
Vrijdag 26 september,  

Onze 2e wedstrijd stond op het programma thuis tegen het onbekende Gitse. We waren gebrand op 

een beter resultaat, na onze toch wel zware nederlaag tegen Tielt. Gitse speelde eerder al gelijk 

tegen Tielt, dus het beloofde geen makkelijke opdracht te worden. Eens aangekomen, kwamen 

enkele spelers ons al bekend voor en leek het inderdaad een uitdaging te worden om punten binnen 

te halen. Voor deze wedstrijd konden wij terug op het volledige team rekenen nl. Kevin, Jan, Lena, 

Valentine en ikzelf. Qua opstelling was deze identiek aan de vorige wedstrijd. 

De dubbels werden gespeeld door Shane/Kevin en Valentine/Lena. De heren gingen erg goed van 

start en konden de eerste set vlot binnenhalen. De 2e set speelden de tegenstanders beter mee maar 

dit kon onze heren niet weerhouden om de 2e set ook overtuigend binnen te halen. Onze dames 

hadden een moeilijkere partij voor de boeg. Zij speelden tegen 2 sterke dames en het zag er in de 

eerste set helemaal niet goed uit die overtuigend naar Gitse ging. Echter zagen wij in de 2e set meer 

fouten verschijnen en maakten onze dames er net iets minder en gingen zelf op een hoger niveau 

gaan spelen. De 2e set werd met verlengingen door onze dames geworden en de 3e set was hetzelfde 

verhaal als de 2e en hiermee konden de dames de winst binnenhalen en zij mogen erg trots zijn op 

deze prestatie! 

2-0 voor, dit hadden we niet direct verwacht. Op naar de enkels. 

Kevin/Valentine mochten de eerste enkels voor hun rekening nemen. Kevin nam het op tegen een 

jeugdig talent, maar op zich een haalbare kaart (of niet?). We zagen in beide sets Kevin een 

voorsprong nemen om die daarna ook terug te verliezen. De foutenmarge nam toe en Kevin moest 

deze partij laten gaan naar Gitse. Valentine mocht het opnemen tegen Lize, terug een moeilijke 

partij. De foutenlast bij Lize was blijkbaar nog niet verdwenen en kon de druk, opgelegd door 

Valentine, niet volgen en zo kon Valentine de eerste set binnenhalen. De 2e en 3e set was een ander 

verhaal. Lize kwam terug op haar normale niveau en de foutenlast daalde. Het werd nog een hele 

mooie partij en we zagen een sterkspelende Valentine die voor elke pluim ging. Valentine verloor in 3 

sets deze partij, maar kan trots zijn op dit resultaat. 

De Tuerlinckx’en mochten het terug in de 2e enkels bewijzen wat zij konden. Jan, die momenteel toch 

sterk bezig is, mocht het ook opnemen tegen een jeugdig talent. Het was een wedstrijd met heel wat 

mooie rally’s en aanvallend spel van beide heren. Jan kon de druk net iets meer hooghouden en won 

de partij ook in 3 sets. Laatste enkel was weggelegd voor Lena. Zij werd in de 1e set alle hoeken van 

het terrein uitgestuurd en moest snel de eerste set uit handen geven. In de 2e set zagen wij een beter 

spelende Lena. We zagen enkele mooie acties en het leek er op om een 3e set te gaan worden. De 

tegenstander begon echter ook meer druk op te leggen en kon de 2e set nog net binnenhalen. De 

wedstrijd werd verloren in 2 sets, maar hier was zeker een 3e set verdiend geweest voor Lena. 

3-3 gelijk, de mixen als laatste op het programma. 1 punt moesten we toch zeker binnenhalen! 

Valentine/ikzelf namen de eerste mix voor onze rekening en de familie Tuerlinckx de 2e. Beide 

partijen moesten in 3 sets bevochten worden. 1 van ons moest toch het puntje ofmisschien beide 

voor de volle winst? Er werd hard geknokt maar Valentine/Shane moesten de partij uit handen 

geven. Gelukkig konden we op de Tuerlinck’skes rekenen en zorgden zij voor de 4-4 gelijkstand 

waardoor we ons 1e puntje in de reeks hadden binnengehaald. 



We waren erg tevreden met het resultaat en we speelden ook beter in vergelijking met de wedstrijd 

tegen Tielt. Gitse was een erg sterke tegenstander, maar we hebben ons vel duur verkocht. Nu is het 

op zoek gaan naar onze eerste overwinning, misschien de volgende wedstrijd tegen Pluimplukkers?  

To be continued.. 

 

Shane 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

Herssens Shane B1 Michiel Filiaert B2

Recollecte Kevin B1 Sander De Decker C2

Sonneville Valentine B1 Lize Verschaeve B1

Tuerlinckx Lena C2 Silke Vandecasteele C1

Herssens Shane B1 Michiel Filiaert B2

Sonneville Valentine B1 Lize Verschaeve B1

Tuerlinckx Jan B2 Jonas Maes B2

Tuerlinckx Lena D Silke Vandecasteele C1

Recollecte Kevin B1 Sander De Decker B2 18 21 14 21 0 2 0 1 32 42

Tuerlinckx Jan B1 Mathias Van Weehaeghe B2 18 21 21 16 21 15 2 1 1 0 60 52

Sonneville Valentine B1 Lize Verschaeve B1 21 19 15 21 17 21 1 2 0 1 53 61

Tuerlinckx Lena C1 Emma Billiouw B1 13 21 22 24 0 2 0 1 35 45

4 390 402
Gelijk

1 1 0 57 56

Winnaar:
Totalen: 10 11 4

55 62

16 2

14 21 1

1 1 0

Gemengd dubbel 2 21 19 15 21 21

56 60

Gemengd dubbel 1 21 19 20 22 1 2 0

42 24

Dames Dubbel 10 21 25 23 21 16 2

2 0 1 0

Punten

Heren enkel 1

Heren enkel 2

Dames enkel 1

Dames enkel 2

Heren dubbel 21 13 21 11

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