
Lokerse 3H - Eikenlo 1H 

 

Zondagavond 20 oktober, terwijl voor Mix 1 de helft van de wedstrijden er reeds opzit, mag Heren 1 

zich opmaken voor de eerste uitwedstrijd van het seizoen. Het team werd in Lokeren verwacht om 

het op te nemen tegen het 3de herenteam, onder normale omstandigheden een haalbare kaart voor 

Heren 1.  Voor het vertrek en ook bij aankomst werd de teamspirit nog even wat aangescherpt door 

middel van een heuse groepsknuffel. Jammer genoeg voor haar, werd Elise ook betrokken bij de 

knuffel, al had ze daarom zelf niet helemaal gevraagd. ☺ Na de ontmoeting werd dit helemaal 

goedgemaakt door Shane, die eigenhandig Elise tot in de auto droeg want op eigen kracht zou dit 

waarschijnlijk moeilijk geweest zijn voor Elise. 

Voor Eikenlo speelden Stijn, Shane, Jan, Kevin en Geert. 

 

Kevin en Geert begonnen de eerste herendubbel goed en wisten vlot de eerste set te winnen. In de 

tweede set werd het tempo wat verminderd en de concentratie nam duidelijk af. Toch wisten onze 

heren nipt de tweede set te winnen. 

Ondertussen hadden Shane en Stijn een zwaardere dubbel gespeeld. Zij kregen weinig cadeau maar 

wisten uitermate nipt de partij te winnen in 3 sets, waarbij alle 3 de sets in verlengingen werden 

beslist. Een topper van een partij met heel wat leuke rally's. 

Daarna was het opnieuw de beurt aan Kevin en Geert. Zij begonnen opnieuw uitstekend in de eerste 

set van hun 2de partij. Na een comfortabele voorsprong vloeide de concentratie weg maar werd toch 

vlot de set gewonnen. In de tweede set ging het terug een pak moeizamer en werd de partij wel 

gewonnen, maar was het niveau waarop zeker niet optimaal. 

Shane en Jan gingen in hun dubbel schitterend van start. De eerste set werd vlot gewonnen. Echter 

moesten ze in de tweede set net iets meer toegeven en ging de set naar Lokeren. In de beslissende 

derde set hadden onze mannen weinig over maar werd de set wel gewonnen. 

 

Zo werd meteen een mooie tussenstand genoteerd : 0-4 voorsprong, een overwinning kon bijna niet 

meer foutlopen. 

 



Geert mocht zich klaar maken voor de eerste enkel en kon meteen de overwinning binnen halen. Na 

een gemiste start zette Geert een tandje bij en wist daarna vlot een voorsprong bij elkaar te spelen. 

De eerste set werd vlot gewonnen. Ook in de tweede set was de eerste helft matig, om daarna even 

op te schakelen en zo opnieuw een mooie voorsprong te bekomen en de winst te pakken. 

Kevin had het in zijn 2de enkel iets lastiger. De eerste set moest hij laten gaan, maar in de tweede set 

wist Kevin wel de bovenhand te nemen. In de beslissende derde set maakte Kevin een verkeerde 

beweging in de knie en was het even afwachten. Kevin speelde wel verder, maar ondervond toch 

enige hinder en moest de partij laten schieten. 

 

Stijn speelde de 3de enkel, hij had absoluut moeite met zijn eigen spel en maakte vooral veel 

onnodige fouten. De eerste wist Stijn wel te winnen, maar de tweede set moest Stijn toch aan 

Lokeren laten. In de derde set bleef het lang gelijk opgaan en wist Stijn maar niet op een mooie 

voorsprong te komen, gelukkig wist hij toch de set nipt te winnen. 

Tot slot mocht Jan zijn enkel aanvangen. De eerste set was duidelijk voor Jan, de tweede duidelijk 

voor Lokeren. Alles op de derde set dus. Daarin werden heel wat lange rally's gespeeld en ging de 

fysiek een belangrijke rol spelen. De heren kregen er maar niet genoeg in en doken zelfs de 

verlengingen in. Daarin had Jan net niet het geluk mee en moest de partij laten gaan met 22-20. Toch 

een mooie wedstrijd van beide heren. 

 

Eindstand: 2-6. Een mooie overwinning waardoor Eikenlo 1H langzaam stijgt in de ranking. 

 

De volgende wedstrijd laat deze keer niet zo lang op zich wachten, komende donderdag wordt het 

team verwacht in Oudegem om het op te nemen tegen Drive. Daarmee wordt meteen één van de 

toppers gespeeld, Drive staat momenteel aan de leiding van de reeks, het zal dus een belangrijke en 

moeilijke wedstrijd worden. Hopelijk kan er opnieuw gerekend worden op de supporters van dienst? 

In ieder geval dank voor de talrijk opgekomen supporters naar Lokeren, we waren duidelijk in de 

meerderheid! ☺☺☺☺ 

GDB 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

De Mul Johan B1 De Baets Geert B1 11 21 12 21 0 2 0 1 23 42

Famaey Bart B1 Recollecte Kevin B1 21 17 15 21 21 15 2 1 1 0 57 53

Vincke Pieter B2 Eloot Stijn B1 18 21 21 19 18 21 1 2 0 1 57 61

Poppe Jasper B2 Tuerlinckx Jan B2 10 21 21 15 22 20 2 1 1 0 53 56

De Mul Johan B1 De Baets Geert B1

De Gucht Dirk B2 Recollecte Kevin B1

Famaey Bart B1 De Baets Geert B1

Vincke Pieter B2 Recollecte Kevin B1

Vandecasteele Chris B1 Herssens Shane B1

Poppe Jasper B2 Eloot Stijn B1

Vandecasteele Chris B1 Herssens Shane B1

De Gucht Dirk B2 Tuerlinckx Jan B2

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste heren pl oeg

1ste provinciale Datum: 20/10/13

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Lokerse 3H 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 14 21 21 23 0 2 0 1 35 44

Heren dubbel 2 10 21 22 24 0 32 45

Heren dubbel 3 22 20 20 22 1 2 0 1

2 0 1

Heren dubbel 4 14 21 22 20 17

Totalen: 7 14 2

62 64

21 1

20 22

6 372 427
Eikenlo 1H

2 0 1 53 62

Winnaar:


