
Buggenhout 1H - Eikenlo 1H 

 

Vrijdagavond 14 februari 2014, heren 1 werd in Buggenhout verwacht voor alweer de laatste competitiewedstrijd 

van het seizoen. In de heenronde werd Buggenhout met 8-0 naar huis gestuurd, echter verloren ze nog maar 1 keer 

in eigen huis. Heren 1 trad aan zonder Kevin, Kjell en een wat geblesseerde kapitein Geert, maar moest dus vooral 

rekenen op de fitte heren zoals Stijn, Jan, Shane en Jochen. 

Shane en Geert begonnen met de eerste dubbel. Onze heren begonnen goed aan de partij, maar al snel trok 

Buggenhout de score terug gelijk. Het werd toch wat zoeken naar het samenspel en enig matchritme voor Geert. De 

eerste set ging nipt verloren. In de tweede set hadden Shane en Geert terug een uitstekende start, onze heren 

kwamen op een 10-tal punten voorsprong en wisten deze keer wel de set te winnen. In de beslissende derde set 

werden jammer genoeg terug te veel directe fouten gemaakt waardoor Eikenlo geen aanspraak kon maken op winst. 

Ondertussen konden we wel rekenen op Stijn en Jan, zij wisten hun dubbel wel vlot te winnen in 2 duidelijke sets. 

Voor de gelegenheid speelden Jochen en Stijn ook samen, de 4de dubbel. Ze lieten hun kunnen zien en speelden 

goed samen maar moesten beide sets jammer genoeg laten gaan in verlengingen. 

Als laatste dubbel van de avond konden Shane en Geert hun 2de dubbel spelen. Deze keer wisten ze toch enigszins 

beter te spelen en hun wedstrijd ook te winnen in 2 sets. 

Tussenstand 2-2. Het was al even geleden dat we niet op voorsprong stonden na de dubbels, op naar de enkels. 

Stijn mocht de spits afbijten en zoals al heel het seizoen, konden we rekenen op vlotte winst in 2 sets.  

Ook Geert speelde voor de gelegenheid nog eens een enkel, maar ook hier was duidelijk te merken dat er weinig 

matchritme en slagvastheid aanwezig was. Geert nam het op tegen Peter Hermans, goed voor enkele nationale titels 

en meervoudig Oost-Vlaams kampioen. Echter geplaagd door enkele blessures zakte Peter wat af op de befaamde 

ranking. Toch bleek Peter nog steeds over een oerdegelijke slag te beschikken en kon Geert niet zijn niveau halen. De 

partij ging naar Peter in 2 nipte sets. 

Onze man in vorm Jan, kon vervolgens terug de gelijke stand (3-3) in een voorsprong omzetten. In de eerste set ging 

Jan als een wervelwind van start, in geen tijd nam hij de set voor zijn rekening. In de 2de set kregen we een betere 

tegenstander te zien en een iets mindere Jan, waardoor we een derde set te zien kregen. Daarin ging Jan goed van 

start en wist hij een voorsprong bij een te sprokkelen die voldoende bleek voor de winst. 

Tot slot moesten we rekenen op Jochen om het seizoen in schoonheid af te sluiten en alles te winnen. Jochen ging 

zeer moeizaam van start en maakte weinig kans in de eerste set. In de tweede set zagen we een betere Jochen aan 

het werk en wist hij de set te winnen. In de derde set had Jochen duidelijk zijn start gemist, hij kwam een 5-tal 

punten achter en kreeg het zeer moeilijk. Jochen bleef vechten maar moest toch de partij aan Buggenhout laten. 

Eindstand 4-4. Hiermee was het eerste puntenverlies van heren 1 een feit, doch speelde heren 1 niet op volle 

sterkte en kwam Buggenhout versterkt aan de start. 

 

Ondanks een laatste gelijkspel kunnen we terugkijken op een geslaagd seizoen. Heren 1 werd voor het 3de jaar op 

rij kampioen en mag volgend seizoen aantreden op Vlaams niveau, in de 3de liga! 

Benieuwd wat we kunnen aanrichten volgend seizoen! Op naar een welverdiende rust! 

GDB 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

Van De Voorde Nicolas B1 Eloot Stijn B1 15 21 9 21 0 2 0 1 24 42

Hermans Peter B1 De Baets Geert B1 21 19 21 17 2 0 1 0 42 36

Claeyé Frederik B2 Tuerlinckx Jan B2 7 21 21 17 18 21 1 2 0 1 46 59

Verhulst Jeroen B2 Adam Jochen C1 21 13 18 21 21 13 2 1 1 0 60 47

Van De Voorde Nicolas B1 De Baets Geert B1

Claeyé Frederik B2 Herssens Shane B1

Van De Voorde Dirk B2 De Baets Geert B1

Hamels Bart B1 Herssens Shane B1

Andriessens Johan C1 Eloot Stijn B1

Hamels Bart B1 Tuerlinckx Jan B2

Verhulst Jeroen B2 Eloot Stijn B1

Andriessens Johan C1 Adam Jochen C1

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste heren pl oeg

1ste provinciale Datum: 14/02/14

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Buggenhout 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 21 19 18 21 21 14 2 1 1 0 60 54

Heren dubbel 2 13 21 18 21 0 31 42

Heren dubbel 3 12 21 11 21 0 2 0 1

2 0 1

Heren dubbel 4 23 21 25 23

Totalen: 9 10 4

23 42

2

4 334 366
Gelijk

0 1 0 48 44

Winnaar:


