
Verslag uitwedstrijd Wit-Wit vs Eikenlo 

Op maandag 05/11/2007 werd in Ronse de 4de competitiewedstrijd gespeeld tegen Wit-Wit. Dit is 
een ploeg met zéér goede jeugd en zou dus een zware dobber worden. Met verenigde krachten 
gingen we ten strijde.  

De uitverkoren spelers waren: Van Hamme Erik, Baudts Philippe, De Ridder Koen, Piers Jeffrey, 
Van Haele Nick en De Vrieze Joeri. Met deze 6 jongens gingen we het als 3de gerangschikte Wit-
Wit een lastige avond maken. 

De 1ste dubbel werd gespeeld door Philippe en Joeri, zij kwamen uit tegen 2 sterke jonge spelers 
waaronder een C2-speler. De eerste shuttles waren even wennen want de tegenpartij speelde een 
goed aanvallend spel vanaf de start van deze wedstrijd. Onze jongens hadden het moeilijk om hun 
opslag te behouden. Uiteindelijke ging de 1ste set toch naar Eikenlo, 12-21. De 2de set ging zo verder 
maar onze jongens hadden het hier moeilijk om de aanvallen en de technisch onderlegde tegenpartij 
weerstand te bieden. Het werd terug een fel bevochten set maar hier trok de tegenpartij aan het 
laatste eind, 21-14. Deze wedstrijd zou dus een welverdiende 3de set krijgen waarbij beide partijen 
alles zouden geven. Het ging hier terug gelijk op tot onze spelers de bovenhand namen en zo de 
eerste dubbel wonnen met 16-21. Tussenstand 0-1. Goed begin. 

Dit zou dus een lastige avond worden voor beide teams.  

Als 2de dubbel stonden Jeffrey en Nick opgesteld. Deze 2 jeugdige spelers zouden het beste van 
zichzelf geven. Toch hadden zij het moeilijk tegen een sterk duo die aanvallend duidelijk sterker 
waren dan onze spelers. Onze spelers werden van het kastje naar de muur gespeeld door technisch 
begaafde tegenstanders. Dit resulteerde al snel in een 21-11 verliezende set. De 2de set was iets beter 
maar toch konden ze geen vuist maken tegen dit duo, 21-9 was de uitslag. Tussenstand 1-1. 

Ondertussen waren al enkele enkelpartijen aan de gang door de kleine bezetting van Wit-Wit. 

De eerste enkelpartij stond op naam van Erik. Deze stond voor de zware klus om tegen een C2 
geklasseerde tegenspeler te spelen. Dit voelde Erik aan den lijve. De match begon zeer snel en beide 
spelers hadden enkele shuttles nodig om elkaar af te tasten. Erik bood goed tegenwerk door goed 
geplaatste clears en enkele rake smashes. Toch ging de tegenpartij met de 1ste set aan de haal, 21-15. 
De 2de set ging niet zo gemakkelijk voor de tegenpartij, Erik nam zijn tegenspeler direct bij de keel 
en dit beloofde nog een fel bevochten wedstrijd te worden. Erik had gehoopt op een 3de set maar 
deze kwam er helaas niet. Deze werd uiteindelijk in verlengingen gewonnen door Wit-Wit, 24-22. 
Tussenstand 2-1. 

Nu stond de 3de dubbel op het programma, deze was voor Koen en Nick. Ook zij hadden het 
moeilijk tegen een goed spelend duo. Deze vonden al gauw de zwakke plekken van onze jongens en 
maakten hier gretig gebruik van. De 1ste set werd verloren met 21-14. Dit ging zo door in de 2de set 
en onze spelers stonden al snel achter, zij boden nog aardig weerwerk maar het kon toch niet baten. 
De 2de set werd tevens verloren met 21-10. Tussenstand 3-1. 

Er was nog niets verloren we konden dus nog een gelijkspel of zelfs een overwinning behalen, dit 
hing allemaal af van onze enkelspelers en laatste dubbel. 



Ondertussen was Philippe bezig met zijn enkelpartij. Philippe zag dit goed zitten want deze was 
fysiek op hoog niveau maar dat wisten onze tegenspelers ook. De 1ste set ging gelijk op, de beide 
spelers gaven elkaar geen duimbreed toe en het werd dus een wedstrijd om van te genieten. Jammer 
genoeg werd deze verloren door Philippe met 21-19. De tegenpartij kon zich dus nog aan wat 
verwachten. Deze 2de set werd een one man show, 6-21 voor Eikenlo. Er werd dus een 3de set 
gespeeld waar onze fysiek sterk spelende Philippe won met de vingers in de neus, 11-21. 
Tussenstand 3-2. 

Nu was het de beurt aan Koen, deze was gebrand op een overwinning die zijn zelfvertrouwen de 
hoogte in zou sturen. Echter was dit niet zo een gemakkelijke klus, hij kwam tegen een technisch en 
fysisch sterke tegenspeler te staan met dan ook als resultaat C2 klassement. Dit  had wel geen 
indruk op Koen die fysiek onze sterkste speler is in het enkelspel. De 1ste set ging gelijkgaand op tot 
de tegenpartij enkele mooie punten won en daardoor ook de bovenhand nam van Koen. Deze gaf 
zich echter niet zo makkelijk gewonnen en bood mooi weerwerk. Dit was een wedstrijd op het 
scherpst van de snee en dit vonden ook onze spelers. De 1ste set ging naar Wit-Wit met 21-15. De 
2de set was een voortzetting van de kunsten van deze sterk spelende jongens. Ook hier werd elk punt 
sterk bevochten want het ging tenslotte om een eventuele 3de set waarbij Koen misschien de 
bovenhand zou kunnen nemen en zo onze tegenspelers het mes op de keel te zetten. Dit was jammer 
genoeg niet het resultaat dat wij hoopten, 21-17 verlies. Maar toch een prachtwedstrijd om duimen 
en vingers van af te likken. Tussenstand 4-2. 

Een gelijkspel was het hoogst haalbare nog maar dit zou dan ook een heel goed resultaat zijn voor 
onze jongens die zich volledig gaven. 

De laatste enkel werd gespeeld door Joeri, deze had normaal gezien de beste loting maar dit kon 
maar gezegd worden na de wedstrijd. Er werden tijdens deze wedstrijd veel clears gespeeld en dit 
zou dus fysiek zwaar worden. Joeri kon al gauw de 1ste set binnen halen met 11-21. De 2de set was 
in het begin terug voor Joeri maar de tegenpartij kwam aandringen en het werd al snel gelijk waarin 
onze speler de set verloor met 21-17. Na enkele minuten rust werd de 3de set gespeeld en dit liep 
beter voor onze speler. Joeri veranderde van tactiek en de 3de set was snel binnen 6-21. 
Tussenstand 4-3. 

Alles hing dus af van de laatste dubbelpartij van deze avond dat werd gespeeld door Erik en 
dubbelpartner Jeffrey. Dit duo begon elkaar al wat te vinden en gingen samen voor de laatste winst 
en dus een gelijkspel. De 1ste set was mooi om te zien, een goede verdediging van onze jongens 
afgewisseld met goed aanvallend spel van Erik. De tegenpartij beet zich de tanden kapot op de 
sterke verdediging van Jeffrey die een sterke partij aan het spelen was. De 1ste set ging naar Eikenlo 
met 17-21. In de 2de set verliep het iets minder vlot, Wit-Wit had al snel een voorsprong en deze 
gaven ze niet meer uit handen, 21-13. Wat een spannend duel tussen deze 4. De 3de set beloofde een 
thriller te worden, en ja hoor deze kregen we ook. Wit-Wit trok al snel ten aanval en onze jongens 
hadden het moeilijk, de foutenlast lag iets te hoog en de kantwisseling was in het voordeel van de 
tegenpartij. Eikenlo gaf niet op en kwam sterk terug. Dit zagen beide teams ook. De druk lag op de 
schouders van deze spelers. De spanning was te lezen op de gezichten van de supporters. Wit-wit 
nam op het einde van de 3de set enkele punten voorsprong maar onze spelers kwamen terug maar dit 
kon Wit-Wit niet beletten om de 3de set te winnen met 21-18. 



Eindstand 5-3. 

Toch was dit een mooie en sportieve avond voor beide ploegen die het beste van zichzelf hadden 
gegeven, dit zagen we aan de uitslagen van deze 4de competitie wedstrijden met maar liefst 4 
matchen die in 3 sets werden beslecht. 

Er staan ons nog mooie wedstrijden te wachten die we zeker nog gaan beslechten in ons voordeel. 

 

 

Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klass. Naam en Voornaam Klass.

Liveyns Jochim C2 De Ridder Koen D 21 15 21 17 2 0 1 0 42 32

Herreman Albrecht C2 Van Hamme Erik D 21 15 24 22 2 0 1 0 45 37

Den Haerijnck Sam D De Vrieze Joeri D 11 21 21 17 6 21 1 2 0 1 38 59

Verschelde Hendrik D Baudts Philippe D 21 19 6 21 11 21 1 2 0 1 38 61

Liveyns Jochim C2 De Vrieze Joeri D

Ceulemans Gert C2 Baudts Philippe D

Liveyns Jochim C2 Van Haele Nick D

Verschelde Hendrik D Piers Jeffrey D

Ceulemans Gert C2 Van Hamme Erik D

Den Haerijnck Sam D Piers Jeffrey D

Herreman Albrecht C2 Van Haele Nick D

De Groote Gregorio D De Ridder Koen D
24

Winnaar:
Totalen: 13 7 5 3 355 341

Wit Wit Ronse

0 1 0 4210 2Heren dubbel 4 21 14 21

1 0 59 52

20

Heren dubbel 3 17 21 21 13 21 18 2 1

0 1 0 429 2Heren dubbel 2 21 11 21

0 1 49 5616 21 1 212 21 21 14

Heren enkel 2

Heren enkel 3

Heren enkel 4

Heren dubbel 1

Games Wedstrijd Punten

Heren enkel 1

Wedstrijd 1e game 2e game 3e game

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Wit Wit Ronse Eikenlo BC 1H

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC - Eerste herenploeg
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