
Eikenlo 1H - Tielt 1H 

 

Op dinsdag 24 februari mocht Eikenlo 1H titelkandidaat Tielt 1H ontvangen in Eeklo. Onder het 

motto "niets moet, alles was meegenomen" werd de competitieavond gestart. Eikenlo kon 

beschikken over het vaste team, dat bestond uit Kjell, Jan, Shane, Kevin en Geert. Ondanks dat er 

niets moest, was er toch enige spanning in de ploeg om toch een goede prestatie neer te zetten. 

 

Shane en Jan mochten openen met de eerste dubbel, terwijl Kevin en Geert de 4de dubbel speelden. 

Shane en Jan speelden een goede partij, maar moesten toch hun meerdere herkennen in de 2 A 

spelers aan de overkant van het net. Ze verloren hun partij in 2 sets. 

Kevin en Geert deden het iets beter, zij wisten wel hun partij te winnen, al moesten ze de eerste set 

nog afgeven aan de bezoekers. In de 2de en 3de set kwamen onze heren er door en konden ze beide 

sets vlot binnenhalen. 

 

Shane en Jan konden zich daarna opmaken voor de 2de dubbel, ondertussen namen Kjell en Geert 

de 3de dubbel voor hun rekening. 

Ook hier gingen Shane en Jan goed van start, met enkele mooi punten en rally's wisten ze goed stand 

te houden, toch verloren ze nipt de eerste set. Alles op alles in de 2de set, waarbij onze heren 

opnieuw hun mannetje stonden, maar ook deze keer zat het geluk niet echt mee en verloren ze de 

set in verlenging. 

Bij Kjell en Geert ging het aanvankelijk minder goed. In de eerste set werd er matig gespeeld door de 

thuisspelers, er werden teveel fouten gemaakt en de set ging vlot naar de tegenpartij. Gelukkig 

wisten onze heren zich wel prima te herpakken en konden ze even vlot de tweede set binnenhalen. 

Er werd vervolgens een spannende derde set gespeeld, toch kwamen Kjell en Geert op enige 

achterstand die ze niet meer wisten goed te maken. 

 

1-3 na de dubbels, wat meestal Eikenlo's sterkste punt is. Het zag het dus niet zo best uit. 

 



Jan mocht de enkels openen als 1ste heer, hij ging goed van start en wist enkele knappe punten te 

maken. Het werd een spannende eerste set, maar Jan moest de set nipt laten gaan. In de tweede set 

werden er teveel fouten gemaakt en kon Jan alleen maar tegen een achterstand aan kijken. Hij kreeg 

geen kansen meer waardoor hij de partij verloor in 2 sets. 

 

Kevin mocht het in zijn enkel opnemen tegen een tegenstander van formaat (letterlijk en figuurlijk). 

Hij had het dan ook moeilijk om openingen te vinden, alles werd vlot teruggebracht en liften was ook 

niet direct een optie. Een lastige partij dus. De eerste set ging verloren. In de tweede set probeerde 

Kevin iets te veel te forceren waardoor hij teveel directe fouten maakten. Ook deze set ging naar 

Tielt. 

 

Hiermee was de eerste nederlaag van Eikenlo 1H een feit. De laatste nederlaag dateert al van 4 jaar 

terug, maar het moest er eens van komen uiteraard. 

 

Tot slot speelden Geert en Kjell nog hun enkel voor de statistieken. 

Beide heren hadden weinig tegenstand te verduren en wonnen hun partij dan ook uitermate vlot. 

Kjell deed het daarin het best, hij wist zijn 2de set te winnen met 21-2!! 

 

Zo werd het 3-5 en bleek het toch nog een nipte nederlaag te worden. Vooral de 2de & 3de dubbel 

waren spannend en konden alle kanten op. 

Voorlopig blijft Eikenlo 1H wel mooi in de midden staan van de rankschikking en is er nog niet 

meteen degradatiegevaar. Op naar de volgende wedstrijd, dan wordt Zuid-West 1H verwacht in 

Eeklo. 

 

GDB 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

Tuerlinckx Jan B1 Vandenberghe Sam A 18 21 14 21 0 2 0 1 32 42

Recollecte Kevin B1 Van Gerwen Jeroen B1 16 21 12 21 0 2 0 1 28 42

De Baets Geert B1 Lemey Sam B2 21 11 21 9 2 0 1 0 42 20

Janssens Kjell B2 Van De Walle Lowie B2 21 7 21 2 2 0 1 0 42 9

Herssens Shane B1 Vandenberghe Sam A

Tuerlinckx Jan B1 Lemey Sam A

Herssens Shane B1 Van Gerwen Jeroen B1

Tuerlinckx Jan B1 Van De Walle Lowie B2

De Baets Geert B1 Vandenberghe Sam A

Janssens Kjell B1 Lemey Sam A

De Baets Geert B1 Van Gerwen Jeroen B1

Recollecte Kevin B1 Van De Walle Lowie B2

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste heren pl oeg

3de Liga A Datum: 24/02/15

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Eikenlo 1H Tielt 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 12 21 14 21 0 2 0 1 26 42

Heren dubbel 2 19 21 20 22 0 39 43

Heren dubbel 3 13 21 21 13 1 2 0 1

2 0 1

Heren dubbel 4 19 21 21 10 21

Totalen: 7 11 3

52 55

14 2

18 21

5 322 298
Tielt 1H

1 1 0 61 45

Winnaar:


