
Wit Wit 3H – Eikenlo 1H

Op 04/02/2010 stond er voor Eikenlo BC een zware verplaatsing op de kalender, dit naar Ronse.
In de heenronde hadden de Eeklonaren toch vrij verrassend gewonnen van Ronse. En het was al 
meteen duidelijk dat de spelers van Wit Wit gebrand waren om een revanche te nemen. Wit Wit had 
om dit te verwezenlijken hun team duidelijk versterkt 

Alle dubbels werden beklijvende spannende wedstrijden, drie van de vier partijen werden beslecht 
in drie sets. Christiaan en Tom verloren hun beide dubbels telkens met 2-1. De eerste wedstrijd ging 
verloren met 21-16, 12-21 en 21-11. In de eerste set van hun tweede partij kregen Christiaan en 
Tom een oplawaai tegen de oren, in geen tijd keken ze tegen een achterstand aan van 11-1. 
Geleidelijk kregen ze meer vat op het spel en van dan af ging het gelijk op. Waar de eerste set werd 
verloren met 21-12 werd de tweede set met 22-24 gewonnen. Ook de derde set verliep opnieuw 
spannend tot op het eind, nu was het Wit Wit welke won met 21-19.

Joeri en Philippe haalden het in hun eerste wedstrijd in twee sets, setstanden 19-21 en 16-21.
In hun tweede wedstrijd dienden ook zij drie sets te spelen, Joeri en Philippe wonnen met 19-21, 
21-16 en 19-21.

Na deze fysieke slag stond het halfweg dus 2-2.

In de enkelspelen vonden de spelers van Eikenlo BC niet het extra vermogen dat nodig was om de 
fysiek sterke spelers van Ronse onderuit te halen. Joeri, Phillipe en Erik verloren hun partijen met 
2-0. Enkel Tom kon gelijke tred houden met zijn tegenstander, kleine elementen bepaalden over 
winst en verlies, of anders gezegd het thuisvoordeel. Tom verloor erg nipt na een slopende 
wedstrijd met 18-21, 21-18 en 22-20.

Wit Wit haalde dus hun revanche, einduitslag 6-2.

R.C.


