
Waregem 1H - Eikenlo 1H 

 

Maandag 30 maart, heren 1 werd rond 20u verwacht in Waregem om een degradatieduel uit te 

vechten met Waregem 1H. Momenteel staat Waregem in degradatiezone en op enkele punten van 

Eikenlo 1H. Het werd dus vooral zaak om Waregem op die positie te houden. Bij winst zou heren 1 zo 

goed als zeker zijn van het behoud. Bij een gelijkspel of verlies kan het nog spannend worden. Voor 

Eikenlo speelde de vaste kern: Jan, Shane, Kevin en kapitein Geert. 

In de heenronde werd thuis alle 4 de dubbels gewonnen, er werd bijgevolg gekozen om dezelfde 

opstelling vast te houden voor de dubbels. 

Na een degelijke opwarming begonnen Kevin en Geert met de 1ste dubbel, terwijl Shane en Jan de 

4de dubbel begonnen. 

Kevin en Geert begonnen wat passief aan de wedstrijd en namen weinig initiatief, toch verliep de 

score lang gelijk opgaand, maar waren het toch de thuisspelers die de set pakten. In de tweede set 

wisten onze heren niet direct de juiste wapens boven te halen, er werden teveel fouten gemaakt en 

partij ging verloren. 

Shane en Jan wisten in hun partij wel te overtuigen en namen vlot de eerste set. De tweede set werd 

het een stuk spannender, maar ook hier wisten onze heren aan het langste eind te trekken. 

Daarna werd er van tegenstanders gewisseld, zowel Eikenlo als Waregem speelde met 2 vaste 

koppels. 

Shane en Jan kregen daarin de moeilijkste opdracht en wisten niet meteen hoe de wedstrijd aan te 

vangen, ze kregen geen vat op het spel van de tegenstander en verloren de eerste set. In de tweede 

set had ons duo het licht gezien en wisten ze wel goed mee te spelen en de nodige punten te pakken, 

toch moesten ze ook deze set jammer genoeg nipt laten schieten. 

 

Kevin en Geert gingen ook in hun 2de partij niet zo best van start. Er werd te traag gespeeld en de 

foutenlast lag te hoog aan Eikenlo zijde. Onze heren kwamen enkele punten achter en kregen enkele 

setpunten tegen, maar wisten alsnog de eerste set binnen te halen. Ook in de tweede set werd er 

niet echt op niveau gespeeld door Kevin en Geert, ditmaal konden ze verlies niet vermijden. Alles op 

de beslissende derde set dus, daarin gingen Kevin en Geert nog wat moeizaam van start, maar 

uiteindelijk wisten ze toch iets beter spel te brengen waardoor ze toch vlot de 3de set binnen 

haalden. 

 

Tussenstand: 2-2. Een gelijkspel lijkt eraan te komen ... 

 



Kevin mocht als eerste heer aantreden tegen de lokale A speler en wist meteen dat het geen 

gemakkelijke partij zou worden. Kevin stond al snel onder druk en kwam zijn achterstand nooit meer 

te boven in de eerste set. Ook in de tweede set was het lastig, het tempo verschil was net te groot en 

ook in deze set had Kevin weinig kansen. 

Jan kon zich opmaken voor een revanche uit de heenronde. Hij ging gemotiveerd van start en wist 

met goed spel de eerste set binnen te halen. Ook in de tweede set speelde Jan goed, maar verloor 

toch enigszins de grip op het spel van zijn tegenstander. Jan kreeg het steeds moeilijker en moest de 

tweede set laten gaan. In de derde set zagen we bijna een kopie van de tweede, Jan ging voor ieder 

punt, maar had het geluk niet echt mee en moest toch zijn meerdere herkennen. 

Met een 4-2 achterstand was het aan Geert en Shane om een gelijkspel uit de brand te slepen. 

Geert begon onzeker, maar vooral traag aan zijn partij. Hij verloor dan ook snel de eerste set. In de 

tweede kreeg Geert iets meer grip op het spel, maar had het zeker niet gemakkelijk. Het bleef gelijk 

opgaand en Geert kreeg zelfs enkele setpunten tegen, toch wist hij het tij nog te keren en alsnog de 

set te winnen in verlengingen. In de derde set gingen beide heren terug sterk van start, maar na het 

wisselen van speelhelft bleek Geert toch iets sterker te zijn en wist hij zijn partij binnen te halen. 

Alle hoop lag bij Shane die de 4de enkel speelde. Shane ging wat onzeker van start in zijn partij, maar 

streed voor ieder punt. Toch was een verlies van de eerste set niet te vermijden. In de tweede set 

stak Shane nog een tandje bij en wist goed aan te klampen. Maar ook hier was het geluk niet aan 

Eikenlo zijde en ging de set in verlengingen naar de thuisploeg. 

 

Eindstand : 5-3. Een nipte nederlaag. Hierdoor komt Waregem terug op gelijke hoogte met heren 1 

en zullen de volgende wedstrijden de beslissing moeten brengen. 

 

Met nog 3 wedstrijden te gaan is de volgende wedstrijd meteen dé belangrijkste. Op dinsdag 14 april 

komt rode lantaarn De Valkaart naar Eeklo, de enige overblijvende optie voor heren 1 is winnen! Er 

moet zelfs zo zwaar mogelijk gewonnen worden, want vanaf heden telt iedere wedstrijd voor     

heren 1.  

Alle supporters op post dus, de strijd voor behoud is meer dan ooit begonnen. Voor heren is het 

erop of eronder! 

GDB 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

Marysse Didier A Recollecte Kevin B1 21 13 21 10 2 0 1 0 42 23

Verhalle Pieter B1 Tuerlinckx Jan B1 19 21 21 16 21 14 2 1 1 0 61 51

Staelens Maxim B1 De Baets Geert B1 21 14 22 24 15 21 1 2 0 1 58 59

Broes Naeye B1 Herssens Shane B2 21 15 22 20 2 0 1 0 43 35

Marysse Didier B1 De Baets Geert B1

Broes Naeye B1 Recollecte Kevin B1

Marysse Didier B1 De Baets Geert B1

Broes Naeye B1 Recollecte Kevin B1

Verhalle Pieter B1 Herssens Shane B1

Staelens Maxim B1 Tuerlinckx Jan B1

Verhalle Pieter B1 Herssens Shane B1

Staelens Maxim B1 Tuerlinckx Jan B1

3 378 325
Waregem 1H

2 0 1 35 42

Winnaar:
Totalen: 12 7 5

54 59

0

13 21 1

0 1 0

Heren dubbel 4 16 21 19 21

43 28

Heren dubbel 3 20 22 21 16 1 2 0

42 28

Heren dubbel 2 21 8 22 20 2

2 0 1 0

Punten

Heren enkel 1

Heren enkel 2

Heren enkel 3

Heren enkel 4

Heren dubbel 1 21 16 21 12

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

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste heren pl oeg

3de Liga A Datum: 30/03/15

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Waregem 1H Eikenlo 1H


