
Eikenlo 1H - Pluimplukkers 4H 

 

Op dinsdag 3 december stond alweer de laatste wedstrijd van de heenronde op het programma. 

Eikenlo 1H mocht thuis de Pluimplukkers 4H verwelkomen, zeker een niet te onderschatten ploeg 

maar normaal wel een haalbare kaart. Eikenlo 1H moest het stellen zonder vaste waarde Shane en 

ging de strijd aan met 4 man: Stijn, Kevin, Jan en Geert. 

 

Kevin en Geert speelden de eerste 2 dubbels, Stijn en Jan de 3de en 4de dubbels. 

In de eerste dubbel kregen Kevin en Geert het zeker niet cadeau, onze heren stonden lang op een 

achterstand, maar wisten toch de eerste set binnen te halen. In de tweede set ging het eveneens 

lang gelijk op, maar opnieuw wisten Kevin en Geert de set te winnen. 

Ondertussen waren Jan en Stijn bezig een de 3de set in hun 1ste dubbel. De eerste set werd mooi 

gewonnen, de tweede set moesten ze nipt laten gaan. In de beslissende derde set gingen de heren 

tot het uiterste. De set werd gewonnen met 22-20. 

In de tweede dubbel moesten Kevin en Geert opnieuw geen cadeau's verwachten. De eerste set 

werd wel gewonnen, maar echt goed spel lieten onze heren niet zien en veel hadden ze dan ook niet 

over. De tweede set ging dan wel een stuk beter en werd een stuk gemakkelijker gewonnen. 

In de laatste dubbel speelden Stijn en Jan opnieuw 3sets. De eerste set moesten ze deze keer 

afstaan, om daarna de 2de set heel nipt te winnen. In de beslissende derde set wisten onze heren 

wel een mooie voorsprong op te bouwen en zo ook de partij binnen te halen. 

Met een 4-0 tussenstand was de winst zo goed als binnen. 

Geert mocht als eerste aantreden in het enkel spel. Geert ging vlot van start en zijn tegenstander was 

niet in staat om Geert echt in de problemen te brengen. Geert wist de partij vlot te winnen in 2sets. 

Kevin moest duidelijk wat zoeken naar zijn niveau in zijn enkel. Hij wist dit ten gepaste tijde te 

vinden. Op 18-20 achterstand stak Kevin een tandje bij en won de eerste set. In de tweede set ging 

Kevin goed door en deze set werd dan ook een stuk vlotter gewonnen. 

Stijn mocht het dan opnemen tegen de belofte van de ploeg. Jonge broer Willems toonde duidelijk 

potentieel in zich te hebben, maar momenteel nog te kort te schieten om het onze Stijn echt moeilijk 

te maken. Stijn won de partij vlot in 2sets. 

Tot slot kon Jan voor een droge 8-0 zorgen. Hij kreeg het zeker niet gemakkelijk, maar Jan steekt in 

de vorm van zijn leven, alles op zijn pad moet eraan geloven. Ook nu won hij zijn partij in 2sets. 

Daarmee werd toch wel een verrassende 8-0 eindstand vastgelegd. Al waren de dubbels een pak 

lastiger dan de scores doen vermoeden. 

Eikenlo 1H heeft zo een ongeschonden parcours afgelegd in de heenronde en is daarmee duidelijk 

tussentijds kampioen in 1ste provinciale, de eerste achtervolger staat momenteel op 4 punten 

achterstand. 

De volgende wedstrijd op het programma is reeds in het nieuwe jaar, op 5 januari 2014 wordt 

Eikenlo 1H verwacht in de Pinte om het op te nemen tegen Latem-De Pinte. Benieuwd of de heren 

dan nog steeds even scherp zullen staan na al het feestgedruis ... 

GDB 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

De Baets Geert B1 Van Hoeymissen Wim B1 21 8 21 9 2 0 1 0 42 17

Recollecte Kevin B1 Verhellen Benjamin B1 22 20 21 11 2 0 1 0 43 31

Eloot Stijn B1 Willems Wouter B1 21 13 21 11 2 0 1 0 42 24

Tuerlinckx Jan B2 Noët Pieter B2 21 17 21 18 2 0 1 0 42 35

De Baets Geert B1 Van Hoeymissen Wim B1

Recollecte Kevin B1 Willems Wouter B1

De Baets Geert B1 Verhellen Benjamin B1

Recollecte Kevin B1 Noët Pieter B2

Eloot Stijn B1 Verhellen Benjamin B1

Tuerlinckx Jan B2 De Reu Koen B2

Eloot Stijn B1 Willems Wouter B1

Tuerlinckx Jan B2 De Reu Koen B2

0 372 287
Eikenlo 1H

1 1 0 58 56

Winnaar:
Totalen: 16 2 8

61 56

15 2

22 20 0

0 1 0

Heren dubbel 4 15 21 22 20 21

42 33

Heren dubbel 3 21 15 18 21 2 1 1

42 35

Heren dubbel 2 21 19 21 14 2

2 0 1 0

Punten

Heren enkel 1

Heren enkel 2

Heren enkel 3

Heren enkel 4

Heren dubbel 1 21 17 21 18

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