
Tielt 1H - Eikenlo 1H 

 

Op zondagmorgen 26 april 2015 stond alweer de laatste competitiematch van heren 1 op het 

programma. De heren moesten er vroeg uit, ze werden immers om 9.15u verwacht in Tielt. Voor de 

meesten was dit geen probleem, alleen Jan was het uur enigszins uit het oog verloren en verscheen 

dan ook niet zo geheel fris, al kan dat ook te maken hebben met de nodige alcohol van de 

avond/nacht voordien. Op zich geen groot probleem de wedstrijd tegen Tielt speelde voor beide 

ploegen geen noemenswaardige rol meer. Zowel Tielt als Eikenlo 1H blijven in 3de liga, wat het juist 

nog een wedstrijdje maakte voor de eer & de statistieken. 

Voor Eikenlo speelde de vaste kern met Jan, Shane, Kevin en Geert. 

 

Er werd voor deze gelegenheid wat geschoven in de gebruikelijke opstelling, Kevin en Geert speelden 

de eerste dubbel terwijl Shane en Jan de 2de dubbel speelden. 

 

Het vroege zondaguur was duidelijk merkbaar op het veld, Kevin en Geert gingen nog degelijk van 

start maar halfweg de eerste set lieten de heren toch duidelijk het tempo zakken waardoor de eerste 

set naar de thuisploeg ging. Ook in de tweede set gingen onze heren nog degelijk van start maar ook 

de tweede set ging uiteindelijk naar de thuisploeg. 

Shane en Jan mochten daarna aantreden voor hun eerste partij van de dag. Het werd wat afwachten 

hoe Jan de wedstrijd zou ingaan, boven de verwachtingen ging Jan vrij degelijk van start. Onze heren 

speelden een uitstekende eerste set, maar moesten de set toch nipt laten schieten met 22-20. Ook in 

de tweede set lieten Shane en Jan zich duidelijk niet doen. Met enkele mooie punten toonden ze 

duidelijk hun kwaliteiten, maar ook deze set ging nipt naar de thuisspelers met 21-18. 

In de 3de dubbel speelden Jan en Geert samen, zij gingen goed van start en wisten zonder echt super 

te spelen de eerste set te winnen met 17-21. Ook in de tweede set stonden onze heren lang op 

voorsprong en zag het er lang goed uit, toch werd de set nipt verloren in verlenging met 24-22. In de 

derde set hadden Jan en Geert het iets moeilijker, het zat niet echt mee en de verdediging was niet 

wat het moest zijn. De derde set ging verloren met 21-17. 

Ondertussen wisten Kevin en Shane hun partij wel te winnen. Ook zij hadden 3 sets nodig, waarin ze 

de eerste set wonnen met 18-21. De tweede set moesten ze nipt laten schieten met 22-20, maar 

overklasten daarna hun tegenstanders duidelijk in de 3de set met 12-21. 

 

Met een 3-1 tussenstand was het weinig hoop gevend op een goed resultaat, de enkelspelen zijn 

momenteel niet de sterkste discipline van onze heren. 

 



Iedereen begon toch met enige motivatie aan zijn partij. 

Geert mocht het opnemen tegen de plaatselijke A enkel speler en ging uitermate sterk van start. 

Door de vele fouten van zijn tegenstander kwam Geert al snel een 10-tal punten voor en speelde 

daarna de set rustig uit om te winnen met 12-21. In de tweede set zat Geert nog op automatische 

piloot en liet alles wat begaan. Toch bleef hij goed bij, maar verloor de set nipt met 21-19. In de 

derde set haalde Geert het tempo terug wat op, om zo ook deze set comfortabel binnen te halen met 

12-21. 

Kevin speelde de tweede enkel en kon zo revanche nemen van de heenronde. Toch ging ook nu de 

eerste set terug naar zijn tegenstander van dienst, dit met 21-14. In de tweede set wist Kevin wel het 

tij te keren en won knap de set met 13-21. In de beslissende derde set gaven de heren elkaar weinig 

toe en zagen we enkele mooie punten. Jammer genoeg moest Kevin de set laten gaan met 21-18. 

Jan stond in voor de 3de enkel, gezien de omstandigheden stond Jan niet bepaald scherp aan de 

start. Dit was ook snel merkbaar in de partij, de eerste set ging verloren met 21-13. Ook in de tweede 

set was Jan snel uitgespeeld en verloor hij de set met 21-11. 

Als laatste enkel van het seizoen mocht Shane aantreden, hij ging op zoek naar de eerste enkel 

overwinning dit seizoen. Het zat niet bepaald mee en Shane verloor de eerste set met 21-14. In de 

tweede set ging het toch iets beter, maar ook hier schoot Shane net iets te kort. De partij ging 

verloren met 21-18. Jammerlijk verlies, maar Shane's kwaliteiten waren dit seizoen toch eerder 

merkbaar in de dubbels. 

 

Een 6-2 verlies als eindresultaat is misschien niet echt een mooie afsluiter van het seizoen, toch heeft 

iedereen een seizoen lang gevochten met het behoud als resultaat. Niet vergeten dat onze sterspeler 

Stijn dit seizoen niet kon meedoen wat toch een invloed heeft op de enkel wedstrijden. Hopelijk kan 

heren 1 volgend seizoen wel op volle kracht aantreden en wie zal hen dan stoppen? 

 

Bedankt 

Tot slot nog een dankwoordje aan de opgekomen supporters, coaches van dienst en alle spelers & 

invallers! 

De doelstelling werd behaald en hopelijk heeft iedereen genoten van het seizoen. 

Op naar de welverdiende rust om er in september er weer vol tegenaan te gaan! 

 

GDB 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

Vandenberghe Sam A De Baets Geert B1 12 21 21 19 12 21 1 2 0 1 45 61

Van Gerwen Jeroen B1 Recollecte Kevin B1 21 14 13 21 21 18 2 1 1 0 55 53

Verhelst Koen B1 Tuerlinckx Jan B1 21 13 21 11 2 0 1 0 42 24

Lemey Sam B1 Herssens Shane B2 21 14 21 18 2 0 1 0 42 32

Vandenberghe Sam A De Baets Geert B1

Lemey Sam A Recollecte Kevin B1

Vandenberghe Sam A Herssens Shane B1

Coysman Kristof B1 Tuerlinckx Jan B1

Lemey Sam A De Baets Geert B1

Coysman Kristof B1 Tuerlinckx Jan B1

Van Gerwen Jeroen B1 Herssens Shane B1

Verhelst Koen B1 Recollecte Kevin B1

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste heren pl oeg

3de Liga A Datum: 26/04/15

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Tielt 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 21 14 21 16 2 0 1 0 42 30

Heren dubbel 2 22 20 21 18 2 43 38

Heren dubbel 3 17 21 24 22 2 1 1 0

0 1 0

Heren dubbel 4 18 21 22 20 12

Totalen: 14 6 6

62 60

21 1

21 17

2 383 360
Tielt 1H

2 0 1 52 62

Winnaar:


