet door Eikenlo. Bij 18-18 kwam echter de noodlottige fout en kon 

Deinze de match naar zich toetrekken. 

Ondertussen speelde Jan tegen Peter de eerste enkel. Hierin kwam Jan nooit in de problemen, wat 

zorgde voor een vlotte & snelle winst in twee sets. 

Na drie dubbels en één enkel stond het dus 1-3 voor Eikenlo, mooi op schema dus  

In de derde dubbel namen Jan & Philippe (alweer een onuitgegeven duo) het op tegen Frank & 

Thomas. Deze match werd gewonnen in twee sets, maar de score zegt veel. 20-22 en 25-27 zorgden 



voor de winst, maar een derde set voor Deinze was hier zeker verdiend geweest (over winst in twee 

sets ga ik echter nooit klagen...) 

Tegelijkertijd nam Jochen het op tegen Frederick in de tweede enkel. De wedstrijd werd gekenmerkt 

door een gigantische foutenlast van Jochen, wat zorgde voor een afgetekend verlies in de eerste set. 

De tweede set liep iets beter, maar op het einde kwamen er weer teveel fouten in het spel en verloor 

Jochen met 23-21. 

Tussenstand: 4-2, het zou van de ouderdomsdekens (Erik & Philippe) afhangen of we met de volle 

buit naar huis gingen… 

Erik nam het in zijn enkel op tegen Frank en in kenmerkende stijl werden er weer 3 sets van gemaakt. 

Helaas werd deze match verloren, ondanks het betere spel van Erik. Het rondspelen ging heel goed, 

maar bij de afwerking werd er soms wat finesse gemist. Mits wat extra training kan dit echter snel 

weggewerkt worden, dus we blijven hoopvol voor de toekomst . 

In de 4e enkel mocht Philippe het opnemen tegen C2 Wouter. De laatste enkel van Philippe tegen 

Thomas van Lembeke was een ware thriller, maar echter wel van hoog niveau. We hoopten dan ook 

dat Philippe dit kon doortrekken naar deze match. Hierover moesten we ons echter geen zorgen 

maken. Philippe legde vanaf het begin de druk bij de tegenstander en zorgde door het snelle spel 

ervoor dat de foutenlast bij de tegenstander steeds maar toenam. Een puike wedstrijd, die eindigde 

in winst met 12 en 15.  

Eindstand: 3-5, met de hakken over de sloot, maar toch de volle buit! 

We onthouden: 

- Competitie is niét de plaats om gelegenheidskoppels te testen (dit ondanks twee maal winst) 

- Erik een recordaantal punten maakte in 1 wedstrijd (nl. 112), dit doordat hij erop stond om 

zowel voor zichzelf als voor zijn tegenstander punten te maken. 

- Philippe door zijn winst in enkel niét meer moet trakteren op frietjes. Het is gewoon een 

drankje nu. 

- Er wel degelijk sprake is van een thuisvoordeel. 

- 9 uur geen uur is om de match te beginnen. 

- Ludo’s helemaal niet zo dicht ligt als de heren van Deinze beweerden, maar de bediening 

veel goedmaakte (toch voor Jochen & Alain). 

- Éénrichtingsverkeer niet geldig is voor Nederlanders, waar een wil is, is een weg! 

Volgende wedstrijd thuis op 24/10 tegen Wetteren dat nog geen enkele match speelde. Supporters 

zijn altijd welkom  

 

Jochen 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

Blontrock Peter C1 Tuerlinckx Jan B2 12 21 15 21 0 2 0 1 27 42

De Rijcke Frederik C1 Adam Jochen C1 21 13 23 21 2 0 1 0 44 34

Descheerder Frank C1 Stoel Erik C1 21 15 19 21 21 15 2 1 1 0 61 51

Bossuyt Wouter C2 Baudts Phillipe C1 12 21 15 21 0 2 0 1 27 42

Blontrock Peter C1 Tuerlinckx Jan B2

De Rijcke Frederik C1 Baudts Phillipe C1

Descheerder Frank C1 De Pré Alain B2

De Rijcke Frederik C1 Adam Jochen C1

Descheerder Frank C1 Tuerlinckx Jan B2

Spiessens Thomas C2 Stoel Erik C1

Spiessens Thomas C2 De Pré Alain B2

Bossuyt Wouter C2 Adam Jochen C1

5 335 370
Eikenlo 3H

2 0 1 20 42

Winnaar:
Totalen: 7 12 3

45 49

0

1

1 1 0

Heren dubbel 4 12 21 8 21

56 54

Heren dubbel 3 20 22 25 27 0 2 0

55 56

Heren dubbel 2 14 21 21 15 21 18 2

21 23 1 2 0 1

Punten

Heren enkel 1

Heren enkel 2

Heren enkel 3

Heren enkel 4

Heren dubbel 1 21 12 13 21

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

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Derde heren ploeg

3de Provinciale C Datum: 3/10/2013

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Deinze 1H Eikenlo 3H


