
Beveren 1H - Eikenlo 1H 

Op zondagavond 10 november werd heren 1 verwacht in Beveren om het dit seizoen op te nemen 

tegen Beveren 1H. Het beloofde een serieuze topper te worden, Beveren 1H stond slechts 2 punten 

achter Eikenlo. Er kon dus opnieuw een goede zaak gedaan worden voor het kampioenschap, bij 

winst kond de concurrentie toch enigszins op afstand gehouden worden. Voor Eikenlo 1H speelde de 

vaste kern : Stijn, Shane, Jan, Kevin en Geert. 

Ook de opstelling bleef ongewijzigd, Kevin en Geert speelden de eerste 2 dubbels. 

In de eerste dubbel werd moeizaam gestart en uiteindelijk ook nipt gewonnen. In de tweede set 

werd het even spannend, maar na enige verlengingen wisten Kevin en Geert de set te winnen met 

25-27.Ondertussen hadden Stijn en Shane het iets gemakkelijker, zij wisten vlot in 2 sets te winnen 

en kenden weinig problemen. 

In de 2de dubbel van Kevin en Geert ging ons duo goed van start, ze wisten een kleine voorsprong uit 

te bouwen en wonnen de eerste set. In de tweede set werd er gestart met enige achterstand, die ze 

niet meer goed wisten te maken en de set verloren. In de beslissende derde set ging het niet veel 

beter, te veel fouten aan Eikenlo zijde en de partij ging naar Beveren. 

In de laatste dubbel konden Shane en Jan nipt hun partij binnenhalen in 2 spannende sets. 

Tussenstand 1-3. Een mooie uitgangspositie om de enkels te starten. 

In de enkels was alles mogelijk. Kevin ging van start tegen Jo en kreeg geen kans in de eerste set. In 

de tweede set kon Kevin wel aanklampen en de set nipt winnen. In de derde set wist Kevin een kleine 

voorsprong te nemen, maar wist de partij toch maar nipt te winnen. 

Jan nam het op tegen Pascal, wat ook zeker geen cadeau was voor onze B2 speler. Jan speelde goed 

en kon de druk bij zijn tegenstander houden. Hij wist de eerste set nipt te winnen. In de tweede set 

kon Jan een kleine voorsprong bekomen en won hij de set met iets meer marge. 

Hiermee was de winst al meteen binnen en konden Stijn en Geert nog spelen voor de eer. 

Stijn nam het op tegen belofte Tim Vanherbruggen, terwijl Geert het opnam tegen Robin. 

Stijn begon goed aan de partij en won de eerste set gemakkelijker dan verwacht. In de tweede set 

wist Tim meer aan te klampen en kreeg Stijn het bij vlagen zeer moeilijk, de set ging uiteindelijk nipt 

naar Tim met 26-24. In de beslissende derde set gingen de heren vrolijk verder en was het 

uiteindelijk Stijn die aan het langste eind trok met 24-26. Een mooie marathon partij van beide 

heren! 

Geert mocht tot slot de avond afsluiten. Het was reeds duidelijk in de dubbels dat Geert niet meer 

super fit was, het beloofde dus een zware enkel te worden. De eerste set ging lang gelijk op, maar 

uiteindelijk wist Geert toch iets beter te spelen naar het einde van de set toe en won de eerste set. In 

de tweede zagen we ongeveer hetzelfde spel, Geert kwam op een kleine achterstand maar kwam 

langzaam terug om daarna de partij te winnen in 2sets. 

Eindstand 1-7. Een zware overwinning, al waren de partijen zeker niet zo gemakkelijk als de score 

doet vermoeden. 

Met deze overwinning doet heren 1 een gouden zaak, hierdoor wordt een directe concurrent toch 

enigszins op afstand gehouden. 

De volgende wedstrijd is al meteen dinsdag, dan wordt Buggenhout verwacht in Eeklo. 

GDB 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

Cauwenbergh Robin B1 De Baets Geert B1 16 21 17 21 0 2 0 1 33 42

Van De Perre Jo B1 Recollecte Kevin B1 21 11 19 21 17 21 1 2 0 1 57 53

Van Herbruggen Tim B1 Eloot Stijn B1 15 21 26 24 24 26 1 2 0 1 65 71

Van den Eeden Pascal B2 Tuerlinckx Jan B2 19 21 17 21 0 2 0 1 36 42

Cauwenbergh Robin B1 De Baets Geert B1

Van Herbruggen Tim B1 Recollecte Kevin B1

Van De Perre Jo B1 De Baets Geert B1

Van Herbruggen Tim B1 Recollecte Kevin B1

Van den Eeden Pascal B2 Herssens Shane B1

Pouilon Steven B2 Eloot Stijn B1

Mets Erwin C1 Herssens Shane B1

Pouilon Steven B2 Tuerlinckx Jan B2

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste heren pl oeg

1ste provinciale Datum: 10/11/13

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Beveren 1H Eikenlo 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 19 21 25 27 0 2 0 1 44 48

Heren dubbel 2 19 21 21 14 21 16 2 61 51

Heren dubbel 3 14 21 18 21 0 2 0 1

1 1 0

Heren dubbel 4 19 21 19 21

Totalen: 4 15 1

32 42

0

7 366 391
Eikenlo 1H

2 0 1 38 42

Winnaar:


