
Eikenlo 1H - De Valkaart 1H 

 

Dinsdag 14 april 2015, Eikenlo 1H mocht rode lantaarn De Valkaart 1H verwelkomen in Eeklo. Voor 

heren 1 was dit een uiterst belangrijke wedstrijd om het behoud in 3de liga te verzekeren, er moest 

namelijk gewonnen worden van de Valkaart om op punten (tijdelijk) voor te komen op onze directe 

concurrenten. Heren 1 trad dan ook aan op volle sterkte met Shane, Jan, Kevin, Filiep en Geert. 

 

De vaste koppels werden gehanteerd, Kevin speelde samen met Geert de eerste 2 dubbels, Shane en 

Jan namen dubbel 3 en 4 voor hun rekening. 

Kevin en Geert konden zich meteen opmaken voor hun revanche wedstrijd uit de heenronde. Toen 

verloor ons duo een dubbel in Oostkamp, nu mochten ze het opnieuw opnemen tegen diezelfde 

tegenstanders. Kevin en Geert gingen goed van start en wisten vrij gemakkelijk hun partij binnen te 

halen met 2 keer 21-14. 

Shane en Jan hadden het toch wat lastiger, zij verloren de eerste set in hun dubbel. Toch herpakten 

ze zich goed, staken een tandje bij en wonnen de 2de en 3de set set. 

Meteen een goede start, wat ook nodig was, iedere wedstrijd is een belangrijke voor de ranking! 

Kevin en Geert speelden daarna de 2de dubbel. Ook in deze wedstrijd gingen onze heren goed van 

start en lieten hun tegenstander geen moment in de wedstrijd komen. De eerste set werd vlot 

binnengehaald met 21-12. Ook in de tweede set kwamen onze heren nooit in de problemen en 

wisten ze te winnen met 21-16. 

Ook Shane en Jan konden hun 4de dubbel vlot binnen halen in 2 sets. 

 

Met een 4-0 tussenstand, was de nodige overwinning zo goed als een feit. 

 

Op naar de enkelwedstrijden … 

 



Geert mocht aantreden voor de eerste heren enkel. Geert begon wat moeizaam aan de partij en 

moest al snel afhaken wegens een slepende blessure. De partij ging dan ook verloren in 2sets. 

Ook Kevin begon moeizaam aan zijn enkelpartij. Hij verloor de eerste set en had niet meteen het 

juiste tempo te pakken. Toch ging het al een stuk beter in de 2de set, die hij wel wist te winnen. In de 

beslissende derde set bleven de heren aan elkaar gewaagd en was het spannend tot op het einde. 

Gelukkig wist Kevin de set te winnen met 21-18. 

De overwinning was daarmee binnen, wat het belangrijkste was. Echter werden ook de wedstrijden 

nog belangrijk om ook op wedstrijdsaldo overeind te blijven. 

Jan speelde de 3de enkel en begon uitermate slecht aan zijn partij, Jan maakte teveel directe fouten 

gaf zo de eerste set cadeau aan zijn tegenstander. In de tweede set begon het niveau terug te keren 

en wist Jan wel het overzicht te houden. Hij stelde orde op zaken en won de tweede set met 21-15. 

In de derde set nam Jan deze keer wel een goede start en speelde vervolgens goed de partij uit. Hij 

won ook de derde set met 21-14. 

Filiep mocht als laatste aantreden om de 4de enkel te spelen. Filiep begon gemotiveerd aan zijn 

partij en nam dan ook een vloeiende start. Hij wist meteen een degelijke voorsprong bijeen te spelen 

en won de eerste set met 21-14. Ook in de tweede set had Filiep niets te vrezen en had hij volledige 

controle over zijn tegenstander. De tweede set ging dan ook vlot naar Filiep met 21-12. 

 

Eindstand : 7-1. Een mooie overwinning, maar vooral een nodige overwinning om ook volgend jaar in 

3de liga te kunnen aantreden. 

Om 100% zeker te zijn moet heren 1 nog 3 wedstrijden winnen of nog een puntje pakken in de 

volgende wedstrijden. De eerst volgende wedstrijd is dinsdag 21 april 2015, dan wordt kampioen 

Pluimplukkers 2H verwacht in Eeklo. Hopelijk kan het behoud dan veilig gesteld worden! 

GDB 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

De Baets Geert B1 Dhondt Jonas B1 15 21 13 21 0 2 0 1 28 42

Recollecte Kevin B1 Verhelst Matthias B2 15 21 21 17 21 18 2 1 1 0 57 56

Tuerlinckx Jan B1 Verplancke Xander C1 13 21 21 15 21 14 2 1 1 0 55 50

De Bruyckere Filiep B1 Meireman Stijn C1 21 14 21 12 2 0 1 0 42 26

De Baets Geert B1 Meireman Stijn B2

Recollecte Kevin B1 Coppens Bart B2

De Baets Geert B1 Dhondt Jonas B2

Recollecte Kevin B1 Coppens Bart B2

Herssens Shane B1 Dhondt Jonas B2

Tuerlinckx Jan B1 Verplancke Xander B2

Herssens Shane B1 Verplancke Xander B2

Tuerlinckx Jan B1 Verhelst Matthias B2

1 367 316
Eikenlo 1H

0 1 0 42 30

Winnaar:
Totalen: 14 5 7

59 56

2

21 18 0

0 1 0

Heren dubbel 4 21 15 21 15

42 28

Heren dubbel 3 17 21 21 17 2 1 1

42 28

Heren dubbel 2 21 12 21 16 2

2 0 1 0

Punten

Heren enkel 1

Heren enkel 2

Heren enkel 3

Heren enkel 4

Heren dubbel 1 21 14 21 14

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

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste heren pl oeg

3de Liga A Datum: 14/04/15

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Eikenlo 1H De Valkaart 1H


