
Gentse 4H - Eikenlo 1H

Op zondagavond 5 februari stond de uitwedstrijd tegen Gentse op het programma voor heren 1. De
vaste ploeg trad aan, echter zonder Philippe, die de sneeuw wat verder ging opzoeken, hoewel er
hier ook genoeg lag :-) 
Tomas was nog eens chauffeur van dienst en gelukkig wist hij deze keer de weg zelf niet, wat ons
rechtstreeks naar de sporthal bracht :-)

We speelden voor de gelegenheid eens met vaste koppels. Geert & Tomas, Kevin & Tom. Niet
iedereen was 100% fit en de strijdlust was soms al wat moeilijker te vinden, maar het doel was
vooral de 2 punten mee naar Eeklo te nemen.

Na een setje opwarming tegen elkaar gingen we van start. Tomas en Geert kenden weinig
problemen in hun eerste set en gingen vlot naar winst. In de tweede set was het iets moelijker maar
de partij werd toch overtuigend gewonnen.

Tom en Kevin hadden het een stuk lastiger. Tom was niet optimaal in form en soms was het dan ook
3 tegen 1. Toch wonnen onze heren de eerste set, zij het nipt. De tweede set werd met enig geluk
gewonnen door Gentse. Dus dan zou je denken een korte 3de set voor Eikenlo ... niets was minder
waar. Gentse kwam fel opzetten en onze jongens kregen zowaar een nederlaag te verduren.

Tussenstand 1-1.

Na wat gerust te hebben, de volgende twee dubbels. Tom en Kevin speelden deze wedstrijd iets
gemakkelijker en wisten zonder problemen hun partij te winnen.
Geert en Tomas kenden eveneens een vlotte eerste set. Maar dan dommelden onze heren lichtjes in.
Na 7-0 achterstand ging de 2de set vrij vlotjes verloren. In de derde set ging het dan aanvankelijk
nog spannend door, tot het wisselen van helft. Een versnelling hoger werd de derde set afgewerkt
zonder problemen en zoals het hoorde.

Tussenstand 1-3. 2 enkels winnen is nog nooit een probleem geweest, dus geen enkele reden tot
paniek.

Geert en Kevin begonnen hun partij.
Geert kende een moeizame start in zijn enkel, toch won hij de eerste set. In de tweede set werd het
tempo wat opgedreven tot een comfortable voorsprong en vlotte winst.
Kevin mocht het opnemen tegen een veel belovende C1. Er werden heel wat mooie en lange rally's
gespeeld. Soms iets te lang naar Kevin zijn fysiek momenteel. Kevin verloor de eerste set nipt. In de
tweede set werd het tempo wat omhoog getrokken en dat bracht meteen resultaat. De tweede set
werd gewonnen. In de derde set was het spanning alom, na 2 zware en moeizame sets was het
spannend toekijken. Er werden terug heel wat mooie rally's gespeeld en Kevin kwam uiteindelijk op
matchpunt ... Daar ging het net niet en de partij werd verloren in verlengingen.

Tussenstand 2-4. Even werd er gevreesd voor puntenverlies ...

Tomas speelde in zijn enkel heel wat mooi rally's ... maar maakte ook teveel directe fouten. Hij kon
zijn tegenstander niet echt onder druk zetten en verloor de partij.

Tussenstand 3-4. Alle hoop in de laatste enkel dus, onze Tom!

Tom dekte alvast een eventueel verlies in, omdat hij nog nooit gewonnen had van zijn tegenstander.
Geen excuus er moet altijd gespeeld worden.



In de eerste set zagen we vooral veel fouten bij Tom, maar was er wel potentieel om het de
tegenstander moeilijk te maken. De eerste set ging verloren. De tweede bleef aanvankelijk gelijk
opgaan en steeg de spanning met de seconde! Toch wist Tom uit het niets plots 6 punten voorsprong
te nemen en stevende af naar setwinst. Uiteindelijk had Tom nog een punt of 5 nodig om het af te
maken, maar de winst was binnen. Een 3de set dus. Hierin opnieuw spannende momenten. Geen
van beide spelers kon een voorsprong op bouwen. Hoe dichter de score bij 20 ging hoe hoger de
hartslag... Gelukkig voor het publiek besliste Tom de wedstrijd vanaf het eerste matchpunt!
Onze Tom haalde er eentje binnen voor het team en was daarmee de matchwinner van de avond!

Eindstand 3-5 na een ware thriller.

Zo haalden we de 2 punten, die we absoluut nodig hebben om kampioen te kunnen spelen.
Onze volgende wedstrijd is thuis tegen Stekene op 23 februari.

GDB



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

Cabus Stijn C1 De Baets Geert B1 15 21 11 21 0 2 0 1 26 42

Demedts Bruno C1 Recollecte Kevin B1 21 19 18 21 24 22 2 1 1 0 63 62

Dekeyser Thomas C1 De Baene Tomas C1 21 10 21 15 2 0 1 0 42 25

Belmans Sander C2 Bontinck Tom C2 21 16 12 21 19 21 1 2 0 1 52 58

Cabus Stijn C1 De Baets Geert B1

Demedts Bruno C1 De Baene Tomas C1

Cabus Stijn C1 De Baets Geert B1

Dekeyser Thomas C1 De Baene Tomas C1

Dekeyser Thomas C1 Recollecte Kevin B1

Standaert Simon C2 Bontinck Tom C2

Belmans Sander C2 Recollecte Kevin B1

Standaert Simon C2 Bontinck Tom C2

5 352 379
Eikenlo 1H

2 0 1 31 42

Winnaar:
Totalen: 8 12 3

61 55

0

21 16 0

2 0 1

Heren dubbel 4 16 21 15 21

46 53

Heren dubbel 3 19 21 21 18 2 1 1

31 42

Heren dubbel 2 15 21 21 11 10 21 1

0 2 0 1

Punten

Heren enkel 1

Heren enkel 2

Heren enkel 3

Heren enkel 4

Heren dubbel 1 15 21 16 21

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

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste heren pl oeg
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