
Tielt 1G vs Eikenlo 2G 

Vooraleer we starten met het eerste verslagje, eerst een korte historiek. Onze ploeg speelde vorig 

jaar vice-kampioen in 1
e
 provinciale met als koploper Gentse. We kenden vorig jaar weinig 

problemen en konden vaak ook mooie resultaten behalen. Onze ploeg is ten opzichte van vorig 

seizoen enigszins veranderd. Allereerst verwelkomen wij Lena Tuerlinckx die onze ploeg zal aanvullen 

als een vaste waarde. Vervolgens heten wij ook Kevin welkom in ons team die de plaats inneemt van 

voormalig-teamgenoot Stijn Eloot, die nu een vaste waarde is in Eikenlo 1G. Verder zijn de habitués 

nog steeds aanwezig nl. Jan, Valentine en ikzelf. Anne, vorig jaar een vaste waarde, zal dit jaar 

voornamelijk in 1G spelen en invallen indien nodig in onze ploeg. 

Maandag 08 september,  

De eerste wedstrijd in 3
e
 liga was gepland tegen Tielt 1G. Zij speelden vorig jaar ook al in 3

e
 liga, maar 

zijn dit jaar versterkt met een erg sterke dame, Ine Lanckriet. Spelers van dienst voor ons team waren 

Valentine, Lena, Jan, Kevin en ikzelf. Kjell was ook van de partij als coach en normaliter koprijder met 

de GPS, maar dit bleek niet zo betrouwbaar te zijn na 2x de sporthal te hebben gepasseerd ^^ 

Eenmaal goed aangekomen zagen we in de kleedkamers al enkele bekende gezichten en het 

beloofde geen makkelijke avond te worden. Voor de dubbels werden Shane/Kevin en Valentine/Lena 

ingeschakeld.  

De herendubbel verliep erg moeizaam en door teveel fouten, en erg sterke tegenstanders, werd de 

wedstrijd snel afgehandeld met verlies als gevolg. De dames speelden voor de eerste maal samen op 

een officiële wedstrijd en dit verliep toch vrij vlot. Valentine was nog niet optimaal vanwege 

kwetsuur aan de rug, maar beide dames konden het spel makkelijk volgen. Echter door een vreemd 

fenomeen, al eerder opgemerkt tijdens de opwarming, vlogen de shuttles sneller dan onze gekende 

Yonex 10 (ja nog sneller!). De dames verloren ook in 2 sets, maar dit zou in de terugronde misschien 

wel een mooie wedstrijd kunnen worden. 

Dubbels afgewerkt, enkels klaar om te beginnen. Voor de heren gingen Kevin/Jan aan de slag en voor 

de dames Valentine/Lena.  

We zagen tijdens de wedstrijd van Kevin enkele mooie rally’s, maar door een grote foutenmarge 

werd de partij gewonnen door de tegenstand. Dit terug is normaliter een haalbare kaart voor Kevin, 

maar vond erg moeilijk zijn ritme die dag dus een tweede revanche staat op de agenda voor de 

thuiswedstrijd tegen Tielt. 

Valentine mocht het opnemen tegen een ijzersterke dame, wat we al duidelijk konden zien in de 

opwarming. Valentine kon bijna nooit de controle overnemen en het werd uiteindelijk een luchtige 

wedstrijd waarbij beide dames plezier beleefden. De wedstrijd werd gewonnen door de thuisploeg. 

Dan was het de beurt aan de Tuerlinckx’en. Zowel broer als zus speelden een erg spannende en 

mooie enkelpartij. In beide wedstrijden kwam het op een 3-setter aan. Jan kon de druk hooghouden 

en kon de partij binnenhalen en zorgde voor het eerste puntje van de avond. Lena die ook aan een 

fysieke wedstrijd bezig was, speelde goed mee maar kon de partij niet winnend afsluiten. Toch een 

erg sterke prestatie van onze kersverse dame! 



5-1, het zag er niet goed uit. Met enkel nog de mixpartijen op het programma probeerden we nog 

alles op alles te zetten om een puntje in de wacht te slepen.  

Valentine en ikzelf namen het op tegen Sam/Ine. We hadden in eerdere matchen al gezien dat dit 

geen makkelijke opdracht zou worden. We draaiden nog goed mee, maar we konden het sterke 

aanvalsspel niet bijhouden. De match ging na een stevige 3-setter ook naar de thuisploeg. 

Jan & Lena speelden de laatste match van de dag en speelden ook voor het eerst samen op 

competitie. Hun tegenstand was groot, zowel letterlijk als figuurlijk, en ook zij konden geen 

weerwoord bieden op het spel van Jeroen/Stephanie.  

7-1. Het werd heel duidelijk dat het niveau in deze reeks een pak hoger ligt dan we gewend waren 

van vorig jaar. Op zich een vrij groot verlies, maar we hebben er toch ook zaken uit geleerd en zullen 

ervoor zorgen dat we thuis een beter resultaat zullen behalen. Na de wedstrijd werd nog gezellig 

nagekletst met nootjes, koekjes, worst, kaas, chips, …  

De volgende wedstrijd zal thuis plaatsvinden en dan ontvangen we Gitse, een onbekende 

tegenstander die recent gelijkspeelde tegen Tielt. Het belooft terug een spannende wedstrijd te 

worden, maar we zullen ons goed voorbereiden de komende weken om zulke cijfers verder te 

vermijden.  

Tot de volgende keer! 

Shane 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

Van Gerwen Jeroen B1 Herssens Shane B1

Verhelst Koen B1 Recollecte Kevin B1

Vackier Stéphanie B2 Sonneville Valentine B1

Vandewiele Elisa B2 Tuerlinckx Lena C2

Vandenberghe Sam B1 Herssens Shane B1

Lanckriet Ine B1 Sonneville Valentine B1

Van Gerwen Jeroen B1 Tuerlinckx Jan B2

Vackier Stéphanie B1 Tuerlinckx Lena D

Vandenberghe Sam B1 Recollecte Kevin B1 21 8 21 10 2 0 1 0 42 18

Verhelst Koen B1 Tuerlinckx Jan B1 21 14 21 23 18 21 1 2 0 1 60 58

Lanckriet Ine B1 Sonneville Valentine B1 21 9 21 8 2 0 1 0 42 17

Vandewiele Elisa B2 Tuerlinckx Lena C1 21 16 19 21 21 16 2 1 1 0 61 53

1 392 271
Tielt 1G

0 1 0 42 24

Winnaar:
Totalen: 15 4 7

61 48

2

21 15 0

0 1 0

Gemengd dubbel 2 21 14 21 10

42 33

Gemengd dubbel 1 21 12 19 21 2 1 1

42 20

Dames Dubbel 21 18 21 15 2

2 0 1 0

Punten

Heren enkel 1

Heren enkel 2

Dames enkel 1

Dames enkel 2

Heren dubbel 21 13 21 7

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

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC - Tweede gemengde ploeg

3de liga A Datum: 8/09/2014

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Tielt 1G Eikenlo 2G


