
Smash For Fun 1H – Eikenlo 3H 

 

Op vrijdag 20 september stond de derde ontmoeting voor heren 3 reeds gepland, ditmaal tegen de 

buren van Lembeke. 

Heren 3 speelde met de vaste kern (Alain, Erik, Philippe & Jochen) aangevuld met invaller Jeffrey. Het 

was even afwachten met welke spelers Smash for Fun zou spelen, daar de ervaring ons leert dat ze 

een heel grote groep hebben. 

Bij het zien van de opstelling bleek echter dat er een hele hoop bekenden tussenzaten, wat al 

onmiddellijk voor een ontspannen sfeer zorgde. Alain ontmoette zijn vroegere dubbelpartner uit de 

jeugdreeksen (terug te vinden in de archieven van voor de oorlog), Steven Bastien. We moeten 

hierbij wel opmerken dat, in de woorden van Alain, Steven er “toch wel veel beter (=jonger) uitzag 

dan hem.” Volgens Alain lag dit aan het feit dat Steven geen eten kreeg thuis, volgens de rest van de 

ploeg dienden we eerder te kijken naar de weelderige haardos van Steven en de halve maan van 

Alain. We laten dan ook in het midden waaraan het lag. 

 

Maar goed, ondanks het minder jeugdige uiterlijk was Alain erop gebrand om te winnen in de 

dubbels. In de eerste dubbel kwamen Alain en Jochen dan ook tegenover Steven en Thomas te staan. 

Het solide spel, in combinatie met de hoge foutenlast aan de overkant (dit waarschijnlijk doordat het 

de eerste match was voor Lembeke), zorgden ervoor dat Eikenlo nooit echt in problemen kwam. 

Eindstand 21-12 en 21-14 

Ondertussen namen Jeffrey en Erik het op tegen Anton en Leander. Voor beide spelers van Lembeke 

is het dit jaar het eerste jaar competitie en het niveauverschil was dan ook duidelijk te merken in de 

match. 21-8 en 21-9 voor Eikenlo.  

Hierna namen Alain en Jeffrey het op tegen Thomas en Anton. In een aangename partij kwamen 

Alain en Jeffrey nooit echt in de problemen en wonnen de wedstrijd gecontroleerd met 21-16 en 21-

13. 

In de derde dubbel tot slot kwamen Philippe en Jochen uit tegen Steven en Mario. In de eerste set 

liep het wat stroef voor Eikenlo, maar de motor sloeg op tijd aan en er werd gewonnen met 21-16. 

Voortgaand op dit spel werd er in set 2 snel een comfortabele voorsprong uitgebouwd, deze werd 

gewonnen met 21-13. 

Tussenstand: 0-4 voor Eeklo, en dit zonder setverlies. Op weg naar de 8-0 en traktatie van de 

kapitein? Op naar de enkels dan maar. 

In de eerste enkel kwam Jochen uit tegen Steven. Steven is een goede C1, maar werd de laatste tijd 

serieus afgeremd door blessures. Hierdoor was het even afwachten naar het niveau. In de eerste set 

ging de wedstrijd vrij gelijk op, tot Steven een kleine kloof sloeg bij 16-16. Hij liep uit tot 20-16, maar 

slaagde er niet in om de set af te ronden. Jochen won deze uiteindelijk met 22-20, maar dit was een 

gestolen set. Eenzelfde verhaal in set 2, maar ditmaal slaagde Jochen er niet in om het verschil weg 

te werken. Verlies met 21-16. Een derde set dan maar. Hierin werd de fysiek doorslaggevend en won 



Jochen met 21-15. Winst in drie sets dus voor Eikenlo, maar de match kon evengoed naar Steven 

gegaan zijn. 

Ondertussen speelde Philippe tegen Thomas de tweede enkel. In een goede partij was het echter net 

niet voor Philippe. 17-21, 21-15 en 23-25 setstanden. 

Tussenstand: 1-5, de puntjes waren binnen  

In de derde enkel nam Erik het op tegen Mario. Erik speelde de hele match vlot rond en won dan ook 

overtuigend met 21-7 en 21-10. 

In de vierde enkel tot slot moest Jeffrey spelen tegen Leander. Ondanks het feit dat dit het eerste 

competitiejaar was van Leander speelde hij vlot mee tegen Jeffrey, zonder echter ooit echt druk te 

kunnen zetten. De eerste set werd dan ook gewonnen door Jeffrey met 21-15. In de tweede set 

schakelde Jeffrey een versnelling hoger en zakte zijn foutenlast, waardoor deze set vlot gewonnen 

werd met 21-11. 

Resultaat: 7-1, een mooie overwinning dus. Én wat nog beter was, Philippe zou moeten trakteren 

voor de verloren match. Dachten we toch, tot bleek dat Philippe zijn portefeuille “vergeten” was. We 

onthouden het echter voor volgende keer. 

 

Jochen 

 

 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

Steven Bastien C1 Adam Jochen C1 20 22 21 16 15 21 1 2 0 1 56 59

Thomas Van Den Bossche C1 Baudts Phillipe C1 21 17 15 21 25 23 2 1 1 0 61 61

Mario Van Hoyweghen D Stoel Erik C1 7 21 10 21 0 2 0 1 17 42

Leander Scheir D Jeffrey Piers C2 15 21 11 21 0 2 0 1 26 42

Steven Bastien C1 De Pré Alain B2

Thomas Van Den Bossche C1 Adam Jochen C1

Anton Lauwers D De Pré Alain B2

Thomas Van Den Bossche C1 Jeffrey Piers C2

Steven Bastien C1 Adam Jochen C1

Mario Van Hoyweghen D Baudts Phillipe C1

Leander Scheir D Stoel Erik C1

Anton Lauwers D Jeffrey Piers C2

7 260 372
Eikenlo 3H

2 0 1 17 42

Winnaar:
Totalen: 3 15 1

29 42

0

1

2 0 1

Heren dubbel 4 8 21 9 21

28 42

Heren dubbel 3 16 21 13 21 0 2 0

26 42

Heren dubbel 2 15 21 13 21 0

0 2 0 1

Punten

Heren enkel 1

Heren enkel 2

Heren enkel 3

Heren enkel 4

Heren dubbel 1 12 21 14 21

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