
Verslag Mintons – Eikenlo 3H 

 

Op zondag 8 september werd de 3e herenploeg van Eikenlo verwacht in Sint-Niklaas voor onze eerste 

match van het seizoen. De 3e ploeg, bestaande uit Philippe Baudts, Erik Stoel, Alain De Pré, Jochen 

Adam, en invaller Filiep De Bruycker. 

Onze tegenstanders waren de zakkers uit 2e provinciale vorig jaar, wat betekende dat we direct 

zouden zien waar we stonden met onze (nieuw samengestelde) ploeg. Er werd gekozen voor twee 

dubbels met vaste duo’s (dubbel 1&4) , en twee met nieuwe duo’s (dubbels 2&3). 

De eerste dubbel werd gespeeld door Alain en Jochen tegen Frederik en Sven, 2 B2s. Vol goede moed 

werd begonnen aan de partij, maar al snel moesten we vaststellen dat dit toch een niveau hoger was 

dan wat we gewoon waren. We speelden degelijk mee, maar bleven steeds enkele punten op 

achterstand staan. Eindstand 15-21 en 14-21. Hier moeten we wel opmerken dat de 2e set qua 

niveau veel hoger lag, dus hieraan konden we ons wel optrekken. 

Ondertussen speelden Philippe en Filiep de vierde dubbel tegen Mario en Maxime, C1 en C2 

respectievelijk. Op papier dus een haalbare kaart. Het werd echter een match van net niet (19-21), 

net wel (25-23) en uiteindelijk niet (17-21). Deze match kon dus alle kanten op, maar het feit dat het 

goed draaide bij Eikenlo was wel een positieve gedachte. 

De tweede dubbel werd gespeeld door Erik en Jochen tegen opnieuw Frederik en Sven. Deze keer 

werden we volledig overklast en weggespeeld in twee korte sets. Eindstand 13-21 en 10-21. Het 

voordeel van deze korte match was dat we konden zien hoe Alain en Filiep gecontroleerd de match 

wonnen tegen Mario en Maxime (21-14 en 21-15). Een nieuw duo in de maak dus  

Direct na deze match waren we Alain kwijt die nog moest gaan feesten (ratten, zinkend schip, etc 

etc). 

Tussenstand na de dubbels: 1-3. We moesten vol aan de bak in onze enkels als we nog wat wilden 

meenemen… 

De enkels dan maar: 

De eerste werd gespeeld door Jochen tegen Frederik. Op geen enkel moment werd door Jochen op 

niveau gespeeld, en dit in combinatie met een tegenstander die beter was zorgde dan ook voor een 

droge 21-12, 21-11. 

Philippe mocht het ondertussen opnemen tegen Sven. Ook Philippe zat nooit echt in de match en 

werd overklast door zijn tegenstander. 21-9 en 21-10. 

Tussenstand: 1-5 en weg met de punten  

De laatste twee enkels werden gespeeld door Erik en Filiep. 

Erik speelde degelijk mee, maar toonde af en toe het gebrek aan ritme in enkels. Hij verloor dan ook 

in twee sets, 21-16 en 21-13. Volgens hem was dit een haalbare kaart mits meer training, dus we 

zullen dit dan ook testen in de terugronde . 



Ondertussen speelde Filiep zijn enkel tegen C2 Maxime. Filiep toonde dat hij meer dan C2 waard is 

en mepte zijn tegenstander van het kastje naar de muur (dit geholpen door zijn tegenstander die de 

lijnen op 3-4cm miste). De match was bijgevolg snel voorbij, al zaten er wel een paar mooie rally’s bij. 

21-10 en 21-10 eindstand. 

 

Eindstand: 2-6, en dit volledig terecht. 

 

Conclusie: we wisten op voorhand dat dit een zware opgave zou worden, en dit werd ook meteen 

bevestigd. Op geen enkel moment konden we echt aanspraak maken op de winst, en zelfs een 

gelijkspel zou overdreven geweest zijn.  

In de terugronde valt hier mits een goeie opstelling misschien wel een punt tegen te pakken, maar 

het is al duidelijk dat dit één van de sterkere ploegen uit de reeks zal zijn. Het was echter goed om 

hiertegen te beginnen, zo wisten we meteen waarnaar we moesten mikken indien we aanspraak 

willen maken op een plaats bovenaan het klassement. 

Volgende week ontvangen we Lokerse 7H, een ploeg vol met bekenden, waar we zeker wat tegen 

moeten kunnen halen. Afspraak 12/09 in onze eigen sporthal  

 

Jochen 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

Smet Frederik B2 Adam Jochen C1 21 12 21 11 2 0 1 0 42 23

De Jaeck Sven B2 Baudts Phillipe C1 21 9 21 10 2 0 1 0 42 19

Staes Mario C1 Stoel Erik C1 21 16 21 13 2 0 1 0 42 29

Bernaert Maxime C2 De Bruyckere Filiep C2 10 21 10 21 0 2 0 1 20 42

De Jaeck Sven B2 De Pré Alain B2

Smet Frederik B2 Adam Jochen C1

De Jaeck Sven B2 Stoel Erik C1

Smet Frederik B2 Adam Jochen C1

Staes Mario C1 De Pré Alain B2

Bernaert Maxime C2 De Bruyckere Filiep C1

Staes Mario C1 Baudts Phillipe C1

Bernaert Maxime C2 De Bruyckere Filiep C2

2 324 268
Mintons 3H

1 1 0 65 61

Winnaar:
Totalen: 12 5 6

29 42

17 2

1

0 1 0

Heren dubbel 4 21 19 23 25 21

42 23

Heren dubbel 3 14 21 15 21 0 2 0

42 29

Heren dubbel 2 21 13 21 10 2

2 0 1 0

Punten

Heren enkel 1

Heren enkel 2

Heren enkel 3

Heren enkel 4

Heren dubbel 1 21 15 21 14

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

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Derde heren ploeg

3de Provinciale C Datum: 8/09/2013

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Mintons 3H Eikenlo 3H


