
De Valkaart 1H - Eikenlo 1H 

 

Op zondagmorgen 22 februari om 9u, inderdaad zondag om 9u in de morgen, werden de heren (en 

ook de dames voor hun wedstrijd) verwacht in Oostkamp om het op te nemen tegen De Valkaart 

1H. De Valkaart staat momenteel laatste in de tussenstand, met het oog op behoud moest er dus 

vandaag gewonnen worden om zo zeker de Valkaart voor te blijven. Voor Eikenlo speelden Shane, 

Jan, Kevin, Kjell en Geert. 

 

Kjell en Geert speelden de eerste dubbel terwijl Shane en Jan de 4de dubbel konden spelen. Bij Kjell 

en Geert merkten we een moeizame start, beide heren waren niet super actief en dit was merkbaar 

in het spel. Toch wonnen ze de eerste set nipt en wisten ze wel een beter niveau te brengen in de 

tweede set. De tweede set werd dan ook vlot gewonnen. 

Ook Shane en Jan wisten hun partij in 2 sets af te ronden. Toch mochten ze hun tegenstanders niet 

onderschatten en moesten ze vol aan de bak. Onze heren brachten wat nodig was en wonnen 

verdiend hun partij. 

Kort daarna konden Kevin en Geert aantreden voor de 3de dubbel, terwijl Shane en Jan de 2de 

dubbel speelden. Shane en Jan kregen het in deze partij best lastig. Het was duidelijk even aanpassen 

en verloren de eerste set. In de tweede set speelden onze heren wel een stuk beter, maar toch 

moesten ze ook hier de set nipt laten gaan. 

Kevin en Geert wisten in hun partij maar nipt de eerste set te winnen. Hun niveau was zeker niet 

hoogstaand, maar toch wisten ze in de tweede set niet veel beter te doen. Er werden teveel fouten 

gemaakt en er werd onvoldoende druk gezet, de tweede set ging zo naar de Valkaart. Ook in de 

derde set konden Kevin en Geert niet echt op voorsprong komen, het bleef spannend maar onze 

heren moesten de partij in verlengingen laten aan de thuisploeg. 

Zo stond het 2-2 na de dubbels, er werd dus veel verwacht van de enkels. 

Geert mocht als eerste aantreden, terwijl Kevin de tweede enkel voor zijn rekening nam. Geert 

begon wat afwachtend aan de partij en wist goed bij te blijven. Toch wisten geen van beide spelers 

een voorsprong te bekomen en werd het spannend op het einde van de eerste set. Jammer genoeg 

moest Geert de set nipt laten gaan. Toch ging hij goed verder in de 2de set en kon hij daar wel een 

kloof slaan om zo de set binnen te halen. Ook in de 3de set kon Geert langzaam een voorsprong 

bijeen spelen en zo zijn partij binnenhalen. 

Ook bij Kevin ging het moeizaam, hij wist wel de eerste set nipt binnen te halen om daarna ook een 

spannende tweede set te spelen. Ook hier werd het spannend, maar Kevin kon zijn partij beëindigen 

in 2 sets. 

Zo werd het 2-4 en hadden en moest er slechts 1 partij meer gewonnen worden om de volle 2 

punten mee naar Eeklo te nemen. 

 



Jan stond in voor de 3de enkel, daarin ging hij matig van start. Hij speelde niet slechts, maar de hoge 

foutenlast speelden hem parten. Hij verloor nipt de eerste set, hij wist zich echter goed te herpakken 

wist duidelijk de 2de set naar zijn hand te zetten. Ook in de derde set speelde Jan mooi & 

gecontroleerd, hij wist verdiend de partij binnen te halen in 3sets. 

Kjell mocht vervolgens de 4de enkel afwerken. Hij deed dat met sprekend gemak en zette zijn 

tegenstander meermaals op het verkeerde been. Hij wist zijn partij uitermate vlot in 2 sets binnen te 

halen. 

 

 

Eindstand 2-6. Eikenlo 1H wist hierdoor de volle 2 punten te pakken en houd daarmee toch enige 

afstand van de laatste posities. 

            

            GDB 

 

 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

Dhondt Jonas B1 De Baets Geert B1 21 19 8 21 12 21 1 2 0 1 41 61

Verhelst Matthias B1 Recollecte Kevin B1 19 21 19 21 0 2 0 1 38 42

Meireman Stijn B2 Tuerlinckx Jan B1 21 19 13 21 12 21 1 2 0 1 46 61

Coppens Bart C1 Janssens Kjell B2 7 21 8 21 0 2 0 1 15 42

Dhondt Jonas B1 De Baets Geert B1

Verhelst Matthias B1 Janssens Kjell B1

Dhondt Jonas B1 Herssens Shane B1

Verhelst Matthias B1 Tuerlinckx Jan B1

Meireman Stijn B2 De Baets Geert B1

Coppens Bart B2 Recollecte Kevin B1

Meireman Stijn B2 Herssens Shane B1

Coppens Bart B2 Tuerlinckx Jan B1

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste heren pl oeg

3de Liga A Datum: 22/02/15

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

De Valkaart 1H Eikenlo 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 18 21 7 21 0 2 0 1 25 42

Heren dubbel 2 21 16 21 19 2 42 35

Heren dubbel 3 19 21 21 17 2 1 1 0

0 1 0

Heren dubbel 4 17 21 19 21

Totalen: 6 13 2

64 60

0

24 22

6 307 385
Eikenlo 1H

2 0 1 36 42

Winnaar:


