
Goede middag tennis maten, 
 
Donderdag hebben we onze 2de overwinning geboekt tegen Vlug Vooruit opnieuw met 5-2. 
Jan H en Kris DB gingen als een “wervelwind” over de tegenstander heen met 6-1 / 6-0 . 
Jules L en Guy B startten ook in volle vitesse,  maar moesten na een aanvankelijke voorsprong van 5-
2 toch nog flinken vechten om met 6-4 de 1ste set te winnen . 
En de 2de was ook gelijk opgaand tot een eindspurtje een 7-5 verdiende overwinning opbracht. 
De 2 “Van Dyck”-en hadden het vrij moeilijk gedurende de 1ste set om deze dan ook met 1-6 te 
verliezen . 
Maar bij Jan was het al een tijdje geleden dat hij nog dubbel had gespeeld en Dirk , als ex-volleyballer 
,  is nog niet zo lang geleden pas gestart met tennis. 
De 2de set ging al heel wat beter en belooft voor de toekomst , maar ze moesten toch de duimen 
leggen met 5-7, in een verdienstelijke match . 
 
We hebben nu 2 weken rust  tot donderdag 12/05/22 voor onze 3de thuismatch. 
De voorgestelde ploegopstelling zal ik volgende week sturen .  
Ondertussen gaan de “trainingen” op maandag 10-12u natuurlijk verder,   
met donderdag misschien een extra indien er voldoende kandidaten zijn  
 
Hieronder kunnen jullie de uitslagen vinden van alle tot nu toe gespeelde matchen en het 
klassement.  
Ik heb de notie van “sterkte” van de ploegen ingevoerd maar onmiddellijk toegevoegd dat dit eerder 
om een “theoretisch” getal gaat . 
En eerste de uitslagen en het klassement bewijzen dit . 
AARTSELAAR met theoretisch de laagste  “sterkte” van 18  (= 6 spelers met ieder 3ptn) , staan 
voorlopig aan de leiding . 
Ze hebben zelfs de 2de “sterkste” ploeg Den Otter ingemaakt met 7-0 , die  al verloren had van de 
“sterkste” ploeg GPH met 5-2. 
En wij , als nieuwelingen, staan dan toch op een knappe 2de plaats . HOUDEN ZO !! 
 

21/04/22 Cantincrode (34) - Aartselaar (18) 2-5 
 GPH (71) - Den Otter (48) 5-2 
 T Leer (34) - Ruggeveld (28) 5-2 

25/04/22 Aartselaar (18) - Den Otter (48) 7-0 
 Linkeroever (44) - Gym (18) 5-2 

28/04/22 T Leer (34) - Vlug Vooruit (27) 5-2 

 
Pos. Team Wedstrijden Pt. sterkte 

1 Aartselaar 2 12 18 

2 T Leer 2 10 34 

3 Linkeroever 1 5 44 

4 GPH  1 5 71 

5 Gym 1 2 18 

6 Cantincrode  1 2 34 

7 Ruggeveld 1 2 28 

8 Den Otter 2 2 48 

9 Vlug Vooruit 1 2 27 

 
Nog een prettig weekend . 
 
Mvg,Herman ,  
jullie kapitein 


