
Eikenlo H1 – VAG Evergem 
 

Op vrijdag 7 december 2007 werd onze laatste match voor dit jaar gespeeld. Onze tegenstanders uit 
Evergem hadden tot nu toe alles gewonnen wat ze hadden gespeeld en stonden op de eerste plaats in 
de heren competitie. De zenuwen waren gespannen, en de verwachtingen waren niet erg hoog voor 
de wedstrijd. 
 
De eerste dubbel partij werd gespeeld door Koen en Kevin. Dit was de eerste keer dat Koen en 
Kevin samen speelden in de competitie. Na een heel spannende eerste set bleek dat dit een goede 
combinatie was. De eerste set werd binnen gehaald met 21-19. De jongens van Evergem lieten zich 
echter niet doen en door consistent spel konden zij de 2de set winnen met 19-21. Koen en Kevin 
waren echter niet van plan om de overwinning af te geven. Na een zware derde set konden zij de 
overwinning binnen halen met 21-15. Dit bracht de tussenstand op 1-0. 
 
Omwille van de opstelling van de tegenpartij werd de vierde dubbel samen met de eerste dubbel 
gespeeld. In deze partij speelden Philippe en Nick. De eerste set ging vrij gelijk op. Helaas had Nick 
last van zenuwen. Door een fout op het beslissende moment kon de tegenpartij de set binnen halen 
met 20-22. In de tweede set werd eveneens zwaar gevochten. Nick en Philippe konden deze set 
winnen met 21-19. Na deze twee sets hadden de tegenstanders echter de strategie van Nick en 
Philippe door en konden ze een gepaste tegenaanval inzetten. De derde set werd vrij vlot beslecht in 
het nadeel van Nick en Philippe. De stand in de derde set was 15-21. De tussenstand werd daardoor 
gelijk gezet op 1-1. 
 
De tweede dubbel werd gespeeld door Philippe en Joeri. Door vlot samenspel konden Joeri en 
Philippe zonder veel problemen de overwinning binnen halen in 2 sets. De standen waren 21-14 en 
21-9. Dit bracht de tussenstand op 2-1. 
 
De derde dubbel werd gespeeld door Jeffrey en Erik. Ondanks het steeds beter vlottende samenspel 
werden onze spelers uitgeschakeld door de tegenpartij. Iedere fout werd genadeloos afgestraft door 
de tegenpartij. De eerste set werd verloren met 15-21 en de tweede set met 14-21. De tussenstand 
werd 2-2. 
 
Na de dubbels werden de enkels gespeeld. Kevin was als eerste aan de beurt. Hij kon door goed 
geplaatste aanvallen de eerste set binnen halen met 21-15. De tegenstander weigerde resoluut om op 
te geven en kon door de grote hoeveelheid fouten van Kevin de tweede set winnen met 16-21. De 
derde set werd een slopende partij, met veel fouten aan beide kanten. Ondanks de fouten werd het 
een spannende partij. Kevin wilde absoluut winnen en haalde alles boven. Blijkbaar was dit 
voldoende want hij kon winnen met 26-24. De tussenstand ging daardoor omhoog naar 3-2. 
 
De tweede enkel werd gespeeld door Joeri. Joeri speelde een sterke match zonder risico's te nemen. 
Hij koos ervoor om de shuttle gewoon terug te slaan en de tegenstander de fouten te laten maken. 
Als de tegenstander dan een fout maakte werd dit ongenadig afgestraft. Joeri kon vlot winnen in 
twee sets. De standen waren 21-8 en 21-12. De tussenstand werd 4-2. 
 
De derde enkel werd gespeeld door Koen. Door mooi geplaatste shuttles kon Koen het ritme van de 
tegenstander breken. De overwinning werd binnen gehaald in twee sets, de standen waren 21-10 en 
21-9. Dit bracht de tussenstand op 5-2. 
 



De laatste enkel partij werd gespeeld door Erik. Erik koos voor een sterk aanvallende strategie en 
kon de tegenstander meermaals verrassen. De eerste set werd binnen gehaald met 21-11. In de 
tweede set kon de tegenstander echter de aanvallen terugslaan. Erik kon niet snel genoeg de 
strategie aanpassen en moest de tweede set aan de tegenpartij laten met 17-21. De derde set werd 
een slopende partij. Geen van beide spelers wilde toegeven. Erik kon echter de tegenstander een 
paar keer op het verkeerde been zetten en de derde set winnen met 21-19. Dit bracht de eind stand 
op 6-2. 
 
Ondanks de lage verwachtingen werd toch een mooie overwinning behaald. Het geconsumeerde 
bier na de ontmoeting was dan ook verdiend. 
 
 

E.V.H. 
 
 

 

 

Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klass. Naam en Voornaam Klass.

Recollecte Kevin C2 Neyt Nicolas D 21 15 16 21 26 24 2 1 1 0 63 60

De Vrieze Joeri D Leys Thierry D 21 8 21 12 2 0 1 0 42 20

De Ridder Koen D Van Koeckhoven Ronny D 21 10 21 9 2 0 1 0 42 19

Van Hamme Erik D De Pannemaeker Aaron D 21 11 17 21 21 19 2 1 1 0 59 51

Recollecte Kevin C2 Veelaert Tom C2

De Ridder Koen D Pluquet Laurens C2

De Vrieze Joeri D Veelaert Tom C2

Baudts Phillipe D De Pannemaeker Aaron D

Van Hamme Erik D Pluquet Laurens C2

Piers Jeffrey D Neyt Nicolas D

Baudts Phillipe D Leys Thierry D

Van Haele Nick D Van Koeckhoven Ronny D
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