
Eikenlo 1H - Beveren 1H 

 

Dinsdag 21 januari 2014, Eikenlo 1H mocht het thuis opnemen tegen eerste achtervolger Beveren 

1H. Beveren volgt op 4 punten, bij winst zou heren 1 een gouden zaak kunnen doen om de titel 

praktisch veilig te stellen. In de heenronde werd Beveren op eigen terrein verslagen met 1-7. De 

strijd der titanen in 1ste provinciale kon losbarsten, voor Eikenlo speelden Kevin, Jan, Shane, Kjell 

en Geert.  

 

Zonder Stijn moesten we wat inleveren in enkel-kwaliteit, daarom was het doel na de dubbels een 

mooie voorsprong vast te hebben. 

Kjell en Geert speelden de eerste 2 dubbels. Er werd begonnen met de 2de dubbel, wat meteen goed 

was voor een goede opwarmer, maar echt moeilijk kregen onze heren het niet. Ze kwamen nooit in 

de problemen en wonnen vlot in 2 sets. 

Intussen speelden Shane en Jan de 4de dubbel. Onze heren kregen zeker geen cadeaus en moesten 

vol aan de bak. Er werd bij vlagen goed gespeeld en ze wisten de partij binnen te halen in 3 sets. 

2-0 voorsprong was al mooi, maar we gingen voor alle dubbels. 

 

Kjell en Geert speelde daarna de eerste dubbel. Het was even zoeken en afwachten wat de 

tegenstanders zouden doen, maar eens dat duidelijk was anticipeerden onze heren mooi en wonnen 

ze ook deze partij zonder in problemen te komen. 

Tot slot konden Kevin en Shane hun partij aanvangen. Het was even zoeken naar het samenspel en 

veel tijd werd hen niet gegund. Beveren ging vlot van start en wonnen de eerste set. In de tweede set 

wisten Shane en Kevin het net iets beter te doen en wonnen ze de set in verlengingen. Ook in de 

derde set bleef het lang spannend, maar toch wisten onze heren de partij te winnen. 

 

Zo stond het 4-0 na de dubbels en hadden we bijgevolg genoeg aan 1 enkel om de winst binnen te 

halen. 

 



Geert mocht beginnen als eerste enkel. Al snel bleek dat Geert niet voldoende vrij kon bewegen om 

echt mee te kunnen doen. Geert moest dan ook de partij laten lopen in 2sets. 

 

Shane mocht als underdog aantreden in de 3de enkel tegen Jo. Er werd niet al te veel van onze 

Shane-dubbel-specialist verwacht en dat bleek ook meteen na de eerste set. Toch verraste hij vriend 

en vijand door prompt de tweede set te pakken (al was vooral de vijand, Jo, een grote hulp daarin 

door de vele fouten). Er werd dus een beslissende derde set gespeeld en Shane begon plots in zijn 

kunnen te geloven, zijn motivatie groeide per punt en alles werd mogelijk. Jo wist niet wat hem 

overkwam en stond 19-17 achter in de derde set. Shane had het beste gegeven en kon jammer 

genoeg de partij niet afmaken, hij verloor alsnog met 19-21. 

 

Ondanks de schitterende partij van Shane waren de ogen toch gericht op Kevin en Jan om de 

beslissende enkel binnen te halen. 

Ook Kevin kon niet 100% aantreden, met een verstopte neus en wat flauw in de benen ging het een 

moeilijk opdracht worden zo bleek. De eerste set speelde Kevin goed en wist hij toch knap binnen te 

halen. Langzaam werd het toch steeds zwaarder en wist hij niet meer de snelheid brengen die nodig 

was. Hij verloor bijgevolg de tweede en derde set. 

 

Jan mocht het opnemen tegen dezelfde tegenstander als in de heenronde, waar hij in 2 sets wist te 

winnen. Ook nu zag het er goed uit, Jan wist de eerste set vlot te winnen. Echter sputterde de motor 

even in de 2de set en moest hij de set laten schieten. In de beslissende derde set stond onze Jan 

terug paraat en wist hij de zege veilig te stellen! 

 

Eindstand : 5-3. Een nipte overwinning, maar we hielden toch de 2 punten in Eeklo, wat het 

belangrijkste was. Zo komt Eikenlo 1H nu op een bijna onoverbrugbare voorsprong in 1ste provinciale 

en kan de titel bijna niet meer ontsnappen. Met nog 5 punten uit 5 wedstrijden is Eikenlo 1H zeker 

van het kampioenschap! 

 

Hopelijk kan er volgende week meteen 2 punten gepakt worden, dan wordt Lokeren 3H verwacht in 

Eeklo. Wie weet brengt Lokeren opnieuw een verrassing mee, zoals bij Lokeren 2H, al is die kans 

misschien klein na hun 7-1 nederlaag ondanks hun versterking. 

 

Dank aan alle geluks-brengende supporters, want een gelijkspel was zeker niet veraf. Volgende 

week terug op post! 

GDB 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

De Baets Geert B1 Van Herbruggen Tim B1 12 21 14 21 0 2 0 1 26 42

Recollecte Kevin B1 Cauwenbergh Robin B1 21 16 12 21 13 21 1 2 0 1 46 58

Herssens Shane B1 Van De Perre Jo B1 11 21 21 15 19 21 1 2 0 1 51 57

Tuerlinckx Jan B2 Van den Eeden Pascal B2 21 13 16 21 21 16 2 1 1 0 58 50

De Baets Geert B1 Van De Perre Jo B1

Janssens Kjell B1 Van Herbruggen Tim B1

De Baets Geert B1 Cauwenbergh Robin B1

Janssens Kjell B1 Van den Eeden Pascal B2

Recollecte Kevin B1 Pouillon Steven B2

Herssens Shane B1 Mets Erwin C1

Herssens Shane B1 Pouillon Steven B2

Tuerlinckx Jan B2 Mets Erwin C1

3 388 373
Eikenlo 1H

1 1 0 58 56

Winnaar:
Totalen: 12 9 5

65 61

18 2

21 17 0

0 1 0

Heren dubbel 4 21 17 16 21 21

42 20

Heren dubbel 3 19 21 25 23 2 1 1

42 29

Heren dubbel 2 21 11 21 9 2

2 0 1 0

Punten

Heren enkel 1

Heren enkel 2

Heren enkel 3

Heren enkel 4

Heren dubbel 1 21 14 21 15

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