
Verslag uitwedstrijd Hoge Wal vs Eikenlo 

Op vrijdag 09/11/2007 werd in Ertvelde de 5de competitie wedstrijd gespeeld. Dit zou geen lachertje 
worden na de nipt verloren wedstrijd  (5-3) uit tegen Wit Wit waar we tot het uiterste moeten gaan 
zijn. Onze jongens waren vastberaden om ervoor te gaan en de twee punten naar Eeklo mee te 
brengen, of dit mogelijk was lees je zo. Spannend hé! 

De uitverkoren spelers waren: Van Hamme Erik, Baudts Philippe, De Ridder Koen, Piers Jeffrey, 
Van Haele Nick en De Vrieze Joeri. Deze 6 jongens gingen de strijd aan tegen het als laatst 
geplaatste Hoge Wal. 

De 1ste dubbel werd gespeeld door Philippe en Joeri, hun tegenstanders waren geen onbekende voor 
hen. Deze hadden zij nipt eens verslagen op het tornooi in Tielt na een thriller van een match. Deze 
waren dus al voorbereid op een eventuele 3-setter. Hun nachtmerrie kwam al snel uit want de 1ste 
set werd al direct beslecht in verlengingen, 22-24. Dit ging zo door in de 2de set waar onze jongens 
verloren met 21-18. Er kwam dus de verwachtte 3de set, maar deze werd gemakkelijk binnen 
gehaald, 12-21. Tussenstand 0-1. 

Ondertussen werd de 2de dubbel gespeeld door Erik en Jeffrey. Deze 2 vechtjassen speelden al voor 
de 3de keer samen en de communicatie begon dus al te vlotten. Dit zagen wij allen al door winst in 
de 1ste set, 11-21. Dit beloofde dus veel goeds maar dit ging jammer genoeg niet door. Ze verloren 
de 2de  set nipt na enkele mooie rally’s, 21-17. De 3de set verliep iets stroever voor onze jongens en 
dat resulteerde in verlies van deze wedstrijd, 21-15. Toch zie ik nog veel mooie wedstrijden in het 
vooruitzicht. Dit is een duo dat naarmate de competitie vordert, elkaar begint te vinden. Zij verloren 
ook al in Ronse nipt een driesetter maar dit blijft niet duren wisten deze 2 vechters mij te zeggen na 
de wedstrijd. Ze zijn vastberaden om hun steentje bij te dragen aan deze leuke ploeg. 
Tussenstand 1-1.       

Na deze wedstrijd stond de 3de dubbel gepland, deze werd gespeeld door Koen en Nick. De 
wedstrijd werd helaas beslecht in een 2setter in het nadeel van onze jongens. Toch wil ik hierbij 
vermelden dat dit zeker niet ten laste kon gelegd worden door onze spelers. Zij moesten het 
opnemen tegen een stug duo met veel ervaring en die een aanvallend concept kozen tegen onze 
spelers.  Het werd een wedstrijd waar 2 tegen 1 werd gespeeld, de tegenstander koos als 
tegenstander Nick en deze werd dan ook steeds belaagd. Hierdoor kon Koen niet tussenkomen. De 
1ste set ging makkelijk naar de tegenpartij, 21-9 .Onze spelers maakten zich klaar voor hun 2de set 
waarbij de twee elkaar wat beter aanvoelden en de wedstrijd wat beter werd. Maar de derde set 
werd eveneens jammer genoeg verloren, 21-14. Koen en Nick vonden elkaar nog niet zo goed maar 
hiervoor zoeken we nog een oplossing waarbij de twee spelers zich kunnen verzoenen. Na deze 
wedstrijd ging Nick zich mentaal beginnen voorbereiden voor zijn debuut als enkelspeler (wordt 
vervolgd). Tussenstand 2-1. 

De laatste en beslissende dubbel werd gespeeld door Jeffrey en Joeri. Deze stonden voor het eerst 
met elkaar op het terrein. De zenuwen stonden wat gespannen bij beide spelers maar na enkele 
opslagen waren deze snel verdwenen. Deze twee kozen voor een hoog spelritme en kozen de aanval 
als de beste verdediging. De tegenstanders konden niet volgen en al vlug was de 1ste set binnen, 12-
21. De 2de set ging zo voort, de tegenstanders maakten veel fouten en hierdoor werd de wedstrijd 
vlot gewonnen, 10-21. De 1ste winstmatch in de competitie voor Jeffrey was een feit en dat gaf hem 
een goed gevoel, dit smaakte duidelijk naar meer. Tussenstand 2-2. 



Dit was dus een goede score om met de 2 punten naar huis te gaan, nu kwamen de enkels eraan. 
Deze werden gespeeld door: Erik, Koen, Nick en Joeri. 

Koen was als 1ste aan de beurt, iedereen wist dat dit een gewonnen partij was want we hadden Koen 
al meerdere keren schitterende enkelpartijen zien spelen zoals deze in Ronse waar hij het leven zuur 
maakte van een C2-speler. Vandaag echter was het lot hem beter gezind, hij kwam uit tegen een 
speler van zijn dubbelpartij. Hierdoor werd de wedstrijd direct hard gemaakt want de twee spelers 
moesten elkaar niet meer verkennen. Koen was zéér sterk in deze partij, er was een goede 
afwisseling tussen clears en goed geplaatste drops. De wedstrijd werd gedomineerd door Koen die 
technisch en fysiek een zéér goede speler is en dus een geduchte tegenstander is, dit ondervond de 
tegenspeler aan den lijve. De 1ste set ging gemakkelijk binnen, 14-21. Koen ging zo door in de 2de 
set die hij eveneens gemakkelijk won,13-21. Hierdoor was de tussenstand 2-3. 

De 2de enkel werd gespeeld door Erik. Zijn tegenstander was zeker niet te onderschatten want hij 
nam al enkele keren deel aan officiële enkeltornooien waar hij al halve finales speelde. Dit beloofde 
dus een spannende wedstrijd te worden. De 1ste set ging gemakkelijk naar de tegenpartij (21-9) door 
de hoge foutenlast van Erik die te fijn probeerde te spelen en daardoor last had om de shuttle binnen 
te houden, dit was dan ook nodig tegen deze goede tegenspeler. De 2de set ging zeer gelijk op 
doordat Erik zijn foutenlast naar beneden drukte en zo zijn tegenstander minder punten ging 
gunnen. De beide spelers waren aan elkaar gewaagd maar de wedstrijd werd toch door Erik 
verloren, 21-16. Jammer, tussenstand 3-3. 

De twee laatste partijen waren dus beslissend. De druk werd dus een beetje verhoogd, en bij Nick 
begonnen de zenuwen te komen. Hier kwam dus het lang verwachtte debuut van Nick. 

Nick begon goed aan de wedstrijd en gaf direct goed weerwerk, dit resulteerde al snel in een kleine 
voorsprong waarop de tegenspeler de druk toch wat verhoogde op Nick en hierdoor de debutant in 
de problemen bracht. De spanning was te snijden en de wedstrijd werd wat harder. Nick verloor de 
1ste set maar had de tegenstander toch al wat pijn gedaan, 21-15. De 2de set was iets lastiger voor 
onze jongster, de ervaring kwam bij de tegenstander naar boven en hieronder bezweek Nick. Verlies 
was een feit,  21-7. We onthouden wel de vechtlust van Nick die goed meespeelde. Niet getreurd 
Nick, er zit nog maar 1 training op en er volgen nog 9 dus in de terugwedstrijd neem je sportief 
revanche. Tussenstand 4-3. 

Proficiat Nick, geslaagd debuut! Doe zo verder! 

De laatste en allesbeslissende wedstrijd werd gespeeld door Joeri. Het ofwel 1 punt naar Eeklo 
meenemen en de 4de plaats vasthouden ofwel 0 punten en dus de ploegen 5,6 en 7 zien naderen.  

De spanning stond te lezen op beide spelers. Ze hadden elkaar al ontmoet in het dubbelspel en 
wisten wat ze konden verwachten. Dit beloofde een spannende wedstrijd te worden. Twee stugge 
spelers tegen elkaar die niet zouden plooien, een fysieke strijd. De wedstrijd ging gelijk op met veel 
servicewissels en véél rally’s. Er zat veel variatie in het spel waarin alle slagen te pas kwamen. 
Vooral het stug verdedigen van de tegenpartij deed Joeri de das om in de 1ste set die nipt met 21-18 
werd verloren. Joeri werd in de rust op enkele fouten gewezen door zijn ploegmaten en ging 
proberen om dit te veranderen in de 2de set. De 2de set ging redelijk vlot naar Joeri,14-21. Er was 
geen ontkomen aan, een 3de set kwam eraan. Beide spelers hadden het fysiek al zwaar te verduren 
gehad. In de 3de set liep Joeri uit waarna de kantwisseling op 11 de tegenpartij terugkwam. Op het 
einde van de wedstrijd stond Joeri achter met 19-17, het einde was nabij. Toch werd het nog 19-19. 



De laatste loodjes wegen het zwaarst zegt men, dit was hier een mooi voorbeeld van de zegswijze. 
De spanning was in de zaal voelbaar, bij de teams stonden aan de zijlijn en zagen hun spelers het 
laatste en beste van zichzelf geven. Het werd 20-20, miljaar… terug verlengingen. Hierbij trok Joeri 
aan het langste einde 20-22.  

Eindstand 4-4. 

Dit was alweer een spannend duel die we tot een goed einde hebben gebracht met dit team. 
Volgende wedstrijd is tegen de koploper Evergem, dit zal terug niet makkelijk worden maar nu 
kunnen we nog enkele trainingen volgen en dus met z’n allen beter worden. 

Ik ben zéér fier op dit team want dit is tenslotte voor vele onder ons de eerste kennismaking met de 
competitie. Dus samen werken we nog aan een sterkere opstelling waarmee we in de terugronde er 
nog eens stevig tegenaan gaan en dus punten gaan pakken. 

 

 

Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klass. Naam en Voornaam Klass.

Mullaert Bert D De Vrieze Joeri D 21 18 14 21 20 22 1 2 0 1 55 61

Depouillon Joris D Van Hamme Erik D 21 9 21 16 2 0 1 0 42 25

Willeboordse Harry D De Ridder Koen D 14 21 13 21 0 2 0 1 27 42

De Sutter Frank D Van Haele Nick D 21 15 21 7 2 0 1 0 42 22

Mullaert Bert D De Vrieze Joeri D

Depouillon Joris D Baudts Philippe D

Van Bouchaute Bart D Van Hamme Erik D

Bokelaar Tonnie D Piers Jeffrey D

Van Bouchaute Bart D De Vrieze Joeri D

De Sutter Frank D Piers Jeffrey D

Bokelaar Tonnie D De Ridder Koen D

Willeboordse Harry D Van Haele Nick D
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