
Verslag Eikenlo 3H- Lokerse 7H 

 

Op donderdag 12/09, amper 4 dagen na ons 6-2 verlies, ontvingen we thuis al Lokerse 7H. Op papier 

niet de sterkste ploeg uit de reeks, maar ze wonnen toch tegen Aalst met 7-1, dus ze mochten zeker 

niet onderschat worden. 

Maar liefst zes  spelers van Lokerse hadden de verplaatsing naar Eeklo gemaakt, . Maar goed, ons 

team vol jonge (Jochen, Filiep) & wat minder jonge (Alain, Erik, Philippe) spelers stond fysiek scherp 

genoeg om dit op te vangen. 

Net zoals zondag werd er begonnen met de 1e en 4e dubbel.  

In de 1e dubbel namen Alain & Jochen het op tegen Wim & Wouter. Nadat Alain een hele dag in de 

auto gezeten had, had hij wel zin in een stevige dubbel, maar hier werkte de tegenstander niet echt 

mee. De tegenstander weigerde van naar de B2 te spelen, waardoor het voor Alain meer kijken dan 

spelen was op bepaalde momenten. Dit in combinatie met de hoge foutenlast bij Jochen zorgde voor 

een heel spannende set. Bij 15-19 werd er echter net op tijd in gang geschoten, 23-21 in de eerste. 

Dit niveau werd in de tweede set echter niet doorgetrokken, deze werd dan ook verloren met 16-21. 

Gelukkig zorgde wat peptalk ervoor dat de derde set vlotter ging, een vroege voorsprong kon niet 

meer weggewerkt worden door Lokerse, eindstand 21-13. 

Ondertussen verliep ook de vierde dubbel niet geheel volgens plan. Tegen een geroutineerd 

dubbelduo van Lokerse (Pieter & Stan, altijd goed voor meerdere rondes op toernooi) werd de eerste 

set nog met 14 uit handen gegeven. Gelukkig sloeg de motor op tijd aan, en wonnen Philippe & Filiep 

hun twee volgende sets met 21-8 en 21-13. 

Net zoals zondag (onder het motto, never change a losing team ) werden de volgende dubbels 

afgewerkt door Filiep & Alain en Erik & Jochen. 

Bij Erik & Jochen leek er een herhaling aan te komen van de eerste dubbel. 19-15 achter in de eerste 

set werd gelukkig tijdig omgedraaid naar een 21-19 winst. Hierna werd er echter op een veel beter 

niveau gespeeld en werd de 2e set dan ook vlot gewonnen met 21-9. 

Bijzonder tevreden met het lage aantal tegenpunten was de verbazing dan ook groot toen Alain & 

Filiep eronder doken met 21-13 en 21-5 (!). Vlotte winst in twee sets is dan ook licht uitgedrukt. 

Tussenstand na dubbels: 4-0, de 2 punten waren zo goed als zeker van ons. 

Met deze geruststellende voorsprong in het achterhoofd werd er begonnen aan de enkels. 

Jochen nam het in de eerste enkel op tegen de kapitein van Lokerse, Wim. In de eerste set speelde 

Jochen de shuttle vlot rond en werden er zeer weinig fouten gemaakt. Dit in combinatie met de hoge 

foutenlast van de tegenstander zorgden dan ook voor een droge 21-5 en wat commentaar van 

teamgenoten (Erik: “Je moet wel je tijd nemen voor je match, ook wat genieten!”). In de 2e set werd 

er rustiger gespeeld door Jochen, en ook Wim speelde met minder fouten. Jochen kwam echter nooit 

in de problemen en won dan ook met 21-16. 

 



Tussenstand: 5-0, de 2 punten waren binnen! Nu was het afwachten of we voor de 8-0 konden gaan. 

In de tweede enkel nam Philippe het op tegen Matthias, een goede C2 enkel-speler. Philippe bleef 

telkens in de buurt van de tegenstander, maar kon er nooit echt overgaan. Er werd dan ook verloren 

met 15-21 en 14-21. Ook hier weer werd opgemerkt dat wat meer enkelritme niet slecht zou zijn, dus 

hier is nog werk aan de winkel. 

Tot slot was het nog de beurt aan Filiep en Erik om de ontmoeting af te sluiten. 

Erik speelde tegen Laurens, de beste enkelspeler die Lokerse meegebracht had. In een spannende 

match moest Erik twee maal nipt de duimen leggen. 19-21 en 19-21. In tegenstelling tot zondag 

echter was er door beide spelers goed gespeeld, dus kon Erik met een goed gevoel het veld 

afstappen. 

Ondertussen speelde Filiep de laatste enkel tegen Wouter. In de eerste set werd er ondermaats 

gespeeld door Filiep. Een hoge foutenlast gecombineerd met een laag tempo zorgden ervoor dat de 

eerste set nipter was dan nodig. 21-17. Gelukkig werd er in de tweede set wel voluit gespeeld, wat 

resulteerde in een vlotte 21-10. 

 

Eindstand: 6-2, de twee punten waren binnen! 

Conclusie: tegen een ploeg uit de middenmoot konden we vlot winnen. De voorsprong uit dubbels 

was zeker niet onverdiend (al kon HD1 ook naar Lokeren gegaan zijn) en deze voorsprong werd rustig 

afgewerkt in de enkels. Hier merken we wel dat er meer enkels gespeeld zullen moeten worden op 

training indien we hier dit seizoen niet te veel punten willen laten liggen. Maar goed, winst is winst, 

dus mogen we niet klagen. 

Volgende afspraak 20/09 in de sporthal van Lembeke, tegen onze buren! 

 

Jochen 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

Adam Jochen C1 Brondeel Wim C2 23 21 16 21 21 13 2 1 1 0 60 55

Baudts Phillipe C1 Neetens Matthias C2 21 13 21 5 2 0 1 0 42 18

Stoel Erik C1 Verhoeven Laurens C2 21 19 21 9 2 0 1 0 42 28

De Bruyckere Filiep C2 Fransaer Wouter C2 14 21 21 8 21 13 2 1 1 0 56 42

De Pré Alain B2 Brondeel Wim C2

Adam Jochen C1 Fransaer Wouter C2

De Pré Alain B2 Verlee Pieter C2

De Bruyckere Filiep C1 Pannier Stan C2

Stoel Erik C1 Neetens Matthias C2

Adam Jochen C1 Verhoeven Laurens C2

Baudts Phillipe C1 Verlee Pieter C2

De Bruyckere Filiep C2 Pannier Stan C2

2 351 275
Eikenlo 3H

0 1 0 42 27

Winnaar:
Totalen: 12 6 6

38 42

2

1

2 0 1

Heren dubbel 4 21 17 21 10

29 42

Heren dubbel 3 19 21 19 21 0 2 0

42 21

Heren dubbel 2 15 21 14 21 0

2 0 1 0

Punten

Heren enkel 1

Heren enkel 2

Heren enkel 3

Heren enkel 4

Heren dubbel 1 21 5 21 16

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