
Verslag Eikenlo 3H – Deinze 1H 

Omdat het toch al even geleden is wil ik graag beginnen met een korte schets van de situatie na de 

heenronde: Eikenlo 3H won sinds het laatste verslag zijn 2 ontmoetingen nog, wat ervoor zorgde dat 

we ons bovenaan het klassement nestelden, dit met Deinze en de Mintons. Beide ploegen hadden 

elk slechts 1 match verloren, wat ervoor zorgde dat ze elk met 12 punten de terugronde aangingen. 

Dit echter tot de PBO opmerkte dat er een foutieve opstelling gebruikt was door Mintons, waardoor 

ze een sanctie kregen tegen… Eikenlo! Hierdoor werd ons 6-2 verlies omgedraaid naar een 4-4 

gelijkspel en kwamen we 1 punt voor op Deinze en 2 punten op Mintons. Sportief niet helemaal 

correct, maar een gegeven paard  

Dit punt zou echter niets betekenen als we in de terugronde niet konden winnen van onze naaste 

concurrenten. Op 27/01 begon de terugronde tegen Aalst, die met 2-6 opzij werden gezet. Echt 

overtuigen deed echter niemand in die matchen, waardoor het afwachten was hoe de match tegen 

Deinze zou worden. 

Gezien het belang werd ervoor geopteerd om met Filiep en Jan als invallers te spelen, om zo de 

sterkst mogelijke ploeg te krijgen. Er werd dan ook gekozen voor het duo Jan-Jochen op HD1 en 2 en 

Filiep-Alain op HD3 en 4. Beide koppels kunnen normaal de meeste tegenstanders in 3e provinciale 

aan, maar de ervaring had ons geleerd dat Deinze zeker niet onderschat mocht worden in dubbels en 

dit zeker met Patrick Kint (B2) die vorige keer niet meespeelde tegen ons. 

Deinze opteerde voor verschillende koppels op elke match, waardoor we mooi van start konden gaan 

met HD1 en HD3. 

In HD1 namen Jan en Jochen het op tegen Patrick en Peter. Het was in het begin aftasten naar wat de 

tegenstanders allemaal konden, wat resulteerde in een vrij gelijk opgaande match tot aan 11. Hierna 

echter ging de druk van Eikenlo omhoog, wat resulteerde in een hogere foutenlast bij Deinze. 

Hierdoor werd de eerste set al bij al vlot gewonnen met 21-14. In de tweede set kregen we weer een 

gelijk opgaande eerste helft, maar toen begonnen Jan en Jochen echter vakkundig alle slagen in het 

net of buiten te slaan. Hierdoor stonden beide heren in een mum van tijd 18-11 achter. Er werd 

echter niet opgegeven en na een ware inhaalrace kon Eikenlo de 2e set stelen met 22-20. Misschien 

niet helemaal verdiend, maar de mentale weerbaarheid was top! 

In HD3 ondertussen namen Filiep en Alain het op tegen Frank en Thomas. De drang naar voor van 

Alain en het smashgeweld van Filiep bleken in het verleden al meerdere malen een goede 

combinatie, maar in de eerste set kwam dit er niet echt uit. Beide heren kregen de shuttles niet 

weggewerkt voorbij Thomas (de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat hij wel ruimschoots in de dubbele 

meters zit), wat zorgde voor een onverwachts zwaar verlies met 11-21. In de tweede set ging het 

niveau echter omhoog en kwam Eikenlo na een hele zware set met 26-24 boven water. Dit gaf goede 

hoop op winst in de derde, maar helaas ging het niveau weer wat naar beneden en werd er verloren 

met 12-21. 

 

Ondertussen waren Jan en Jochen reeds begonnen aan HD2, ditmaal tegen Frederik en Peter. Hierin 

lag het tempo merkbaar lager dan in de eerste dubbel, waardoor Eikenlo over de tegenstand walste 

en in een mum van tijd won met 21-12. Gelet op vorige dubbel was het noodzakelijk om echter geen 



concentratieverlies te hebben en ervoor te zorgen dat ook de tweede set snel binnengehaald werd. 

Dit ging minder vlot dan de eerste set, dit in grote mate door het betere spel van de heren van 

Deinze, maar toch kwam de overwinning nooit echt in gevaar en werd er gewonnen met 21-16. 

Tot slot was er HD4, waarin Filiep en Alain konden tonen tot wat ze echt in staat waren. Na de 1e 

verloren dubbel waren ze er bijzonder op gebrand om hun beste spel boven te halen, wat ook zeer 

goed lukte in de eerste set. Een droge 21-11 gaf aan dat dit duo met momenten op een zeer hoog 

niveau kan spelen. In de tweede set ging het echter wat moeizamer (in slaap gewiegd door de 

eerste? Wie zal het zeggen), maar gelukkig volstond een kleine voorsprong om de set winnend af te 

sluiten met 21-19. 

Dit zorgde voor een geruststellende tussenstand na de dubbels van 3-1. Door het invallen van Jan en 

Filiep had Eikenlo immers een mooie versterking in de enkels, al mocht Deinze niet onderschat 

worden. 

HE1 werd door Jan voor zijn rekening genomen. Jan bewees dit seizoen reeds meerdere malen dat hij 

in bloedvorm steekt in enkels en dat werd ook deze maal snel bevestigd. Patrick speelde niet 

onaardig mee, maar moest reeds snel erkennen dat deze Jan meer dan 1 maatje te groot was. Jan 

won met een afgetekende 10 en 14 zijn enkel in recordtempo en zorgde zo voor de 4-1. 

Hierdoor was het aan Jochen in HE2 om de overwinning vast te leggen tegen Alex. Er werd aarzelend 

gestart, maar eens het juiste ritme gevonden werd kon Jochen doorstomen naar de overwinning. Er 

werd gewonnen met 14 en 17. Hierdoor was de overwinning met 5-1 binnen en deed Eikenlo alvast 

een schitterende zaak in het klassement! Het was echter wachten op de twee laatste enkels om te 

kijken of we de score nog wat verder konden uitdiepen. 

Op HE3 mocht Erik het opnemen tegen Frederik. Erik klaagde reeds in het verleden meerdere malen 

over het gebrek aan ritme in zijn enkel, wat ook deze keer (helaas) bewezen zou worden. Frederik 

dicteerde vanaf het begin het tempo en zorgde ervoor dat Erik nooit echt in de buurt kwam om hem 

te bedreigen. De eerste set werd dan ook verloren met 16-21. Hierna kwam Erik echter onder stoom 

en ging zijn niveau omhoog. Of dit te maken heeft met het ritme dat hij terugvond, of de gedachte 

dat hij kilometers gereden had voor 2 sets laat ik in het midden, maar Erik kwam helemaal boven 

water en won de tweede set met 19. Hierdoor leek de veer gebroken bij Frederik en kon Erik in de 

derde set het vlot uitspelen en winnen met 21-13. 

Tot slot trad Filiep aan tegen Frank. Filiep won kort ervoor het toernooi van Brugse en bewees ook 

ditmaal dat hij héél zwaar ondergeklasseerd staat met zijn C2. In twee korte sets werd Frank van het 

kastje naar de muur gemept. Filiep zijn plaatsing was bijzonder goed en resulteerde in een bijzonder 

korte 21-12 en 21-11 overwinning. 

 

Eindstand 7-1 en Eikenlo deed zo een uitstekende zaak in de race voor de titel. Alles blijft zo in eigen 

handen. De volgende match is op 12/02 tegen Wetteren, waar het zaak zal zijn om ons niet te laten 

verrassen. 

Jochen 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

Tuerlinckx Jan B2 Kint Patrick B2 21 10 21 14 2 0 1 0 42 24

Adam Jochen C1 Schoemakers Alex C1 21 14 21 17 2 0 1 0 42 31

Stoel Erik C1 De Rijcke Frederik C1 16 21 21 19 21 13 2 1 1 0 58 53

De Bruyckere Filiep C2 Descheerder Frank C1 21 12 21 11 2 0 1 0 42 23

Tuerlinckx Jan B2 Kint Patrick B2

Adam Jochen C1 Blontrock Peter C1

Tuerlinckx Jan B2 Blontrock Peter C1

Adam Jochen C1 De Rijcke Frederik C1

De Pré Alain B2 Descheerder Frank C1

De Bruyckere Filiep C2 Spiessens Thomas C2

De Pré Alain B2 Schoemakers Alex C1

De Bruyckere Filiep C2 Spiessens Thomas C2

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Derde heren ploeg

3de Provinciale C Datum: 6/02/2014

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Eikenlo 3H Deinze 1H

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

Heren enkel 1

Heren enkel 2

Heren enkel 3

Heren enkel 4

Heren dubbel 1 21 14 22 20 2 0 1 0 43 34

Heren dubbel 2 21 12 21 16 2 42 28

Heren dubbel 3 11 21 26 24 1 2 0 1

0 1 0

Heren dubbel 4 21 11 21 19

Totalen: 15 3 7

49 66

2

12 21

1 360 289
Eikenlo 3H

0 1 0 42 30

Winnaar:


