
Beveren 2H - Eikenlo 1H

Op zondagavond 27 november 2011 werden we verwacht in Beveren. Beveren had reeds al hun
wedstrijden vlot gewonnen en stonden samen met ons op de 1ste plaats. Een rechtstreeks duel om
de leiderspositie dus. Voor Eikenlo speelden Kevin, Tomas, Philippe en Geert.

Na een blik op de opstellingsformulieren werd duidelijk dat we alle dubbels stuk per stuk moesten
afwerken, het ging dus een lange avond worden ...

De eerste dubbel dan, Kevin en Geert wisten zonder al te veel moeite de winst te pakken. Een goede
opwarmer voor beide heren.

Vervolgens gingen Tomas en Geert voor de tweede dubbel. Tomas had zich een nieuw racketje
gekocht (na het voorval in Lembeke was dat nodig) en dat was even wennen, de shuttles schoten
langs alle kanten en het werd moeilijk gecontroleerd te spelen. De eerste set werd nipt en
gefrustreerd verloren, de tweede werd even nipt gewonnen. In de derde set werd vervolgens
uitermate slecht gestart en was de partij al snel verloren.

Daarna mochten Kevin en Philippe tegen datzelfde duo aantreden, de tips die werden aangereikt aan
Tomas en Geert mochten ze nu in praktijk omzetten. Al snel bleek dit gemakkelijker gezegd dan
gedaan, de eerste set werd zwaar verloren. De tweede set ging het iets beter, maar kwam ons team
nooit echt in aanmerking op setwinst.

Tussenstand 2-1 voor Beveren, hopend op een 2-2 na de dubbels om een gelijkspel te verzekeren.

Tomas en Philippe mochten het kan opnemen tegen het duo waar Geert en Kevin tegen speelden.
Een partij die hen misschien iets beter zou liggen. De eerste set werd goed gestart en gewonnen. De
tweede werd er iets teveel verdedigd en ging verloren. Ook de derde set ging ons team te snel in
verdediging en werd de partij verloren.

Tussenstand 3-1 voor Beveren, een overwinning werd moeilijk. We gingen uiteraard nog voor een
punt.

Kevin en Geert gingen van start met de enkels. Kevin kende een goede start in zijn partij, terwijl
Geert even moest zoeken naar het niveau. Geert won toch nog nipt de eerste set en stak een tandje
bij in de tweede. De tweede set was snel beslist en eindigde op 5-21.

Kevin won de eerste set, maar stond iets te laks te spelen in de tweede. Er moest dus voor de
spanning een derde set gespeeld worden. Daarin kon Kevin een kleine voorsprong nemen en deze
stilaan uitbouwen. Het kostte wat moeite, maar de partij werd toch duidelijk gewonnen.

Tussenstand 3-3, even afwachten wat het ging worden.

Philippe speelde in zijn partij mooie rally's en wist zijn tegenstander goed uit te spelen, maar
maakte in de afwerking soms iets te veel fouten. Toch was het spannend en stond onze Phil mee
momenten op een kleine voorsprong. Na 2 goede gespeelde sets, ging de partij uiteindelijk toch
naar Beveren, al had Philippe wel één van zijn betere partijen gespeeld.

We rekenden dus op onze Tomas voor een puntje ... Gezien zijn off-day kon dat wel eens een zware
opdracht worden.

In de eerste set zagen we vooral de vele fouten van Tomas, lange rally's werden er niet gespeeld.



Tomas kwam door eigen fouten op een achterstand en begon zich steeds meer te frustreren en te
forceren. De eerste set werd dan ook vlot verloren. In de tweede set hetzelfde spelbeeld, clears,
smashes, drops, zowat alles ging buiten ...
Op 18-11 werd een alles of niets poging ondernomen en verwisseld van racket, dat ging zowaar
goed en Tomas kwam terug tot een 19-20 voorsprong. Toch kon hij de set net niet pakken en verloor
hij alsnog met 22-20. Het reserve racket ging vervolgens, via enkele mooie salto's, richting muur ...
Gelukkig kon Geert nog goed tussenkomen met een snelle reflex om zo Tomas te besparen van een
tweede gesneuveld racket in 2 weken.

Eindstand was ondertussen duidelijk: 5-3 verlies. Beveren gaat ons voorbij maar er wordt nu al
uitgekeken naar de terug ronde voor een revanchke.

GDB



Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste heren ploeg

Afdeling/Reeks: 3de provinciale C Datum: 27 nov 11

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Beveren 2H Eikenlo 1H

Wedstrijd Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas. 1e game 2e game 3e game Games Wedstrijd Punten

Heren enkel 1 B2 De Baets Geert B1 18 21 5 21 0 2 0 1 23 42

Heren enkel 2 C1 B2 17 21 21 15 14 21 1 2 0 1 52 57

Heren enkel 3 Somers Stijn C1 C1 21 17 21 17 2 0 1 0 42 34

Heren enkel 4 Claessens Matthias C2 C1 21 11 22 20 2 0 1 0 43 31

Heren dubbel 1
B2 De Baets Geert B1

13 21 11 21 0 2 0 1 24 42
Claessens Matthias C2 B2

Heren dubbel 2
C1 De Baets Geert B1

21 17 18 21 21 13 2 1 1 0 60 51
Somers Stijn C1 C1

Heren dubbel 3
C1 B2

21 5 21 14 2 0 1 0 42 19
Somers Stijn C1 C1

Heren dubbel 4
B2 C1

17 21 21 17 21 10 2 1 1 0 59 48
Claessens Matthias C2 C1

Winnaar:
Totalen: 11 8 5 3 345 324
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