
Eikenlo 1H - Wit Wit 1H 

 

Op dinsdag 17 maart mochten heren 1 zich voorbereiden op de komst van Wit Wit 1H, een ploeg 

met veel kwaliteiten als ze op volle sterkte spelen. In de heenronde wist ons team één punt te 

pakken in Ronse, ook nu zou een gelijkspel een mooi resultaat zijn. Het werd al snel duidelijk dat het 

een zware opdracht zou worden aangezien Wit Wit aantrad op volle sterkte. Onze heren waren 

echter niet van plan zomaar op te geven en gingen de strijd aan.  

Voor Eikenlo speelden: Kevin, Jan, Shane, Geert en debutant Filiep. 

 

De dubbels bleven ongewijzigd ten opzichte van de heenronde, Kevin en Geert speelden de eerste 2 

dubbels, Shane en Jan namen dubbel 3 & 4 voor hun rekening. 

Kevin en Geert begonnen aardig aan hun partij en wisten goed bij te blijven, jammer genoeg 

moesten ze nipt de eerste set laten gaan. In de tweede set werd het een pak lastiger, Geert kon 

steeds minder bewegen door een rugblessure en dat liet zich aardig merken. De tweede set werd 

kansloos verloren. 

Shane en Jan speelden ondertussen hun 4de dubbel. Onze spelers haalden hun hoog niveau boven 

en wisten hun partij mooi te winnen in 2 sets. Een mooie prestatie tegen de 2 vice-provinciale 

kampioenen in het heren dubbel. 

In de 2de dubbel bij Kevin en Geert werd snel duidelijk dat ook dit een moeilijke opdracht zou 

worden. Ondanks de blessure bij Geert kregen onze heren toch enkele kansen, echter zat winnen er 

nooit echt in. De partij werd verloren in 2 sets. 

Shane en Jan mochten daarna hun 3de dubbel aanvangen, ze wisten hun goede spel vast te houden 

maar moesten toch hun meerdere herkennen in de 1ste set. De tweede set werd een stuk 

spannender waarin ons duo zeker de kansen kregen, maar ook hier verloren ze jammer genoeg de 

set in verlenging. 

 

Met een 1-3 tussenstand zou het moeilijk om dit nog recht te trekken. 

 

Geert speelde de eerste enkel, maar moest al na enkele minuten de strijd opgeven. 

Kevin mocht het in zijn enkel opnemen tegen de beste enkelspeler bij Wit Wit, wat absoluut een 

zware opgave werd. Kevin ging goed van start in zijn en partij en draaide goed mee in de eerste set. 

Echter ook deze set werd nipt verloren. In de tweede set kwam Kevin iets sneller onder druk te staan 

en wist hij zijn achterstand niet meer goed te maken. 

Jan moest in zijn enkel zeker geen cadeau's verwachten. Hij speelde goed, maar maakte echter 

teveel fouten om echt aanspraak te kunnen maken op de winst. Hij verloor zijn enkel partij in 2 sets. 



Tot slot mocht debutant Filiep aantreden als 4de enkel en wist meteen een goede start te maken. Hij 

kwam op een 11-3 voorsprong en had zo bijna de set in zijn broekzak. Toch kon Filiep het spel niet 

vasthouden en ging de eerste set alsnog naar Wit Wit. In de tweede set werd het dan een stuk 

spannender. Beide heren waren aan elkaar gewaagd, maar ook nu wist Filiep uiteindelijk een kleine 

voorsprong bij elkaar spelen tot 19-16. Daarna maakte Filiep enkele foutjes, kreeg enekele mooie 

punten tegen waardoor hij jammer genoeg alsnog de partij moest laten schieten. 

 

Eindstand 1-7. Meteen een zware nederlaag en één van de zwaarste thuis-nederlagen in jaren. 

 

In de tussenstand blijft Heren 1 voorlopig op een veilige 3de plaats staan, echter zal het moeilijk 

worden om deze plaats vast te houden. Er moet immers nog 2 keer gespeeld worden tegen dé 

titelkandidaat van de reeks, Pluimplukkers 2H. Voor de volgende wedstrijd heren 1 dan ook in Gent 

verwacht om het daar op te nemen tegen Pluimplukkers 2H. 

            GDB 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

De Baets Geert B1 Quentin Bouchez A 2 8 0 2 0 1 2 8

Recollecte Kevin B1 Vandenhoecke Arno B1 18 21 9 21 0 2 0 1 27 42

Tuerlinckx Jan B1 Vanderaspoilden Mathieu B1 10 21 15 21 0 2 0 1 25 42

De Bruyckere Filiep B1 Van Den Branden Nicolas B1 16 21 19 21 0 2 0 1 35 42

De Baets Geert B1 Quentin Bouchez A

Recollecte Kevin B1 Vandenhoecke Arno A

De Baets Geert B1 De Bleeckere Pieter B1

Recollecte Kevin B1 Vandenhoecke Arno A

Herssens Shane B1 Quentin Bouchez A

Tuerlinckx Jan B1 De Bleeckere Pieter B1

Herssens Shane B1 Vanderaspoilden Mathieu B1

Tuerlinckx Jan B1 Van Den Branden Nicolas B1

opgave

7 230 301
Wit Wit 1H

0 1 0 44 39

Winnaar:
Totalen: 2 14 1

37 44

2

1

2 0 1

Heren dubbel 4 21 18 23 21

34 42

Heren dubbel 3 16 21 21 23 0 2 0

26 42

Heren dubbel 2 18 21 16 21 0

0 2 0 1

Punten

Heren enkel 1

Heren enkel 2

Heren enkel 3

Heren enkel 4

Heren dubbel 1 18 21 8 21

Wedstrijd 1e game 2e game 3e game Games Wedstrijd

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste heren pl oeg
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Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Eikenlo 1H Wit Wit 1H


