
Eikenlo 1H - Zuid-West 1H 

 

Op dinsdag 3 maart stond de eerste wedstrijd van de terugronde op het programma, Eikenlo 1H 

mocht de heren van Zuid-West 1H verwelkomen in Eeklo. In de heenronde werd er een nipte 3-5 

overwinning geboekt, wat een mooi resultaat was. Zuid-West hangt momenteel meer naar onderen 

in de reeks, om het behoud te verzekeren zou het dus de bedoeling zijn om opnieuw de volle 2 

punten thuis te houden. Zeker geen gemakkelijke opdracht, Zuid-West beschikt over een zeer 

degelijk team welke al jaren meedraait in 3de liga. Jan, Kjell, Shane, Kevin en Geert gingen de strijd 

aan, met slechts 1 doel: de volle winst! 

 

Kevin en Geert stonden in voor de 1ste en 2de dubbel, Shane en Jan speelden dubbel 3 & 4. 

Kevin en Geert schoten uit de startblokken en begonnen direct met een hoog tempo aan de eerste 

set. De tegenstanders hadden het hier duidelijk moeilijk mee en al snel ging de eerste set naar 

Eikenlo. Ook in de tweede set werd er goed gestart door Kevin en Geert, ze wisten terug snel een 

voorsprong bij elkaar te spelen en wonnen ook vlot de tweede set. 

 

Intussen hadden Shane en Jan ook hun partij bijna op zak. Zij wisten nipt de eerste set binnen te 

halen. In de tweede set ging het net iets vlotter en ook deze set werd mooi gewonnen door Eikenlo. 

 

Na de goede start en 2-0 voorsprong begonnen Kevin en Geert aan hun 2de partij. Het tempo lag 

daarin iets minder hoog maar ook hier konden ze de eerste set mooi binnen halen. Ook in de tweede 

set wisten ze snel een kleine voorsprong te nemen en kwamen ze eigenlijk nooit in problemen. Toch 

werd het nog even spannend op het einde van set, maar ook deze partij wisten ze te winnen in 2 

sets. 

 

Shane en Jan hadden intussen ook in hun partij 2 sets afgewerkt. Zij verloren nipt de eerste set, maar 

wisten wel de tweede set te pakken. In de beslissende derde set zagen we teveel fouten aan Eikenlo 

zijde en konden Shane en Jan onvoldoende druk zetten. 

 

Met een 3-1 tussenstand was heren 1 goed op weg om punten te pakken. 

 



Geert mocht als 1ste heer de enkels aanvatten tegen de enige A speler bij de tegenstander. 

Ondertussen speelde ook Kjell zijn enkel. 

Geert wist kwam in zijn eerste set vrij snel op een achterstand te staan, hij maakte veel fouten maar 

de tegenstander speelde vooral snel en foutloos spel. De eerste set ging dan ook verloren. In de 

tweede set ging Geert beter van start en werden en steeds meer lange rally's gespeeld. Geert wist 

zijn fouten te beperken terwijl de tegenstander steeds meer in de fout ging. Zo kon onze thuisspeler 

de tweede set naar zich toe trekken. In de beslissende derde set stond Geert 9-0 voor, de 

overwinning kon bijna niet meer ontsnappen, toch moest Geert alert blijven, maar uiteindelijk wist 

hij zijn partij binnen te halen in 3 sets. 

 

Ook Kjell had ondertussen zijn partij binnengehaald, hij had maar 2 sets nodig en wist vrij 

comfortabel de partij binnen te halen. 

 

Daarmee was de overwinning opnieuw binnen en waren de 2 punten verzekerd. 

 

Voor de eer en de statistieken speelden Kevin en Jan de 2de en 3de enkel. 

Kevin moest het na vorige week terug opnemen tegen een grote speler, wat steeds lastig spelen is. 

Ook deze keer wist hij zijn spel niet te vinden en zag weinig opties om druk te zetten. Hij verloor dan 

ook zijn partij in 2sets. 

 

Jan ging in zijn partij goed van start, toch kreeg hij het nooit gemakkelijk en bleef het een spannende 

eerste set. Daarin had hij het geluk niet mee en verloor de set diep in verlenging met 24-26. In de 

tweede set moest Jan iets forceren, waardoor hij ook meer fouten maakte. Hij kon zijn achterstand 

nooit helemaal meer goed maken en verloor zijn partij in 2 sets. 

 

Eindstand 5-3. De overwinning was een feit, wat zeer belangrijk was om zo Zuid-West voor te blijven 

op de rangschikking.  

Hiermee staat Eikenlo 1H voorlopig mooi veilig op een 2de plaats in de reeks. Wel moet gezegd 

worden dat de 2de helft van de competitie duidelijk de zwaarste zal zijn. Hopelijk kunnen er nog wat 

puntjes gesprokkeld worden om zo binnen enkele wedstrijd het behoud te kunnen verzekeren. 

GDB 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

De Baets Geert B1 Mahieu Steve A 15 21 21 9 21 15 2 1 1 0 57 45

Recollecte Kevin B1 Surmont Pieter B1 11 21 13 21 0 2 0 1 24 42

Tuerlinckx Jan B1 Bisbrouck Aurelien B1 24 26 16 21 0 2 0 1 40 47

Janssens Kjell C1 Rosseel Kurt B2 21 11 21 13 2 0 1 0 42 24

De Baets Geert B1 Mahieu Steve B1

Recollecte Kevin B1 Surmont Pieter A

De Baets Geert B1 Segher Tom B1

Recollecte Kevin B1 Masson Christophe B2

Herssens Shane B1 Mahieu Steve B1

Tuerlinckx Jan B1 Surmont Pieter A

Herssens Shane B1 Rosseel Kurt B2

Tuerlinckx Jan B1 Masson Christophe B2

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste heren pl oeg

3de Liga A Datum: 03/03/15

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Eikenlo 1H Zuid West 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 11 21 11 2 0 1 0 42 22

Heren dubbel 2 21 15 21 19 2 42 34

Heren dubbel 3 18 21 21 16 1 2 0 1

0 1 0

Heren dubbel 4 21 19 21 16

Totalen: 11 7 5

50 58

2

11 21

3 339 307
Eikenlo 1H

0 1 0 42 35

Winnaar:


