
Lokeren 2H - Eikenlo 1H 

Op zondag 17 november werd Eikenlo terug in Lokeren verwacht, zelfs met 2 teams sterk. om 

17.30u mochten heren 2 aantreden, om 20u heren 1. Heren 1 nam het op tegen Lokerse 2H, zij 

kregen onlangs een zware nederlaag te verduren van Drive, maar zijn zeker een tegenstander om 

rekening mee te houden. Heren 1 kon opnieuw een mooie zaak doen voor het kampioenschap indien 

er zou gewonnen worden van Lokeren 2H. Voor Eikenlo speelden Shane, Jan, Stijn, Kevin en 

kapitein Geert. 

Nog voor de wedstrijden begonnen was er al een heus spektakel te aanschouwen. Alle coaches en 

wedstrijdleiders werden geweerd uit de zaal door de nieuwe, maar duidelijk onbekwame, 

zaalwachter. Na enige discussies later werden we vlot door de heer doorverwezen naar 

sportdienst@lokeren.be om één ieder zijn beklag naar daar neer te pennen (wat ondertussen 

uiteraard gebeurd is). Ook spelers, coaches en bestuur mensen van Lokeren wist niet wat hen 

overkwam. 

Na zo'n half uur geijverd te hebben werd er dan toch gekozen om nog wat te badmintonnen, 

uiteraard was de concentratie ver te zoeken en begonnen onze heren stroef aan de wedstrijden. 

Kevin en Geert konden de eerste set maar nipt binnenhalen. In de tweede set zagen we teveel fouten 

aan Eikenlo zijde en ging de set naar Lokeren. In de derde set konden Kevin en Geert wel enige 

voorsprong nemen en uiteindelijk toch de winst pakken. 

Shane en Jan hadden het in de donkere hoek van de zaal ook niet gemakkelijk. Ze konden een 3de set 

niet vermijden en moesten deze uiteindelijk ook aan Lokeren laten. 

Tussenstand 1-1. 

In de tweede dubbel kregen Kevin en Geert het eveneens niet gemakkelijk. Vooral de sterke 

verdediging van Lokeren leverde de nodige problemen op. Er werden te veel fouten gemaakt in de 

aanval en het omschakelen van het spel. Kevin en Geert toonden zeker niet hun beste spel en 

verloren de partij verdiend in 2 sets. 

In de laatste dubbel van de avond mochten Shane en Stijn aantreden. Zij begonnen zeer moeizaam 

maar wonnen wel de eerste set. In de tweede set hadden ze net het geluk niet mee en moesten ze 

nipt de duimen leggen voor Lokeren. In de beslissende derde set moesten Shane en Stijn toch hun 

meerdere herkennen en de partij dan ook aan Lokeren laten. 

Hiermee stond heren 1 op een 3-1 achterstand en moesten alle enkels gewonnen worden om alsnog 

de 2 punten binnen te halen. 



Geert deed alvast zijn deel en won vrij eenvoudig zijn partij met 12-21 en 6-21. Al ging zijn 

tegenstander waarschijnlijk niet voluit. 

Ook Kevin wist zijn partij te winnen in 2 sets. In de eerste set liep niet altijd alles zoals het moest, 

maar het bleek wel genoeg voor setwinst met 16-21. In de tweede set werd het nog even spannend, 

maar uiteindelijk pakte Kevin wel nipt de winst met 19-21. 

Jan ging ook uitstekend van start in zijn enkel partij. Hij wist eigen fouten te beperken en speelde 

zeer degelijk. Zijn tegenstander kon echter niet volgen en ging zo steeds vaker zelf in de fout. Jan 

won zijn partij verdiend met 16-21 en 12-21. 

Tot slot kon Stijn de overwinning binnen halen. In de eerste set zagen we Stijn zowat alles 

rondspelen en leek het zeer sterk op een eigen gecreëerde trainingspartij. Stijn wist zijn tegenstander 

volledig af te matten en won de set met 13-21. Er leek Stijn niets te kunnen gebeuren, één degelijke 

brok zelfzekerheid was Stijn. Stijn zijn gewicht representeerde op zijn minst zijn zelfzekerheid in 

percentage, er kon gewoon niets meer fout gaan. Iedereen stond er dan ook happy bij, tot we Stijn in 

actie zagen in de 2de set en we de ene fout na de andere zagen. Onze zelfzekere Stijn stond zo maar 

even 11-3 achter en verloor dan ook de set met 21-12. Tijd om zijn volle gewicht in de strijd te gooien 

dacht Stijn (en dat gaat dezer dagen iets gemakkelijker of vroeger). Langzaam kon Stijn een 

voorsprong nemen en zijn tegenstander helemaal afmatten om uiteindelijk de partij te winnen met 

17-21. Daarmee bewees Stijn zijn waarde voor het team en stond hij absoluut paraat in de 1ste en 

3de set :-) 

Eindstand 3-5. Een nipte overwinning, al was er zeker meer te halen in de dubbels. In de enkel 

partijen was Eikenlo toch wel de betere. 

Hiermee doet heren 1 een gouden zaak in de strijd om het kampioenschap en is met deze 

overwinning al zeker van het "herfstkampioenschap". De volgende en laatste wedstrijd in de 

heenronde is thuis op 3 december, dan wordt Pluimplukkers 4H verwacht in Eeklo. Ook zij zijn zeker 

een ploeg om niet te onderschatten en rekening mee te houden. Benieuwd of heren 1 een feilloos 

parcours kan afleggen in de heenronde, supporters op post dus! 

GDB 

 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

De Waele Klaas B1 De Baets Geert B1 12 21 6 21 0 2 0 1 18 42

De Keukelaere Dries B1 Recollecte Kevin B1 16 21 19 21 0 2 0 1 35 42

Penneman Joris B2 Eloot Stijn B1 13 21 21 12 17 21 1 2 0 1 51 54

Van Paemel Davy B2 Tuerlinckx Jan B2 16 21 12 21 0 2 0 1 28 42

De Keukelaere Dries B1 De Baets Geert B1

Penneman Joris B2 Recollecte Kevin B1

De Waele Klaas B1 De Baets Geert B1

De Vylder Patrick B2 Recollecte Kevin B1

De Keukelaere Dries B1 Herssens Shane B1

Van Paemel Davy B2 Eloot Stijn B1

De Vylder Patrick B2 Herssens Shane B1

Van Paemel Davy B2 Tuerlinckx Jan B2

5 351 380
Eikenlo 1H

1 1 0 61 48

Winnaar:
Totalen: 8 12 3

60 55

14 2

21 16 0

0 1 0

Heren dubbel 4 21 13 19 21 21

42 35

Heren dubbel 3 18 21 21 18 2 1 1

56 62

Heren dubbel 2 21 18 21 17 2

13 21 1 2 0 1

Punten

Heren enkel 1

Heren enkel 2

Heren enkel 3

Heren enkel 4

Heren dubbel 1 22 24 21 17

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

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste heren pl oeg

1ste provinciale Datum: 17/11/13

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Lokerse 2H Eikenlo 1H


