
Eikenlo 1H – Drive 1H 

 

4 februari 2014, de laatste thuiswedstrijd van heren 1 stond alweer op het programma. Drive 1H werd verwacht in 

Eeklo. In de heenronde werd zeer nipt en moeizaam gewonnen met 3-5, het was vooral afwachten met welke 

spelers het wisselvallige drive zou afzakken.  Voor Eikenlo 1H werd er nog puur gespeeld voor de statistieken, 

afgelopen zondag werd in de pluimplukkers het kampioenschap binnengehaald! 

Voor Eikenlo speelde Kevin, Stijn, Jan, Kjell en Jochen. 

Kevin en Kjell openden de dubbels. Het liep niet bepaald lekker en onze heren verloren, onverwachts, de eerste set.  

In de tweede  set ging het dan wel een stuk beter en ging deze overtuigend naar Eeklo. De derde set werd het 

opnieuw spannend, maar ook hier trok ons duo aan het langste eind. 

Ondertussen hadden ook Stijn en Jan hun eerste partij er op zitten. Zij deden het een stuk beter en wisten de partij 

binnen te halen met speels gemak. 2 korte sets en de buit was binnen. 

Er werd geopteerd voor vaste koppels, dus mochten Kevin en Kjell alsnog een dubbel aanvangen. Ook nu liep de 

eerste set niet echt lekker, maar haalden ze wel nipt de set binnen . In de tweede set ging het dan terug een stuk 

beter en werd de partij vlot binnengehaald. 

Ook Jan en Stijn stonden onder stoom en haalden hun 2
de

 partij van de avond mooi binnen in 2 sets. 

Met een 4-0 tussenstand was alweer de overwinning dichtbij. 

Stijn mocht het opnemen tegen Bart, steeds een lastige speler, waar ook Stijn al van verloor. Tijd voor revanche dus! 

De eerste set ging dan ook vlot naar Stijn. In de tweede set kreeg Stijn wat last in de benen en moest hij de set laten 

gaan. Met wat reflex spray de derde set in en hopend op het gewenste resultaat. Het werd even afwachten, maar 

Stijn wist ook deze keer het winnende punt te maken. 

Kevin, geplaagd door een schouderblessuren, kon moeilijk voluit gaan in zijn enkel. Hij ging goed van start van wist 

de eerste set in verlengingen binnen te halen. De tweede set liet hij lopen om terug toe te slaan in de derde set. 

Echter dat was de bedoeling, toch kwam Kevin iets te kort en moest hij de set laten schieten. 

Onze man in vorm Jan, wist nog maar eens zijn goede spel te tonen. In twee degelijke sets wist hij zijn tegenstander 

opzij te zetten. 

Jochen mocht het opnemen als 4
de

 enkel, op zoek naar zijn eerste winst in het eerste team. De eerste set werd er bij 

momenten slordig gespeeld en liet hij nipt de set gaan. In de tweede set ging het iets beter en hij nam deze dan ook 

voor zijn rekening. In de derde set wist Jochen zijn spel toch enigszins wat op te trekken en moest zijn tegenstander 

definitief afhaken. Hiermee was meteen de eerste overwinning binnen voor Jochen! 

Eindstand 7-1. Opnieuw een vlotte winst voor heren 1 en werd nog maar eens duidelijk dat we op eigen bodem 

zeer moeilijk te verslaan zijn! 

Voor onze volgende wedstrijd worden we verwacht in Latem, ook deze wedstrijd is enkel nog goed voor de 

statistieken, maar voor Latem misschien nog een belangrijke wedstrijd in de strijd tegen degradatie. In de heenronde 

werd er thuis gewonnen met 7-1, benieuwd of we deze score ook door kunnen neerzetten. 

              

              GDB 

 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

Eloot Stijn B1 Tourné Bart B1 21 14 14 21 21 17 2 1 1 0 56 52

Recollecte Kevin B1 Robberecht Joren B2 22 20 11 21 17 21 1 2 0 1 50 62

Tuerlinckx Jan B2 Peeters Dieter B2 21 17 21 10 2 0 1 0 42 27

Adam Jochen C1 Vandevelde Nick C1 19 21 21 17 21 13 2 1 1 0 61 51

Recollecte Kevin B1 De Visscher Rick B1

Janssens Kjell B1 Robberecht Joren B2

Recollecte Kevin B1 Tourné Bart B1

Janssens Kjell B1 Peeters Dieter B2

Eloot Stijn B1 De Visscher Rick B1

Tuerlinckx Jan B2 Robberecht Joren B2

Eloot Stijn B1 Tourné Bart B1

Tuerlinckx Jan B2 Vandevelde Nick C1

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste herenplo eg

1ste provinciale Datum: 4/02/2014

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Eikenlo 1H Drive 1H

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

Heren enkel 1

Heren enkel 2

Heren enkel 3

Heren enkel 4

Heren dubbel 1 16 21 21 12 21 19 2 1 1 0 58 52

Heren dubbel 2 21 19 21 14 2 42 33

Heren dubbel 3 21 14 21 14 2 0 1 0

0 1 0

Heren dubbel 4 21 8 21 13

Totalen: 15 5 7

42 28

2

1 393 326
Eikenlo 1H

0 1 0 42 21

Winnaar:


