
4Ghent 1H - Eikenlo 1H 

 

Zondagmiddag 27 januari stond de clash op het programma in 2de provinciale A. Eikenlo 1H mocht 

het opnemen tegen directe titel-kandidaat 4Ghent. In de heenronde werd nipt 5-3 gewonnen, in het 

hol van de leeuw gingen onze heren de strijd aan. Op papier beloofde het een spannende strijd te 

worden, 3 B1's en 2 B2's tegenover elkaar. Ondertussen had Eikenlo 1H een mooie reeks wedstrijd 

achter de rug, er werd 3 keer gewonnen met 8-0 en over het volledige seizoen werden nog maar 5 

wedstrijd verloren. Eikenlo 1H trad aan met de vaste kern: Kevin, Stijn, Shane, Jan en aanvoerder 

Geert. 

 

Kevin en Geert stonden opnieuw in voor de eerste 2 dubbels, echter door vaste koppels bij de 

tegenstanders was het noodzakelijk de 2de dubbel te verwisselen met de 3de dubbel. Op zich 

betekende dat weinig verschil. 

 

Kevin en Geert begonnen moeizaam aan hun wedstrijd. Te weinig snelheid in het spel en teveel 

directe fouten waren vooral de oorzaak tot set verlies. In de tweede set ging het aanvankelijk niet 

veel beter, tot na de pauze. Er werd meer snelheid ingebracht en de concentratie werd wat omhoog 

gehaald. Dit resulteerde in setwinst en ook de 3de set werd op dat niveau verder gezet. Eerste 

wedstrijd was binnen! 

Shane en Jan wisten ondertussen hun wedstrijd nipt te verliezen in 3sets. De eerste set ging nipt 

verloren. De tweede set werd knap gewonnen, maar in de derde set lukt het terug iets minder goed. 

Tussenstand 1-1 en 2 spannende dubbels achter de rug. 

 

Kevin en Geert mochten zich dan opmaken om de 3de dubbel te spelen. Ook daar werd er terug iets 

te "laks" gestart en ging de eerste set verloren in verlengingen. In de tweede set werden er iets 

minder fouten gemaakt en kon de set binnengehaald worden. Ook in de derde set werd er degelijk 

spel bovengehaald en kon de winst binnengehaald worden. 

Shane en Jan mochten het in hun wedstrijd opnemen tegen hetzelfde duo als op de eerste dubbel, 

geen gemakkelijke partij dus. De eerste set werd opnieuw een thriller en werd deze keer wel 

gewonnen door Eikenlo. In de tweede set moesten onze heren even bekomen en ging de set verloren 

om daarna verschroeiend uit te halen in de derde set. Die set werd vlot gewonnen en daarmee zaten 

de dubbels erop. 

Tussenstand 1-3, tijd om het af te maken in de enkels! ☺ 

 

 



De enkels werden voor de gelegenheid even aangepast, Kevin en Geert wisselden van plaats. Kevin 

speelde de eerste enkel, Stijn de 2de, Geert de 3de en Jan de 4de enkel. 

Kevin en Stijn mochten aantreden en konden meteen zorgen voor de winst. 

Kevin ging goed van start maar dommelde toch even in en liet ongewild zijn tegenstander nog bijna 

langszij komen. Gelukkig schoot Kevin op tijd terug in actie en won hij de eerste set. In de tweede set 

bleef Kevin wel steeds bij de les en haalde vlot de winst binnen. 

Stijn liet in zijn eerste set geen spaander heel van zijn tegenstander. Op alles werd aangevallen en de 

set was dan ook zeer snel binnen. In de tweede set minderde Stijn wat snelheid maar had voldoende 

over om ook deze vlot binnen te halen. 

Tussenstand 1-5, de winst was een feit, de overige wedstrijd waren enkel nog voor de statistieken. 

 

Geert mocht het opnemen tegen een bekende tegenstander en wist dat dit geen gemakkelijke partij 

zou worden. Toch werd de eerste set vlotter gewonnen dan verwacht. In de tweede set begon een 

tornooi-weekendje door te wegen, maar werd er toch nog genoeg marge voorzien om de winst 

binnen te halen. 

Tot slot mocht Jan de klus afmaken. In zijn eerste set kreeg hij het zeker niet gemakkelijk. Toch wist 

speelde onze Jan zeker niet slecht maar had net het geluk niet aan zijn zijde. De eerste set ging nipt 

verloren. In de tweede set ging het al een stuk beter en kon deze toch overtuigend gewonnen 

worden. In de beslissende derde set ging Jan opnieuw goed van start tot de tegenstander de 

wedstrijd moest staken wegens fysieke problemen. 

 

Eindstand 1-7. Een duidelijke winst tegen onze directe concurrent, het woord "statement" werd 

even in de mond genomen. ☺ 

De spannende wedstrijd die het beloofde op papier, viel een beetje in het water eens op het veld. 

 

Het kampioenschap komt nu wel heel dicht bij, de volgende wedstrijd is op 5 februari thuis tegen 

Lokeren, alleen bij winst met 8-0 zijn we dan al verzekerd van het kampioenschap! Als dat geen 

motivatie is om eens 8-0 te winnen!! 

 

GDB 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

Blomme Geert B1 Recollecte Kevin B1 15 21 7 21 0 2 0 1 22 42

Melkebeke Bert B1 Eloot Stijn B1 11 21 15 21 0 2 0 1 26 42

Kesteleyn Wouter B1 De Baets Geert B1 11 21 16 21 0 2 0 1 27 42

Vermeir Gertjan B2 Tuerlinckx Jan B2 21 19 12 21 12 21 1 2 0 1 45 61

Blomme Geert B1 De Baets Geert B1

Kesteleyn Wouter B1 Recollecte Kevin B1

Blomme Geert B1 Eloot Stijn B1

Kesteleyn Wouter B1 Herssens Shane B2

Melkebeke Bert B1 De Baets Geert B1

Vermeir Gertjan B2 Recollecte Kevin B1

Melkebeke Bert B1 Tuerlinckx Jan B2

Vermeir Gertjan B2 Herssens Shane B2

7 331 426
Eikenlo 1H

1 1 0 57 54

Winnaar:
Totalen: 6 15 1

55 64

14 2

14 21 1

2 0 1

Heren dubbel 4 21 19 15 21 21

55 59

Heren dubbel 3 24 22 17 21 1 2 0

44 62

Heren dubbel 2 22 24 21 14 12 21 1

9 21 1 2 0 1

Punten

Heren enkel 1

Heren enkel 2

Heren enkel 3

Heren enkel 4

Heren dubbel 1 22 20 13 21

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