
Eikenlo 1H - Pluimplukkers 2H 

Op dinsdag 21 april werd de kampioen van de reeds, Pluimplukkers 2H, verwacht in Eeklo. 

Pluimplukkers 2H was reeds enkele wedstrijden zeker van het kampioenschap, onze herenploeg 

moest echter nog 3 wedstrijden winnen (of een punt pakken) om zich 100% veilig te stellen voor het 

behoud in 3de liga. In de heenronde werd er zwaar verloren met 7-1, het zou dus geen gemakkelijk 

opdracht worden om iets te doen tegen deze kampioensploeg. Toch was er 1 voordeel aan het feit 

dat Pluimplukkers 2H reeds kampioen waren, dat niets meer moest voor hen. En dat werd dan ook 

meteen duidelijk toen de kampioenen de zaal betraden. In zomerse scouts-,rock-,voetbal-,...tenue 

kwamen de heren het veld opgewandeld. Misschien was er toch iets haalbaar, Eikenlo 1H trad aan 

met Kevin, Shane, Jan, Filiep en kapitein Geert. 

Voor de dubbels werden terug de vaste koppels gehanteerd, Kevin en Geert op de eerste 2 dubbels, 

Shane en Jan op dubbel 3 en 4. 

Kevin en Geert begonnen geconcentreerd aan hun eerste dubbel, terwijl hun tegenstanders nog 

langzaam in het ritme kwamen, was de eerste set al binnen voor Eikenlo. In de tweede set boden de 

kampioenen iets meer tegenstand, maar ook deze set ging toch duidelijk naar de thuisploeg. (21-11 

& 21-15) 

Shane en Jan begonnen meteen aan de 4de dubbel wedstrijd en gingen uitermate sterk van start. Ze 

wisten mooie punten te pakken en wonnen de eerste set mooi met 21-13. In de tweede set moesten 

onze heren net iets meer de verdediging opzoeken en verloren ze nipt de tweede set met 18-21. In 

de beslissende derde set leek er weinig nog goed te gaan bij ons duo. Er werden nog wel leuke rally's 

gespeeld, maar Shane en Jan kwamen er verdedigend niet meer uit. Ze verloren de derde set met 13-

21. 

In de 2de dubbel kregen Kevin en Geert het een pak lastiger. Er werden meer langere rally's gespeeld 

en onze heren maakten meer fouten dan nodig was. Toch werd het een spannende eerste set, maar 

ging de set uiteindelijk wel nipt naar de bezoekers met 20-22. In de tweede set gingen onze heren 

een stuk beter spelen. Er werd meer initiatief genomen en zo wisten Kevin en Geert toch vrij vlot de 

tweede set binnen te halen. In de derde set was het terug een ander spelbeeld, gemakkelijke punten 

werden er niet meer gemaakt en er moest meer strijd geleverd worden voor ieder punten. Er werden 

meer rally's gespeeld, waarbij opnieuw de fouten door de thuisspelers gemaakt werden. De derde 

set ging verloren met 21-17. 

Shane en Jan kregen het wel voor elkaar om ondertussen hun partij te winnen. Zij wisten hun 

tegenstanders vlot te domineren in de eerste set en wonnen mooi met 21-9. De tweede set ging het 

een pak minder vlot, maar ook hier wisten onze jongens aan het langste eind te trekken en wonnen 

de set nipt met 21-19. 

 

Met een 2-2 tussenstand zit heren voorlopig toch op schema. Indien nog 1 wedstrijd gewonnen 

werd, was het behoud in 3de liga verzekerd! 

 



Geert mocht als eerste aantreden in het heren enkel tegen de enige A speler in het team van de 

pluimplukkers. Geert begon goed aan de wedstrijd en wist al vrij snel enkele punten voorsprong te 

nemen. Toch bleef het spannend en kon de set steeds alle kanten uit. Geert speelde niet super, maar 

wist toch zijn voorsprong te verdedigen en zo de eerste set binnen te halen met 21-16. In de tweede 

set ging Geert opnieuw goed van start en leek de motivatie verloren bij de tegenstander. Geert 

speelde rustig verder en wist door de vele fouten van zijn tegenstander vlot de tweede set te winnen 

met 21-8! 

Zo werd de derde wedstrijd van de avond gewonnen en zo het behoud verzekerd in 3de liga!! 

Wat volgde was nog goed voor de eer en de statistieken. 

Kevin speelde de 2de enkel wedstrijd, daarin kon hij weinig forceren en verloor de partij in 2 sets (12-

21 & 14-21) 

Jan nam de 3de enkel voor zijn rekening. Jan ging goed van start aan de wedstrijd maar moest 

uiteindelijk toch de eerste set laten gaan met 15-21. In de tweede set liep het niet echt meer bij Jan 

en ging de set vlot verloren met 5-21. 

Tot slot mocht Filiep aantreden voor de laatste enkel partij. Ook in deze partij werd het snel duidelijk 

dat onze Filiep een pak meer motivatie had dan zijn tegenstander. Filiep maakte daar gretig gebruik 

van en won dan ook overtuigend zijn partij in 2 sets met 21-10 en 21-8. 

 

Zo werd het nog 4-4 waardoor heren 1 alsnog een puntje meepikt. Hierdoor staat de ploeg nu op 

een voldoende voorsprong om niet meer bijgehaald te kunnen worden. 

Het behoud in 3de liga is dan ook verzekerd! 

 

4-4 en een mooie puntenverdeling tussen beide ploegen, waar iedereen een wedstrijdje wist te 

winnen. Alleen kapitein Tom kon zich echter niet bewijzen vanavond en is zo het scouts jongentje 

onder de ware leiders van hun ploeg. We zouden Tom echter teveel oneer aandoen door te zeggen 

dat hij geen meerwaarde was vanavond, hij zorgde immers geheel zelfstandig (ook dat valt mogelijks 

te betwijfelen) voor een (bijna) geheel correcte opstelling! Toch gaf Tom bij het verlaten van de 

cafetaria nog een opstekertje mee aan zijn team voor volgend seizoen : "Vanaf augustus begin ik 

terug volop te trainen jongens!". 

Slechts 2 bedenkingen hierbij: 

- De competitie start pas in januari 2016. Zal Tom niet overtraind zijn tegen dan en al 

noodgedwongen een stop moeten inlassen? 

- Had Tom reeds teveel gedronken? 

GDB 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

De Baets Geert B1 De Grauwe Davy A 21 16 21 8 2 0 1 0 42 24

Recollecte Kevin B1 Baeckeland Ewout B1 12 21 14 21 0 2 0 1 26 42

Tuerlinckx Jan B1 Van Herbruggen Ben B1 15 21 5 21 0 2 0 1 20 42

De Bruyckere Filiep B1 Roos Ewout B1 21 10 21 8 2 0 1 0 42 18

De Baets Geert B1 De Witte Tom A

Recollecte Kevin B1 De Grauwe Davy A

De Baets Geert B1 De Grauwe Davy A

Recollecte Kevin B1 Roos Ewout B1

Herssens Shane B1 De Witte Tom A

Tuerlinckx Jan B1 Baeckeland Ewout B1

Herssens Shane B1 Roos Ewout B1

Tuerlinckx Jan B1 Van Herbruggen Ben B1

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste heren pl oeg

3de Liga A Datum: 21/04/15

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Eikenlo 1H Pluimplukkers 2H

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 21 11 21 15 2 0 1 0 42 26

Heren dubbel 2 20 22 21 11 17 21 1 58 54

Heren dubbel 3 21 9 21 19 2 0 1 0

2 0 1

Heren dubbel 4 21 13 18 21 13

Totalen: 10 8 4

42 28

21 1

4 324 289
Gelijk

2 0 1 52 55

Winnaar:


