
Eikenlo 1H - Beveren 2H 
  
Op donderdag 19 april was het dé moment van de waarheid. We mochten het thuis opnemen tegen 
de leider in onze reeks Beveren 2H. Wij stonden met 1 punt minder op de 2de plaats. Bij winst waren 
wij kampioen, bij verlies of gelijkspel ging Beveren als kampioen naar huis.  
Het was dus erop of eronder. 
  
Na zwaar overleg werd er uiteindelijk een opstelling gevonden ... 
We hadden uiteindelijk voor zekerheid gekozen in de dubbels. Kevin en Geert speelden 2 keer samen 
om al 2 punten te verzekeren. Indien er dan nog 1 dubbel zou kunnen gewonnen worden zouden we 
3-1 voorstaan en stonden we er goed voor. Het was dus hopen in de dubbels... 
  
Kevin en Geert kenden geen problemen in de eerste dubbel, vrij vlot gingen de heren van start en 
lieten het tempo geen moment zakken. De winst was dan ook snel verzekerd. 
  
Tomas en Tom speelden op dubbel 3 en 4. In hun eerste dubbel speelden ze zeker niet slecht, ze 
verloren de eerste set. In de tweede set gingen ze lang aan de leiding, maar moesten jammer genoeg 
net de set laten gaan in verlengingen. 
  
Tussenstand 1-1. Aangezien beide ploegen met vaste koppels speelden werd het switchen van 
tegenstanders. 
  
Geert en Kevin namen het op tegen de vorige tegenstanders van Tom en Tomas, terwijl Tom en 
Tomas het opnamen tegen het 1ste koppel. 
  
Voor Geert en Kevin was ook dit geen probleem. Opnieuw werd er goed geconcentreerd gespeeld en 
werd de partij duidelijk gewonnen. 
  
Voor Tom en Tomas was het terug iets moeilijker, toch speelden ze knap mee in de eerste set. Ze 
speelden tactisch vrij goed, maar verloren nipt de set. In de tweede set werd iets te verdedigend 
gespeeld en was ons duo even de kluts kwijt. De partij werd jammer genoeg verloren. 
  
Tussenstand 2-2. We moesten het verschil maken in de enkels! 
  
Geert speelde de eerste enkel en kreeg weinig tegenstand in zijn partij. Een gemakkelijke winst was 
het gevolg. 
  
Voor Kevin leek het iets moeilijker te zijn. De eerste set werd zwaar bevochten, maar Kevin wist toch 
de bovenhand te nemen en de eerste set te winnen. 
De tweede set ging iets vlotter, hoewel Kevin moest blijven gaan voor ieder punt. De tweede set werd 
ook mooi gewonnen. 
  
Tussenstand 4-2. Nu maar hopen dat er nog een enkel kon gewonnen worden. Daarbij lag onze 
grootste hoop bij Tomas, hij mocht het opnemen tegen tegen een lager geklasseerde speler, maar 
zeker een niet te onderschatten wedstrijd. 
  
Philippe nam het in zijn partij op tegen een vrij grote speler, waardoor Philippe het vooral moeilijk 
kreeg om goed rond te spelen. De wedstrijd werd vrij snel in het voordeel van Beveren beslist. 
Alle druk kwam dus bij Tomas terecht ... en dat was duidelijk zwaar... 
  
De eerste set werd vooral op power gespeeld door de heren. Service-smash-verdediging-smash was 
vooral het spelbeeld. Daarin moest Tomas het net afleggen en verloor de eerste set nipt met 19-21. 
De frustratie bij Tomas groeide ... na enkele aanwijzingen ging Tomas voor de tweede set... 
In die tweede set bleven de heren maar gaan. Weinig spel, maar spanning genoeg ... Ieder punt telde 
en werd met applaus gevierd. Het belang van de wedstrijd was voor alle spelers duidelijk. 
Tomas wist in extremis de tweede set te winnen met 25-23! Een grote opluchting bij hem, maar ook bij 
alle supporters (van Eikenlo). 
In de rust werden er nog enkele tactische aanwijzingen gegeven en probeerde Tomas daar zijn 
voordeel mee te halen. Het vertrouwen groeide en Tomas kon een kleine voorsprong opbouwen tot 



een 6-tal punten. Het werd nog even spannend toen die voorsprong terug gebracht werd tot 16-13. 
Maar dan wist Tomas toch verder te zetten en de set te pakken met 21-14!!!! 
De meerwaarde die Tomas had qua techniek werd deze keer wel gebruikt en dat maakte toch net dat 
beetje verschil. 
 
Daarmee bracht Tomas de eindstand op 5-3 en was het kampioenschap binnen. 

 
 
De titel was van ons, een prestatie die we aan Tomas hebben te danken, maar evenzeer aan Tom, 
Philippe, Kevin en Geert. We hebben als team gestreden en als team zijn we kampioen geworden! 
 
Het werd een spannende competitie, we wisten dat we weinig punten mochten laten liggen. We 
verloren dan ook enkel punten tegen Beveren (in de heenronde) en tegen onze vrienden van 
Lembeke (4-4). 
 
Hiermee zit het seizoen er op en spelen we volgend jaar in 2de provinciale! 
 

GDB 
 



Afdeling/Reeks: 3de provinciale C Datum: 19 apr 12

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Beveren 2H

Wedstrijd Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas. 1e game 2e game 3e game Games Wedstrijd Punten

Heren enkel 1 B1 Somers Stijn B2 21 6 21 11 2 0 1 0 42 17

Heren enkel 2 B1 B2 22 20 21 17 2 0 1 0 43 37

Heren enkel 3 C1 De Decker Bart C1 5 21 11 21 0 2 0 1 16 42

Heren enkel 4 C1 Claessens Matthias C2 19 21 25 23 21 14 2 1 1 0 65 58

Heren dubbel 1
B1 B2

21 11 21 13 2 0 1 0 42 24
B1 De Decker Bart C1

Heren dubbel 2
B1 Somers Stijn B2

21 10 21 13 2 0 1 0 42 23
B1 Claessens Matthias C2

Heren dubbel 3
C1 B2

18 21 11 21 0 2 0 1 29 42
C2 De Decker Bart C1

Heren dubbel 4
C1 Somers Stijn B2

16 21 20 22 0 2 0 1 36 43
C2 Claessens Matthias C2

Winnaar:
Totalen: 10 7 5 3 315 286

Eikenlo 1H

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste heren ploeg
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