
Zuid West 1H - Eikenlo 1H 

 

Op maandag 5 januari 2015 stond voor het eerste herenteam van Eikenlo de eerste 

competitieontmoeting op de kalender. Voor het eerst speelde een herenploeg van Eikenlo mee in 

de liga reeksen. Na het vlotte kampioenschap van vorig jaar in 1ste provinciale, mocht Eikenlo 1H 

aantreden in 3de liga! De doelstelling van het seizoen is dan ook voor het behoud te spelen in 3de 

liga. (Net zoals Eikenlo 1G speelde voor behoud in 2de liga ☺ )  

Toch kende de ploeg al meteen een grote tegenslag nog voor het seizoen van start ging. Stijn Eloot, 

kersverse A speler en 1ste man op enkelvlak, zal wegens zijn blessure niet meer kunnen aantreden 

dit seizoen. Benieuwd of de andere vedetten van Eikenlo dit kunnen opvangen!  

Shane, Jan, Kevin, Jochen en kapitein Geert konden zich opmaken voor de eerste ontmoeting. 

Hiervoor mochten de heren zich verplaatsen naar het verre Geluwe (West-Vloanders) om het op te 

nemen tegen vaste waarde in 3de liga, Zuid-West 1H. Gezien deze tijden van crisis werd er gekozen 

om de verre verplaatsing te doen met 1 'comfortabele' wagen. Althans de chauffeur van dienst, Jan, 

had toch een comfortabele positie. Achterin mochten Kevin, Shane en Geert samen hokken. Onder 

andere door de breed geschouderde Shane (of waren het niet alleen de schouders?), Keven en Geert 

bleek het comfortabele hier ver te zoeken.  

Bovendien was de verplaatsing in 1 wagen niet zonder risico's, bij een crash was Eikenlo meteen hun 

volledige 1ste heren ploeg kwijt. En het moet gezegd, Jan nam de nodige risico's. Volle witte lijnen, 

'los' staande verkeersborden en nuttige wegwijzers werden vrolijk genegeerd op autostrade en 

binnenwegen, ook vangrails zagen we bijna in volledig detail! 

Enfin, eens goed aangekomen en bekomen van de beknelde situatie werd de focus verlegd naar de 

wedstrijden. 

 

Kevin en Geert speelden de eerste 2 dubbels, Shane en Jan de 3de en 4de dubbel. Althans dat was de 

bedoeling, maar door de vaste koppels bij de thuisploeg werd er één en ander gewisseld. 

Kevin en Geert speelden nog steeds de eerste dubbel, terwijl Shane en Jan de 4de dubbel speelden. 

Kevin en Geert kwamen moeizaam aan de start, maar eens op tempo wisten we toch vrij vlot de 

maat te nemen van Steve en Tom. Winst in 2 sets voor Eikenlo. 

Ook Shane en Jan kende weinig problemen in hun partij. Ook hier was de partij beslist in 2 vlotte sets 

in het voordeel van Eikenlo. 

Meteen een goede start van de avond voor heren 1. 

Daarna wisselden de heren van tegenstanders. Shane en Jan namen het op tegen Steve en Tom. 

Kevin en Geert speelden tegen Christophe en Kurt. 

Kevin en Geert wisten ook deze partij in 2 sets af te ronden. Al hadden onze heren in de tweede set 

niet veel over. 

Shane en Jan wonnen in hun partij opnieuw mooi de eerste set. Daarna kregen onze heren het toch 

wat lastiger moesten ze zich uiteindelijk toch geven in 3 sets. 

Met een 1-3 als tussenstand waren er zeker mogelijkheden om enige punt(en) mee naar huis te 

nemen. 



 

Jochen mocht aantreden als eerste enkel tegen Steve. Jochen speelde een goede partij, maar stunten 

zat er nooit echt in. Verlies in 2 sets was het verdict. 

Geert speelde de tweede enkel tegen Aurelien. Na enige weken inactiviteit was het duidelijk dat het 

niveau van Geert niet meer optimaal was. Hij worstelde zich door zijn enkel heen, maar wist toch al 

bij al vlot te winnen in 2 sets. 

Zo kon Jan of Shane meteen voor de eerste overwinning van het seizoen zorgen! Het leek erop dat er 

niet moest gerekend worden op Jan, hij verloor immers zijn eerste set uitermate vlot met 21-8. 

Shane verloor echter nipt de eerste set met 21-19. In de tweede sets wist Jan duidelijk zijn gram te 

halen en won de set even vlot met 10-21. Shane moest jammer genoeg opnieuw nipt afhaken en 

verloor zijn set terug nipt met 21-18. Alle ogen gericht op Jan dus. Hij begon meteen goed aan de 

derde set en haalde de partij knap binnen met 13-21. 

 

Daarmee was de eerste overwinning meteen een feit, Zuid West 1H werd op eigen veld verslagen 

met 3-5! 

De heren hadden duidelijk hun start van het seizoen niet gemist, maar om nu te zeggen dat iedereen 

er messcherp bijstond ... dat zou ook wat overdreven zijn. ☺ 

 

De volgende wedstrijd voor Eikenlo 1H is op 22 januari. Dan worden onze heren verwacht in Ronse 

om het op te nemen tegen Wit Wit 1H. Vermoedelijk zullen er dan geen risico's genomen worden en 

zal er met 2 wagens gereden worden. (Het is maar een gevoel!) 

 

GDB 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

Mahieu Steve A Adam Jochen B1 21 13 21 11 2 0 1 0 42 24

Bisbrouck Aurelien B1 De Baets Geert B1 16 21 16 21 0 2 0 1 32 42

Rosseel Kurt B1 Tuerlinckx Jan B1 21 8 10 21 13 21 1 2 0 1 44 50

Segher Tom B2 Herssens Shane B2 21 19 21 18 2 0 1 0 42 37

Mahieu Steve B1 De Baets Geert B1

Segher Tom B1 Recollecte Kevin B1

Mahieu Steve B1 De Baets Geert B1

Segher Tom B1 Recollecte Kevin B1

Rosseel Kurt B2 Herssens Shane B1

Masson Christophe B2 Tuerlinckx Jan B1

Rosseel Kurt B2 Herssens Shane B1

Masson Christophe B2 Tuerlinckx Jan B1

5 313 328
Eikenlo 1H

2 0 1 32 42

Winnaar:
Totalen: 7 11 3

34 42

0

1

1 1 0

Heren dubbel 4 14 21 18 21

58 49

Heren dubbel 3 15 21 19 21 0 2 0

29 42

Heren dubbel 2 16 21 21 13 21 15 2

0 2 0 1

Punten

Heren enkel 1

Heren enkel 2

Heren enkel 3

Heren enkel 4

Heren dubbel 1 14 21 15 21

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

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste heren pl oeg

3de Liga A Datum: 05/01/15

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Zuid West 1H Eikenlo 1H


