
Eikenlo 1H – Wit Wit Ronse 
 
Vrijdag 7 maart, de voorlaatste wedstrijd van het seizoen… 
Met een hele tas vol zelfvertrouwen, opgedaan tijdens de voorbije ontmoetingen druppelen 
de protagonisten van de avond de zaal binnen. Groot is de verwondering dat de zenuwen 
door onze tegenstanders, die vanavond uit het verre Ronse komen overgewaaid, reeds 
worden beproefd door het tarten van het aanvangsuur. 
Is dit reeds het begin van een meedogenloze psychologische slag? 
 
De eerste wedstrijden vangen aan… 
Kevin en Koen slaan in op het eerste terreintje, terwijl hetzelfde even later op het tweede 
terreintje gebeurt door Philippe en Nick. De tegenstanders zien er alweer vervaarlijk uit. 
Kevin en Koen vatten de eerste set vrij goed aan, het is te zeggen, deze tandem bestaat 
als vanouds uit een kerosine- en een dieselmotor. Gelukkig wordt, de voor deze eerste 
wedstrijd ietwat slomere, Koen alweer perfect gesteund door een vinnige Kevin, die als 
een volleerde hardhitter de tegenstanders danig onder druk zet. De eerste set wordt vrij 
vlot gewonnen (21-14) tegen tegenstanders die na een tijdje de pedalen een beetje 
kwijtraakten en vrij gefrustreerd staan te spelen, wat resulteert in een logische hoge 
foutenlast. 
 
Ondertussen is de strijd op het tweede terreintje een stuk harder. Nick en Philippe 
verweren zich heldhaftig en slagen erin enkele wondermooie punten te scoren. Helaas 
zorgen een kleine hoeveelheid zenuwen en een iets te hoge foutenlast voor verlies in de 
eerste set: 16-21. 
 
Ondertussen is de tweede set op het eerste terrein ook weer begonnen. Kevin blijkt zijn 
tankje opnieuw gevuld te hebben want hij vliegt als het ware over het terrein. Een 
spannende blauwe T-shirt en rode cape zouden in dit geval niet misstaan. Door de 
wervelingen rond hem blijkt ook de turbo van Koen aangeslagen want in een razend 
tempo worden de tegenstanders met 21-8 van het terrein gemept. Even uitrusten en iets 
drinken… 
 
Voor Philippe en Nick is het ondertussen een beetje verdrinken, jammer, de tweede set 
moeten ze uit handen geven met 13-21. 
 
Er wordt Philippe geen rust gegund, want zijn dubbelpartner Joeri staat al te popelen om 
op te warmen, men zal het geweten hebben… 
Ook Jeffrey, die ook vandaag de eer heeft om met onze enige echte kapitein het veld te 
betreden staat al goed onder stoom. 
 
Snel starten voor beide partijen is de boodschap, aangezien onze tegenstanders slechts 
met zijn vieren zijn afgezakt vandaag en ze zo weinig rust is gegund. 
 
Philippe en Joeri starten verschroeiend en laten in de eerste set geen spaander heel van 
hun tegenstanders. Van Ronse komen om dan een verpletterende 21-6 om de oren te 
krijgen… er zijn leukere manieren om een vrijdagavond door te brengen. Ook het meestal 
ongenadige duo Philippe en Joeri kunnen het niet over hun hart verkrijgen om de 
tegenstanders helemaal in tranen achter te laten en vieren de teugels wat in de tweede set 
die dan ook wordt gewonnen met een veelbillijkere 21-16.  
Ook bij Jeffrey en Erik is het naar gewoonte weer prijs. Erik stapt naar gewoonte vol 
zelfvertrouwen en met het onwankelbare voornemen om de tegenstanders volledig KO te 
badmintonnen in de ring. Eveneens naar aloude gewoonte wordt het een thriller. Uitlopen 



is geen probleem, maar op het moment van de waarheid is het soms moeilijk om af te 
maken. Een ongelooflijk spannende match wordt het, wat ook uit de uitslag blijkt. Twee 
maal 19-21, Hitchcock himself zou het niet beter hebben kunnen regisseren. Helaas voor 
onze jongens blijven ze achter een dubbele 19. 
 
Met een tussenstand van 2-2 gaan we naar de enkelspelen. Kevin maakt er meteen korte 
metten mee. De ‘vliegmachine’ mept zijn nochtans op papier vrij sterke tegenstander met 
21-10 in de eerste set naar huis. Dezelfde concentratie aanhouden in de tweede set blijkt 
vrij moeilijk, want even dreigt het toch nog spannend te worden. Kevin kijkt echter op het 
juiste moment ook eens naast de lijn, waar zijn ongelooflijk trouwe aanhang alweer voor 
een finale boost zorgt. Hij duwt het gaspedaal nog even in en dan is ook de tweede set 
voor hem. Het wordt 21-17. 
 
Om Joeri even rust te gunnen wordt eerst de derde enkelpartij door Koen gespeeld. Koen 
zou Koen niet zijn als er toch weer net iets te traag wordt gestart. Zou de leeftijd beginnen 
te wegen? Met 18-21 dreigt er een nieuwe uitputtingsslag op komst. Leeftijd brengt 
blijkbaar ook de nodige rust mee want de tweede set wordt op een comfortabele manier 
door Koen gewonnen met 21-15. Een zoveelste derde set is een feit. Al gauw komt Koen 
op een vrij grote achterstand: 7-2. Die 5 punten ophalen is blijkbaar niet makkelijk: de 
achterstand blijft schommelen rond de 5 punten. Gelukkig mag er op 11 gedraaid worden 
en sluw als hij is, is er goed uitgerekend. De tegenstander krijgt nu het licht voor zich en 
dat maakt precies spelen wat moeilijker. Dat blijkt ook deze keer: zenuwen krijgen de 
tegenstander meer en meer in hun macht en hij verliest dan ook op een onwaarschijnlijke 
manier met 21-17. Af en toe een beetje geluk mag ook. 
 
De tussenstand is ondertussen 4-2 en een nieuwe overwinning wenkt, zeker met het oog 
op de wedstrijd van Joeri. Mister 100% heeft immers nog geen match verloren in de 
competitie. Ook deze keer start hij verschroeiend. 21-13 in de eerste set. Ook de 
tegenstanders kennen ondertussen het palmares van ons goudhaantje. Het ongelooflijke 
gebeurt echter in de tweede set. Joeri gaat met 13-21 de boot in. Alweer een driesetter 
dus. Daarin laat hij zich niet meer verrassen. Joeri blijft ijzig kalm en wint zijn derde set 
met een logische en terechte 21-15. 
 
De algemene overwinning is een feit. Met een voorsprong van 5-2 kan Ronse ons niet 
meer bedreigen. Tromgeroffel alom. 
 
De laatste wedstrijd wordt gespeeld door Erik. Na het superspannende dubbelspel is er 
nog geen steen afgebrokkeld van de burcht van zelfvertrouwen die Erik omringt. De 
voortekenen zijn echter vrij ongunstig. De opponent blijkt vrij klein te zijn en ziet er nog 
verdacht jong uit… We weten allemaal dat Erik het uiterst moeilijk heeft om te winnen als 
hij ziet dat zijn tegenstanders zichtbaar flirten met de grens van de minderjarigheid… 
Erik speelt heel goed…maar onze vrees blijkt terecht. Na een spannende eerste set staat 
het 19-21 voor de man uit Ronse. 
Gelukkig kunnen we er Erik attent op maken dat er tussen de neus en de mond van de 
jongen al sporen te zien zijn van een snorretje…Zou de tegenstander toch ouder zijn dan 
oorspronkelijk gedacht? 
Na deze woorden klaart het gezicht van Erik op, de donkere wolken smelten als sneeuw 
voor de zon en Erik wint op een glansrijke manier de tweede set met 21-13. De ban is nu 
gebroken en er wordt gewoon op hetzelfde elan doorgegaan waardoor Erik ook de derde 
set in de wacht sleept. 21-14 wordt het. Verdiend dus, dat blijkt ook uit de uitslag. Proficiat 
Erik. Hij zorgt dat deze overwinning er eentje met glans wordt: 6-2. Op naar de laatste 
wedstrijd van een geslaagd seizoen! 

KoenDR



 

Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klass. Naam en Voornaam Klass.

Recollecte Kevin C1 Liveyns Jochim C2 21 10 21 17 2 0 1 0 42 27

De Vrieze Joeri C2 Ceulemans Gert C2 21 13 13 21 21 15 2 1 1 0 55 49

De Ridder Koen D Verschelden Hendrik D 18 21 21 15 21 17 2 1 1 0 60 53

Van Hamme Erik D De Groote Gregorio D 19 21 21 13 21 14 2 1 1 0 61 48

Recollecte Kevin C1 Liveyns Jochim C2

De Ridder Koen D Ceulemans Gert C2

De Vrieze Joeri C2 Liveyns Jochim C2

Baudts Philippe C2 Ceulemans Gert C2

Baudts Philippe C2 Verschelden Hendrik D

Van Haele Nick D De Groote Gregorio D

Van Hamme Erik D Verschelden Hendrik D

Piers Jeffrey D De Groote Gregorio D
42

Winnaar:
Totalen: 12 7 6 2 369 305
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Heren dubbel 3 16 21 13 21 0 2
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Heren enkel 2

Heren enkel 3

Heren enkel 4

Heren dubbel 1

Games Wedstrijd Punten
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