
Eikenlo 1H - Lokeren 2H 

 

Dinsdag 14 januari 2014, het nieuwe jaar was alweer 2 weken oud en Heren 1 mocht zich opmaken 

voor de terugronde. De eerste herenploeg staat er goed voor, met 4 punten voorsprong op de eerste 

achtervolger lijkt het een kwestie van tijd voor dat de titel een feit is. Toch moeten er nog 7 

belangrijke wedstrijden gespeeld worden, 1ste in die reeks was thuis tegen Lokeren 2H. In de 

heenronde wonnen we nipt met 3-5, waarin vooral de omstandigheden naast het plein voor groot 

concentratieverlies zorgde. Thuis moest het een ander verhaal worden. Eikenlo 1H kon rekenen op 

Kevin, Stijn, Shane, Jan, Kjell en kapitein Geert. 

 

Aan de opstelling werd bitter weinig veranderd, zo speelden Kevin en Geert de eerste 2 dubbels, Stijn 

en Shane de 3de dubbel, Shane en Jan de 4de dubbel. 

 

Kevin en Geert mochten het opnemen tegen de meegebrachte versterking uit Lokeren 1H. Na een 

minimale opwarming was duidelijk dat ons duo nog even op stoom moest komen. De eerste set ging 

dan ook kansloos naar Lokeren. In de tweede set was de concentratie een stuk scherper en wisten 

onze heren duidelijk de overhand te nemen. Ook in de derde set kon Kevin en Geert snel een 

voorsprong nemen en zo de partij al bij al toch vlot binnenhalen. 

 

Ondertussen konden ook Shane en Jan hun partij spelen, zij lieten er geen gras over groeien en 

wonnen in 2 sets. Een mooi overwinning van onze heren, die duidelijk in goede vorm verkeren! 

 

In de volgende dubbel kregen Kevin en Geert het iets lastiger, ze kregen weinig vat op het spel en 

verloren nipt de eerste set. Ook in de tweede set konden onze heren weinig voorsprong nemen en 

was een verlies dichtbij. Toch wonnen ze de set in verlengingen. In de derde set zagen we af en toe 

enkele mooie rally's en konden Kevin en Geert een kleine voorsprong vasthouden. Zo wonnen ze de 

partij in 3 spannende sets. 

 

In de laatste dubbel mochten Shane en Stijn hun goede vorm bewijzen. Ook zij moesten de eerste set 

nipt aan Lokeren laten, maar wisten wel de tweede set binnen te halen. Alweer een driesetter waar 

het spannend afwachten werd. De sterke aanvallen van Stijn en de goede opbouw van Shane 

brachten onze heren op de kleine voorsprong. Ze wisten de rust te bewaren en wonnen ook de derde 

set. 

 

Enkele heren van Lokeren dachten de provinciale competitie ontgroeid te zijn, maar moesten toch 

hun meerdere herkennen en konden weinig potten breken. 



Met een 4-0 tussenstand kon de winst bijna niet meer ontsnappen. 

 

Super invaller Kjell mocht aantreden (in plaats van Geert) voor zijn eerste enkel partij van het 

seizoen. Mocht je hem een half jaar geleden gezegd hebben dat hij 1ste enkel ging spelen in de 

herencompetitie, hij verklaarde je zot! Toch begon hij, onder lichte dwang, aan zijn partij. Kjell wist 

meteen zijn waarde te bewijzen en domineerde volledig. Hij won uitermate vlot in 2 sets en bracht zo 

de eerste overwinning van 2014 binnen! 

 

Kevin kon in zijn enkel partij revanche nemen voor een eerdere nederlaag uit de mix competitie. De 

heren gingen snel van start en van lange rally's was bijna geen sprake. Toen Kjell zijn eerste set 

afgewerkt had (21-4) had Kevin er reeds 2 sets opzitten. De eerste set moest hij laten gaan, om 

daarna de 2de set te winnen. Het was voor Kevin dan ook zijn 3de 3-setter van de avond en langzaam 

aan begon het fysieke aspect te wegen. Kevin moest uiteindelijk de partij laten gaan aan Lokeren. 

 

Stijn kreeg het in zijn partij ook zeker niet gemakkelijk. Hij moest de eerste set laten gaan, maar 

kwam pas op dreef in de tweede set. Wat minder directe fouten, enigszins beter spel en Stijn wist de 

tweede set mooi te winnen. In de derde set wist Stijn zijn goede spel aan te houden en een kleine 

voorsprong bleek voldoende voor de setwinst. 

 

Ook Jan kon zich revancheren voor een eerdere nederlaag uit de mix competitie. Toch was het zeker 

geen gemakkelijke opdracht zo bleek. Ook hier ging de eerste set naar Lokeren, maar wist Jan zich 

terug in de partij te knokken door de 2de set te winnen. In de derde set ging Jan stevig door en 

haalde de partij overtuigend binnen. Het was ongetwijfeld één van Jan ‘s betere enkelpartijen van dit 

seizoen. Een absoluut mooie overwinning. 

 

Een 7-1 eindstand was dan ook een zeer mooi resultaat, al kregen we de partijen zeker niet cadeau, 

maar liefst 6 wedstrijden moesten beslist worden in 3 sets. 

 

Hiermee is hopelijk de overwinningstrein ingezet voor 2014. Volgende week dinsdag mogen we 

onze eerste achtervolger verwachten, Beveren 1H komt het ons dan ongetwijfeld lastig maken. Bij 

winst kunnen we op 6 punten voorsprong komen, wat ons in een riante positie zou kunnen brengen 

voor het kampioenschap! 

 

Tot slot rest mij alleen nog grote dank te betuigen aan onze opgekomen kern-supporter! Tot 

volgende week! 

 

GDB 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

Janssens Kjell B1 Bauwens David B1 21 4 21 9 2 0 1 0 42 13

Recollecte Kevin B1 Desander Frederik B1 14 21 21 16 17 21 1 2 0 1 52 58

Eloot Stijn B1 Van De Putte Davy B1 17 21 21 18 21 16 2 1 1 0 59 55

Tuerlinckx Jan B2 De Keukelaere Dries B1 16 21 21 17 21 12 2 1 1 0 58 50

De Baets Geert B1 Van De Putte Davy B1

Recollecte Kevin B1 Desander Frederik B1

De Baets Geert B1 Van De Putte Davy B1

Recollecte Kevin B1 De Keukelaere Dries B1

Eloot Stijn B1 Desander Frederik B1

Herssens Shane B1 Van Paemel Davy B2

Herssens Shane B1 Bauwens David B1

Tuerlinckx Jan B2 Van Paemel Davy B2

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste heren pl oeg

1ste provinciale Datum: 14/01/14

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Eikenlo 1H Lokerse 2H

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 14 21 21 12 21 13 2 1 1 0 56 46

Heren dubbel 2 19 21 22 20 21 19 2 62 60

Heren dubbel 3 19 21 21 17 2 1 1 0

1 1 0

Heren dubbel 4 21 14 21 17

Totalen: 15 7 7

61 57

2

21 19

1 432 370
Eikenlo 1H

0 1 0 42 31

Winnaar:


