
SFF Lembeke – Eikenlo 1H 
 

Op zondag 24 februari 2008 (om 10u ’s morgens) werd de herenploeg verwacht in Lembeke. Voor 
Eikenlo speelden Piers Jeffrey, Van Haele Nick, Van Hamme Erik, Van Hamme David, De Ridder 
Koen en Recollecte Kevin. 
 
Door de opstelling van beide teams gingen we van start met het eerste en het vierde herendubbel. 
Kevin en Koen mochten het opnemen tegen Van Den Meersche Peter en Burm Frederick. Nick 
mocht het samen met debuterende David opnemen tegen Devooght Thijs en De Mits Thomas. 
 
Kevin en Koen gingen zoals altijd direct goed van start met agressief aanvallend spel. In de eerste 
set wist de tegenpartij duidelijk niet wat hen overkwam, ze werden al vlug van het kastje naar de 
muur gestuurd. Kevin en Koen konden makkelijk de winst binnenrijven met 11-21. Ook in de 
tweede set gingen ze op hetzelfde elan verder maar naarmate de wedstrijd volgde werden ze door de 
tegenspelers in slaap gewiegd… In een poging om Kevin terug wakker te maken mepte Koen dan 
maar een pluimpje keihard in de rug. Dit bleek toch enigszins te helpen en Koen en Kevin wonnen 
uiteindelijk met 18-21. 
 
Op het terreintje ernaast kregen David en Nick het niet gemakkelijk. Ze werden meermaals zelf 
uitgespeeld en het omgekeerde bleek net niet te lukken. Ze verloren zwaar de eerste set met 21-7. 
Tijd voor enkele pointers dus… maar het zou niet van een leien dakje gaan om deze uit te voeren. In 
de tweede ging het toch al iets beter. Er werden meerdere lange rally’s gespeeld waar soms de ene, 
soms de andere uiteindelijk zegevierde. Toch werd er nog te weinig naar de “gaatjes” gespeeld en 
bleven ze om een of andere reden vaak op de sterkste speler van de tegenpartij spelen. Dit alles 
zorgde er uiteindelijk voor dat ook de tweede set verloren werd, het werd 21-12. 
 
Twee wedstrijden voorbij, nog zes te gaan en een 1-1 tussenstand op het scorebord. 
 
Op naar de volgende dubbels waarin Nick eens de luxe van een C1 naast hem mocht ontdekken. Hij 
nam het samen met Kevin op tegen Hooreweghe Mike en Eloot Stijn. In het allerlaatste dubbelspel 
stond het ondertussen geroutineerde koppel Jeffrey en Erik tegenover Frederick en Billiet Karel. 
 
Kevin en Nick gingen aanvallend van start en konden de tegenpartij meerdere malen op het 
verkeerde been zetten. Het ging redelijk gemakkelijk (lees: TE gemakkelijk) in de eerste set. Ze 
konden een deftige afstand nemen en wonnen met 14-21. De tweede set werd echter iets te licht 
opgenomen. We zagen al meerdere foutjes en enkele onmogelijke missers opduiken en de 
tegenpartij liep steeds verder uit, ze kwamen zelfs op een 19-11 voorsprong. Dringend tijd dus voor 
Nick en Kevin om eens wakker te worden en een tandje of vijf bij te steken. Dit  deden ze gelukkig 
ook maar dit zorgde voor de nodige frustratie aan de overzijde. Daar wisten ze soms niet wat hun 
overkwam. Kevin en Nick konden uiteindelijk in verlengingen de set binnenhalen met 20-22 en 
Eikenlo op een 1-2 voorsprong brengen. 
 
Jeffrey en Erik wisten dat ze het niet gemakkelijk gingen krijgen in hun dubbel. (Een kleine noot 
misschien: Frederick en Karel waren op dinsdag nog volop hun dubbelspel komen oefenen in Eeklo 
tegen allerlei verschillende duo’s van Eikenlo…Ze hadden waarschijnlijk zin in een voorsmaakje.) 
In de eerste set ging het lang gelijk op, soms liep het ene koppel een beetje uit, maar werd daarna 
vlug weer ingehaald door het andere koppel. Uiteindelijk wisten Erik en Jeffrey toch de winst 
binnen te halen met 18-21. Een bitter nasmaakje voor de tegenpartij zou ik zo zeggen… 



In de tweede set werd het badmintonveldje precies een beetje te klein voor onze heren. 
Verschillende (véél) pluimpjes werden buitengemept maar om één of andere reden werden toch de 
helft van die pluimpjes teruggeslagen… Niet al te slim van de tegenpartij want op die manier 
konden Erik en Jeffrey toch redelijk dicht blijven volgen. Toch werden er naar het einde van de 
wedstrijd te veel foutjes gemaakt en de winst ging aan hun neus voorbij, ze verloren met 21-14. De 
eerste derde set van de ochtend was een feit. Daar bleef het ook heel spannend, er werd gedraaid op 
11-10 en het bleef een nek-aan-nekrace. Tot het op 15-15 stond… Op dat moment konden Jeffrey 
en Erik enkele mooie puntjes maken en begon het aan de overkant mis te lopen. Daar groeide, 
naarmate het einde van de derde set naderde, de frustratie en steeds minder bleek te lukken. Hier 
konden Jeffrey en Erik mooi gebruik van maken en de derde set binnenrijven met 17-21. 
 
Een 1-3 voorsprong na de dubbels… het leven kan toch mooi zijn… 
 
Op naar de enkelwedstrijden. Aangezien er drie pleintjes voor handen waren, werden de eerste drie 
enkelspelen ongeveer gelijk gestart. Kevin nam het op tegen Stijn, Koen stond tegenover Karel en 
Erik mocht aan de bak tegen Thijs. 
 
Kevin was de eerste die aan zijn wedstrijd begon. Hij nam direct een ruime voorsprong en speelde 
Stijn van het kastje naar de muur. Hij kon de eerste set vlot winnen met 7-21. In de tweede set was 
Kevin precies een beetje afwezig (was de eerste set wéér te gemakkelijk???). Hij maakte enkele 
domme foutjes, kwam op een achterstand en wist deze niet meer goed te maken. Hij verloor de 
tweede set met 21-12. Toen we allemaal een rare blik trokken toen hij de tweede set verloor zei 
Kevin luchtig “Khad toch gezegd dak es drie setjes ging spelen…!” Allemaal goed en wel maar dan 
moet wel de derde set gewonnen worden. Dit bleek echter geen probleem te zijn want ook in deze 
set kon Kevin gemakkelijk puntjes sprokkelen en een voorsprong nemen (de frustratie aan de 
overkant werd er echter des te groter door). Kevin won de derde set met opnieuw 7-21. 
 
Over naar Koen… Die was toch nog niet volledig wakker (ondanks het feit dat hij er al een dubbel 
op had zitten) en absoluut nog niet opgewarmd… De eerste set was dus een perfecte manier om een 
beetje op te warmen met als gevolg lange rally’s. Koen verloor na een spannende strijd de eerste set 
met 21-18 maar hij was tenminste opgewarmd en de tegenpartij was al bijna dood. In de tweede set 
was duidelijk te zien wie de goeie fysiek had. Koen kon gemakkelijk afstand nemen maar gooide 
toch af en toe nog enkele dodelijke rally’s naar het hoofd van zijn tegenstander. De tweede set was 
namelijk de set waarin hij Karel volledig dood wou maken. Koen won met 10-21. In de derde set 
was het “over and out”. Karel probeerde nog wel maar Koen was te sterk en won met 12-21. 
 
Hierdoor waren de nodige 5 wedstrijden binnen om de winst binnen te halen! 
 
Over naar Erik die precies zijn dagje niet had in het enkel. Tijdens de zware dubbel waren reeds 
enkele reservevaatjes gesneuveld en dit was duidelijk merkbaar in zijn enkel. De eerste set 
probeerde hij nog aan te klampen maar het mocht niet baten. Hij verloor met 21-12. In de tweede 
set bleek het echter niet beter te gaan, ondanks het feit dat er met een spiksplinternieuwe pluim 
gespeeld werd (de vorige bleek net iets te vlug). Het ging zelfs nog veel slechter. Erik werd 
overdonderd door Thijs en verloor de tweede set met 21-5. Toen er nadien gevraagd werd naar de 
fysiek wist Erik het volgende te uit te brengen: “De fysiek was niet-bestaande.”  (Dringend tijd dus 
om daar grote verandering in te brengen en extra reservevaatjes aan te kopen…) 
 
Met nog 1 wedstrijd te gaan stonden we reeds op een comfortabele voorsprong maar een 2-6 zou 
toch mooier ogen dan een 3-5… 
 



In die laatste wedstrijd mocht Jeffrey het opnemen tegen Thomas. Jeffrey had reeds op voorhand te 
kennen gegeven dat hij hoopte dat de overwinning reeds zou binnen zijn vooraleer hij voor de eerste 
keer zijn beste kunnen mocht bovenhalen in het enkelspel. “Ik ga zeker verliezen” was zijn gedacht 
voor de wedstrijd “en zeker als ik voor het winnende punt moet zorgen” , maar zoals altijd moet een 
wedstrijd eerst gespeeld worden. 
 
De winst was dus al binnen dus kon Jeffrey met ietsiepietsie minder stress van start gaan. Hij deed 
dit heel goed en met zijn loeiharde backhand drive/clear kon hij zijn tegenstander meermaals 
verschalken. Keihard meppen was dan ook de boodschap want Thomas kon hier geen antwoord op 
vinden. Jeffrey won de eerste set met 14-21. Overtuigd van zijn kunnen, kon hij starten met een 
tweede set. Ook hier kon hij een mooie voorsprong opbouwen. Hij gaf deze voorsprong niet meer 
uit handen en won uiteindelijk met 12-21. 
Nog eventjes werd er gepanikeerd bij de supporters want die dachten dat er een derde set moest 
gestart worden… er werd namelijk op 11 in de tweede set verschrikkelijk lang gepauzeerd… 
(moeten we in het vervolg dan toch onze chrono meebrengen???). 
Maar alles bleek dus goed af te lopen en Jeffrey kon tevreden terugkijken op zijn eerste 
enkelwedstrijd van het seizoen. Zijn “Ik ga zeker verliezen” van voor de wedstrijd werd dan ook 
een “Ik ben blijkbaar beter dan ik dacht” na de wedstrijd. 
 
Uiteindelijk stond er dus een mooie 2-6 winst op het scorebord en kon iedereen tevreden naar huis 
toe keren…  Proficiat heren! ☺ 
 

K.R. 
 

 
 

Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klass. Naam en Voornaam Klass.

Eloot Stijn D Recollecte Kevin C1 7 21 21 12 7 21 1 2 0 1 35 54

Billiet Karel D De Ridder Koen D 21 18 10 21 12 21 1 2 0 1 43 60

Devooght Thijs D Van Hamme Erik D 21 12 21 5 2 0 1 0 42 17

De Mits Thomas D Piers Jeffrey D 14 21 12 21 0 2 0 1 26 42

Vandenmeersche Peter C2 Recollecte Kevin C1

Burm Frederick D De Ridder Koen D

Hooreweghe Mike D Recollecte Kevin C1

Eloot Stijn D Van Haele Nick D

Burm Frederick D Van Hamme Erik D

Billiet Karel D Piers Jeffrey D

Devooght Thijs D Van Hamme David D

De Mits Thomas D Van Haele Nick D
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