
Wit-Wit 1H - Eikenlo 1H 

 

Op donderdag 22 januari mocht ons eerste herenteam zich opmaken voor hun tweede wedstrijd. 

Het team werd verwacht in Ronse om het op te nemen tegen Wit-Wit 1H. Na de veel belovende start 

tegen Zuid-West werd het team minimaal gewijzigd. Wit-Wit 1H eindige vorig jaar als 3de in derde 

liga en is op volle sterkte zeker mee te rekenen als titelkandidaat. Het beloofde voor Eikenlo 1H dus 

zeker een zware avond te worden. Het team voor Eikenlo bestond uit Shane, Jan, Kevin en Geert. 

 

De vaste koppels bleven gehanteerd en Kevin en Geert begonnen met de eerste dubbel. Terwijl 

Shane en Jan begonnen aan de 4de dubbel. Na een moeizame start wisten Kevin en Geert de eerste 

set binnen te halen. In de tweede set lieten onze heren het tempo wat zakken en werden er teveel 

fouten gemaakt waardoor de set naar Wit Wit ging. In de beslissende derde set werd dan een tandje 

bijgestoken waardoor de heren van Wit Wit niet meer konden volgen. De derde set ging overtuigend 

met 6-21 naar Kevin en Geert. 

Shane en Jan moesten in hun partij de eerste set nipt laten schieten, maar wisten wel de tweede set 

naar zich toe te trekken. In de beslissende derde set kregen onze heren het niet voor elkaar en 

moesten ze de partij aan de thuisploeg laten. 

 

Daarna gingen Kevin en Geert van start aan de 2de dubbel, Shane en Jan vochten om de 3de dubbel. 

Kevin en Geert begonnen terug wat afwachtend in deze partij en kregen het zo moeilijker dan echt 

noodzakelijk was. Ze wonnen de eerste set, maar ook deze keer moesten ze de tweede set aan Wit 

Wit laten. In de derde set konden onze heren dan toch hun slag thuis halen en wonnen de partij. 

Shane en Jan moesten in hun 2de partij opnieuw de eerste set nipt laten gaan. Onze heren herpakten 

zich goed en wonnen wel mooi de tweede set. In hun derde set kwamen Shane en Jan vrij vroeg op 

achterstand en konden ze helaas het tij niet meer keren. 

 

Met 2-2 als tussenstand was alles nog mogelijk in de enkels. 

 

Geert ging van start als 1ste enkel tegen de plaatselijke A speler van dienst. Geert maakte veel fouten 

en ging zeer slecht van start, hij kon geen grip krijgen op de wedstrijd, maar vooral niet op de vloer. 

In de tweede set maakte Geert meer gebruik van de plaatselijke dweil en kon zo zijn grip op de vloer 

en de wedstrijd herpakken. Hierdoor wist hij de wedstrijd te kantelen en won de partij in 3 

spannende sets. 

 



Kevin nam de 2de enkel voor zijn rekening. Ook hij ging niet super van start en wist niet direct een 

antwoord te vinden op het degelijke spel van zijn tegenstander. Bovendien maakte Kevin zelf teveel 

fouten en kon hij zijn tegenstander nauwelijks onder druk zetten. Hij verloor zijn partij in 2 sets. 

Jan kon daarna aantreden in de 3de enkel. Daarin startte hij niet zo best en verloor de eerste set. 

Ook Jan had duidelijk last van de vuile vloer en paste zijn spel enigszins aan. Zo wist hij nipt de 

tweede set binnen te halen. In de beslissende derde set ging Jan goed van start. Hij kon een 

voorsprong nemen en liet zich niet meer van de wijs brengen. Jan won zijn partij in 3 sets. 

Daarmee was 1 punt al zeker voor Eikenlo 1H. 

 

Shane ging in zijn enkel de strijd aan voor de volledige overwinning. Toch ging ook hij niet denderend 

van start en moest hij de eerste set laten gaan. De tweede set wist hij minder fouten te maken en 

probeerde zijn spel wat aan te passen. Dit loonde en Shane won de tweede set. Ook hier een derde 

set dus, de 7de van de avond! Voor Shane werd het steeds lastiger in de derde set om het fysiek bol 

te werken. Hij verloor dan ook de derde set. 

 

Eindstand 4-4. Eikenlo 1H haalt hiermee, misschien wel onverwachts, een punt binnen. Toch zat bij 

iedereen wel het gevoel er in dat er meer te halen viel. 

 

De volgende ontmoeting voor heren 1 is thuis op 10 februari. Dan wordt Waregem 1H verwacht in 

Eeklo, ook dit zal zeker geen gemakkelijke ontmoeting worden voor onze heren. Het beloofd een 

mooie competitieavond te worden in ieder geval! 

Hopelijk kan het team dan terug rekenen op zijn supporters! 

GDB 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

Bouchez Quentin A De Baets Geert B1 21 9 14 21 18 21 1 2 0 1 53 51

De Bleeckere Pieter B2 Recollecte Kevin B1 21 17 21 16 2 0 1 0 42 33

Liveyns Jochim B2 Tuerlinckx Jan B1 21 10 18 21 15 21 1 2 0 1 54 52

Spileers Glenn B2 Herssens Shane B2 21 10 18 21 21 14 2 1 1 0 60 45

Bouchez Quentin B1 De Baets Geert B1

Van Den Branden Nicolas B1 Recollecte Kevin B1

Bouchez Quentin B1 De Baets Geert B1

Liveyns Jochim B2 Recollecte Kevin B1

Van Den Branden Nicolas B1 Herssens Shane B1

Spileers Glenn B2 Tuerlinckx Jan B1

Spileers Glenn B2 Herssens Shane B1

De Bleeckere Pieter B1 Tuerlinckx Jan B1

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste heren pl oeg

3de Liga A Datum: 22/01/15

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Wit Wit 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 15 21 21 16 6 21 1 2 0 1 42 58

Heren dubbel 2 20 22 21 17 15 21 1 56 60

Heren dubbel 3 21 19 15 21 2 1 1 0

2 0 1

Heren dubbel 4 21 18 20 22 21

Totalen: 12 11 4

57 53

16 2

21 13

4 426 408
Gelijk

1 1 0 62 56

Winnaar:


