
RECREAN 3H - EIKENLO 1H 
 
 
Op dinsdag 19 februari omstreeks 20u werd de 9de competitie match gespeeld. Vol goede moed en 
met onze sterkste opstellingen vertrokken we richting Oudenaarde. Iedereen had er duidelijk zin in 
en we gingen voor de winst… 
 
Koen en Kevin moesten als eerste aan de slag. Deze twee zijn ondertussen al wat ingespeeld op 
elkaar waardoor alles verliep zoals gewenst . De 2 jongens toonden hun sterkste kant en wonnen de 
eerste set vrij makkelijk met 15-21. De tegenstanders speelden echter verder met dezelfde tactiek en 
techniek waardoor ze al snel terug op achterstand kwamen… Kevin en Koen speelden door en zo 
was ook de 2de set in hun voordeel: 14-21. 
 
Dit bracht de tussenstand op 0-1 voor Eikenlo! 
 
Als 2de wedstrijd mochten Joeri en Philippe hun van hun sterkste kant tonen… Dit deden ze ook 
want de 2 heren zijn inmiddels al zeer sterk op elkaar ingespeeld. Dit leverde de eerste set al winst 
op met overtuigende cijfers: 14-21. De 2 heren lieten hun niet doen waardoor ze ook de 2de set op 
hun naam schreven. De tegenstander moest blij zijn met 11-21. 
 
Tussenstand 0-2! 
 
Philippe moest niet te ver weglopen want hij moest de 3de dubbel met Nick spelen. De twee 
Eikenlonaars begonnen goed aan hun eerste set waardoor ze de winst makkelijk binnenhaalden, het 
werd 13-21. Vol goede moed begonnen ze aan de 2de set, maar deze leek niet zo makkelijk te 
worden als de eerste. De tegenstanders hadden Nick als doelwit gekozen en speelden alles op hem. 
Nick kreeg niet alles terug waardoor de tegenstander op voorsprong kwam en uiteindelijk ook de set 
won met 21-16. Met enkele tactische besprekingen en overleg speelden Nick en Philippe zoals in 
het gemengd… Nick bleef kort op het net en Philippe speelde achteraan, dit lijkte te lukken want ze 
wonnen met 18-21. 
 
Tussenstand 0-3! 
 
De 4de dubbel ging van start. Jeffrey en Erik ,die ondertussen ook gewoon zijn van samen te spelen 
gingen zeer goed van start. De 2 waren in hun dagje en straften de tegenstanders af met 15-21. Na 
nog enkele bijsturingen door Joeri in de pauze mochten de 2 terug van start. Zo gezegd zo gedaan, 
ze wonnen ook hun 2de set door goed samenspel en mooie acties! De score was zoals in de eerste 
set, 15-21 dus. 
 
Eikenlo stond 0-4 voor en de enkels moesten nog van start gaan !  
 
Kevin was als eerste aan de beurt, er stond hem echter geen makkelijke opdracht te wachten. Dit 
bleek ook uit de eerste set, Kevin ging goed van start maar maakte naar het einde toe enkele 
belangrijke fouten. De eerste set ging naar de tegenstander met 21-13. Kevin liet zich echter niet 
doen en ging de zwakke plekken van de tegenstander zoeken… In een spannende rally won Kevin 
de set met 19-21! De 3de beloofde dus ‘vonken en vuur’. Dit kregen we dan ook te zien! De 2 heren 
gingen voluit voor de winst waardoor het een nek-aan-nekrace was. Kevin speelde agressief en dit 
leek te lukken, maar de tegenstander was iets sneller en ging met de winst van de 3de set lopen… 
Het werd maar liefst 24-22. Toch een schitterende wedstrijd van Kevin! 
 



De tussenstand was ondertussen 1-4. 
 
In het 2de enkel mocht niemand minder dan Joeri aan de beurt komen. Joeri is het inmiddels al 
gewoon om enkel te spelen en ging  er met vol goede moed tegenaan. Terecht zo bleek het, want 
Joeri haalde zonder problemen de eerste set binnen met 4-21. De tegenstander wist wel dat Joeri 
veel te sterk was voor hem maar ‘haalde het onderste uit de kan’ en weerde zich terug (alle beetjes 
helpen eh ;) ). De tegenstander moest zich in de tweede set echter tevreden stellen met 12 puntjes 
tegen 21. 
 
Tussenstand 1-5 dan maar en de winst was reeds binnen! 
 
Inmiddels ging ook de 3de enkelwedstrijd van start, Koen had de eer om eraan te beginnen.  
Koen startte goed waardoor hij op voorsprong kwam. De tegenstander bleef rustig waardoor deze 
eventjes terugkwam. Maar Koen was fysisch en mentaal de sterkste en haalde zo de eerste set 
binnen met 17-21. We verwachtten een mooie en vooral spannende 2de set maar de tegenstander 
bleek onder de indruk te zijn van Koen zijn niveau waardoor hij nauwelijks nog punten kon maken. 
De set ging vrij makkelijk naar Koen met 7-21. 
 
Scorebord stond nu op 1-6 voor de Eeklonaars … 
 
Erik mocht de laatste enkel spelen tegen een jong ventje, Pieter genaamd. Erik startte vol 
zelfvertrouwen en ging ‘het manneke nekeer op zen doze geven’. Erik startte vlot en kwam al gauw 
op voorsprong. Het ventje liep zich de poten van zijn lijf maar Erik bleek duidelijk de sterkste te 
zijn, zo won hij overtuigend met 15-21. Pieter kreeg enkele richtlijnen van medespelers waardoor 
hij kon doorbreken. Hij had Erik zijn strategie door en dit leidde tot een nek aan nek race tot Erik 
moest plooien. Pieter won de 2de set met 21-19. Erik weerde zich in de 3de set door enkele andere 
strategieën toe te passen maar Pieter rende overal naartoe met zijn korte beentjes… Pieter had veel 
doorzettingsvermogen en snelheid waardoor hij Erik het verlies aandeed. Erik moest zich tevreden 
stellen met 21-12. 
 
Dit bracht de eindstand op 2-6! Op naar de volgende match! 

N.V.H. 

Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klass. Naam en Voornaam Klass.

Desmet Rudiger C2 Recollecte Kevin C1 21 13 19 21 24 22 2 1 1 0 64 56

Vermeersch Rino D De Vrieze Joeri C2 4 21 12 21 0 2 0 1 16 42

Van Wiele Tim D De Ridder Koen D 17 21 7 21 0 2 0 1 24 42

De Bleeckere Pieter D Van Hamme Erik D 15 21 21 19 21 12 2 1 1 0 57 52

Vantomme Jan C1 Recollecte Kevin C1

Van Wiele Tim D De Ridder Koen D

Vantomme Jan C1 Baudts Philippe C2

Vermeersch Rino D De Vrieze Joeri C2

Desmet Rudiger C2 Baudts Philippe C2

Vermeersch Rino D Van Haele Nick D

De Bleeckere Pieter D Van Hamme Erik D

Van Wiele Tim D Piers Jeffrey D
30 42

25 42

52 580

0

1

1

1 2

0 221

18 21

1

Heren dubbel 3

Heren dubbel 4

13

15

21 21 16

21 15

0 2 021 11 21

19/02/2008

42291020

3e game Games

376Totalen:
Winnaar:

Eikenlo BC H1
14 2 6 2975

Wedstrijd

Recrean 3 Eikenlo BC H1

Heren dubbel 1

Heren dubbel 2

Heren enkel 4

Heren enkel 1

Heren enkel 2

Heren enkel 3

2e game

15 21 14 21

Wedstrijd

14

Punten

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC - Eerste herenploeg

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

4de provinciale B Datum:

1e game


