
Eikenlo 1H - 4Ghent 1H 
  
Na 2 uitwedstrijden stond voor heren 1 op dinsdag 2 oktober de eerste thuiswedstrijd op het 
programma. We mochten het eerste team verwelkomen van 4Ghent. Op papier toch een pak sterkere 
ploeg dan ons en misschien wel titelkandidaat? Beide teams wisten al hun vorige wedstrijden te 
winnen, het zou dus een toppertje worden. Eikenlo heren 1 bestond uit Kevin, Stijn, Jan, Shane, 
Alain en Geert. Niet iedereen was optimaal fit, maar we hadden geloof in onze kansen. 
 
We begonnen met de dubbels, Geert en Kevin rekenden vlot in 2 sets af met het sterkste duo van 
4Ghent. Ze kenden weinig problemen en namen in beide sets vrij snel een mooie voorsprong die ze 
niet meer afgaven. 
 
Stijn en Jan hadden het in hun 3de dubbel een pak moeilijker. Zij moesten het opnemen tegen de 
broers Kesteleyn. De eerste set ging moeizaam maar werd wel gewonnen. In de tweede set bleef het 
spannend en wist 4Ghent uiteindelijk de set te winnen in verlengingen. Ook in de derde set gaven 
beide duo's elkaar weinig toe. In een spannend slot moesten Stijn en Jan de set uiteindelijk toch nipt 
laten gaan. Jammer, winst zat er zeker in. 
 
Daarna mochten Kevin en Geert het opnemen tegen de broers Kesteleyn. Er werd goed gestart door 
het Eeklo'se duo en de heren van 4Ghent kwamen nooit in de set, vlotte winst. In de tweede set ging 
het tempo iets omlaag en was dit even gelijkopgaand. Toch wisten Geert en Kevin ook de tweede 
set nog overtuigend te winnen. 
 
Stijn en Shane stonden in voor de 4de dubbel. Shane, die toch enige last ondervond van een 
opgelopen snijwonde, kon nog geen 100% doorgaan. Toch bleek hij voldoende fit om de eerste set 
te pakken met Stijn. De tweede werd het even spannend, maar in verlenging werd de partij 
gewonnen. 
 
Tussenstand 3-1. Met nog 4 enkels te gaan lag de winst zeker binnen bereik. 
 
Stijn, zonder twijfel iemand van de fitste spelers in ons team, opende de enkels. Stijn was amper 
begonnen of de eerste set was reeds binnen. Ook de tweede set geen verrassend vlot en de partij was 
binnen voordat Stijn warm kon krijgen. 
 
Kevin speelde de 2de enkel en verwachtte en lastige partij. Echter bewees Kevin zijn groeiende 
vorm en speelde hij een degelijke eerste set. Zonder in problemen te komen werd de set gewonnen. 
Ook de tweede set ging uitermate vlot. De man van 4Ghent kon weinig bedreiging vorm en werd 
vakkundig van het veld geveegd. :-) 
 
Daarmee was de winst binnen en was alles wat nog volgde goed voor het publiek. 
 
Jan kon de show stelen tegen misschien wel de sterkste heer van 4Ghent. De eerste set zagen we 
enkele mooie rally's, afgewisseld met enkele geforceerde fouten, Jan moest de set laten gaan. In de 
tweede set werd er slecht gestart, het geloof bij Jan verdween langzaam en de fouten stapelden zich 
op. Ook de tweede set werd verloren. 
 
Alain mocht tot slot in actie komen voor de 4de enkel. De laatste winnende competitie-enkel van 
Alain was alweer zo'n anderhalf jaar geleden, de verwachtingen waren dan ook niet optimaal. Toch 
gaf Alain alles, maar het gebrek aan enkel training werd toch duidelijk. Alain moest zijn meerdere 
herkennen in 2sets. 
 
Eindstand 5-3. Een belangrijke winst voor het team. 
 
De volgende wedstrijd voor heren 1 is op 16 oktober, dan ontvangen we thuis Gentse 2H. 
 GDB 



Afdeling/Reeks: 2de provinciale A Datum: 02/10/12

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

4Ghent 1H

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

Heren enkel 1 B1 B1 21 8 21 12 2 0 1 0 42 20

Heren enkel 2 B1 B1 21 17 21 13 2 0 1 0 42 30

Heren enkel 3 B2 B1 16 21 9 21 0 2 0 1 25 42

Heren enkel 4 B2 B2 15 21 11 21 0 2 0 1 26 42

Heren dubbel 1
B1 B1

21 14 21 14 2 0 1 0 42 28
B1 B1

Heren dubbel 2
B1 B1

21 12 21 14 2 0 1 0 42 26
B1 B2

Heren dubbel 3
B1 B1

21 18 23 25 19 21 1 2 0 1 63 64
B2 B2

Heren dubbel 4
B1 B1

21 14 22 20 2 0 1 0 43 34
B2 B2

Winnaar:
Totalen: 11 6 5 3 325 286

Eikenlo 1H

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste heren ploeg

Eikenlo 1H

Eloot Stijn Dessers Iwan

Recollecte Kevin Melkebeke Bert

Tuerlinckx Jan Kesteleyn Wouter

De Pré Alain Vermeir Gertjan

De Baets Geert Dessers Iwan

Recollecte Kevin Melkebeke Bert

De Baets Geert Kesteleyn Wouter

Recollecte Kevin Kesteleyn Koen

Eloot Stijn Kesteleyn Wouter

Tuerlinckx Jan Kesteleyn Koen

Eloot Stijn Dessers Iwan

Herssens Shane Vermeir Gertjan
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