
Eikenlo 1H - Waregem 1H 

 

Op dinsdag 10 februari stond de eerste thuisontmoeting voor heren 1 op de kalender. Waregem 1H 

werd verwacht in Eeklo. Onze heren konden een goede zaak doen in de strijd om het behoud in 3de 

liga, Waregem staat momenteel onder Eikenlo, bij winst zou het verschil groter kunnen worden wat 

Heren 1 in een iets meer veiligere zone brengt. Bij een gelijkspel blijft heren 1 in de middenmoot 

hangen. Na een ziekenweekje waren Kevin en Geert een vraagteken of ze konden meedoen en wat 

het niveau zou zijn? Shane en Jan waren wel fit en maakten zo de ploeg opnieuw compleet. 

Aan de opstelling werd weinig gewijzigd, Kevin en Geert speelden de eerste 2 dubbels, Shane en Jan 

gingen voor de 3de en 4de dubbel. 

Kevin en Geert gingen moeizaam van start maar wisten toch enkele puntjes voorsprong te pakken. 

Onze heren wisten dit vol te houden en wonnen zo de eerste set. In de tweede set werd er een pak 

minder goed gespeeld, er werden teveel directe fouten gemaakt en de set ging verloren. Na een 

korte pauze stond het vizier terug scherp bij ons duo en wonnen ze uitermate vlot de derde set. 

In hun 2de partij gingen Kevin en Geert een stuk vlotter van start. Onze mannen wonnen deze partij 

vlotter dan verwacht en wisten daarmee toch al 2 dubbels te verzekeren. 

Shane en Jan kregen het in hun eerste partij ook zeker niet gemakkelijk. Toch wist ons duo steeds de 

bovenhand te houden en haalden hun partij in snel-tempo binnen in 2 sets. 

Ook de 4de dubbel ging naar Eikenlo. Shane en Jan kwamen nooit in de problemen en wisten ook 

deze dubbel vlot naar hun toe te trekken. 

 

Met een 4-0 tussenstand was al 1 punt verzekerd, op naar de enkels om ook het tweede punt thuis 

te houden. 

 

Shane stond als 4de enkel, maar kon voor deze gelegenheid eens als eerste starten aan zijn partij. 

Daarin ging hij overtuigend van start, speelde een dijk van een eerste set en wist de set mooi binnen 

te halen. Zo goed als de eerste set ging, zo slecht verliep de tweede, alles vloog buiten, in het net, ... 

Shane was totaal het noorden kwijt en verloor de set met 4-21! Ook in het begin van de derde set 

was het terug zoeken voor Shane, hij kwam op een achterstand maar wist deze net op tijd volledig 

goed te maken. De spanning steeg en Shane moest jammer genoeg de partij laten schieten met 22-

24. 

Alle hoop bij Jan, hij ging in ieder geval goed van start aan zijn enkel partij. Hij bleef goed opbouwend 

en variërend spelen, maar wist toch geen voorsprong te bemachtigen. Het bleef spannend tot 16-16, 

maar dan moest Jan jammer genoeg afhaken en verloor de eerste set. In de tweede set wist Jan zijn 

niveau niet vast te houden en ook deze set moest hij laten gaan. 

 



De twee half zieken, Kevin & Geert konden zich daarna opmaken voor hun enkelpartij. 

Geert kon in zijn partij weinig druk zetten en liep vrij snel achter de feiten aan. In beide sets kwam hij 

snel op een achterstand en was nooit in staat om het zijn tegenstander echt lastig te maken. Het was 

snel duidelijk dat Geert zijn gebruikelijk spel niet kon brengen en verloor de partij in 2 sets. 

Ook Kevin kon in zijn eerste set weinig forceren, hij maakte teveel fouten en verloor de set. In de 

tweede set ging het een stuk beter. Kevin kon iets agressiever spelen en wist zo wel de punten 

binnen te halen. Daarmee won hij de tweede set en moest een derde de beslissing brengen. Daarin 

kreeg Kevin het fysiek steeds moeilijker, geen 100% fit zijn stak de kop op en Kevin moest langzaam 

zijn tegenstander laten gaan. Ook hij verloor zijn enkelpartij. 

 

Niemand van onze heren wist zijn enkel binnen te halen, waarmee de eindstand werd vastgelegd op 

4-4. Op zich jammer, na de goede start in de dubbels. 

Hiermee blijft heren 1 wel mooi in de middenmoot van het klassement. 

 

De volgende wedstrijd is op zondag 22 februari, dan wordt Eikenlo 1H 's morgensvroeg verwacht in 

Oostkamp om het op te nemen tegen de laatste in de stand, De Valkaart 1H. 

            GDB 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

De Baets Geert B1 Marysse Didier B1 12 21 9 21 0 2 0 1 21 42

Tuerlinckx Jan B1 Verhalle Pieter B1 17 21 8 21 0 2 0 1 25 42

Recollecte Kevin B1 Staelens Maxim B1 11 21 21 11 16 21 1 2 0 1 48 53

Herssens Shane B2 D'Haene Jurgen B2 21 14 4 21 22 24 1 2 0 1 47 59

De Baets Geert B1 Marysse Didier B1

Recollecte Kevin B1 Verhalle Pieter B1

De Baets Geert B1 Verhalle Pieter B1

Recollecte Kevin B1 Staelens Maxim B1

Herssens Shane B1 Staelens Maxim B1

Tuerlinckx Jan B1 D'Haene Jurgen B2

Herssens Shane B1 Marysse Didier B1

Tuerlinckx Jan B1 D'Haene Jurgen B2

4 320 331
Gelijk

0 1 0 42 30

Winnaar:
Totalen: 10 9 4

42 36

2

0

0 1 0

Heren dubbel 4 21 15 21 15

42 24

Heren dubbel 3 21 19 21 17 2 0 1

53 45

Heren dubbel 2 21 8 21 16 2

21 6 2 1 1 0

Punten

Heren enkel 1

Heren enkel 2

Heren enkel 3

Heren enkel 4

Heren dubbel 1 21 18 11 21

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

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste heren pl oeg

3de Liga A Datum: 10/02/15

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Eikenlo 1H Waregem 1H


