
Verslag Lokerse8H vs Eikenlo1H 
 
De eerste verplaatsing van de competitie voor ons was op zondag 5 oktober. Meteen een eindje 
rijden, want ons hele gezelschap werd verwacht in Lokeren. 
Philippe kon wegens buitenlandse verplichtingen niet meespelen dus werd Tom uit de toverhoed 
gehaald om in te springen. 
Na 40 minuutjes bollen in echt hondenweer waren we klaar voor de strijd, alhoewel klaar zijn 
getuigt van grootspraak, want met Kevin wiens rug pijn deed, Eddy die een serieuze verkoudheid 
te pakken had en Koen die al een gans weekend als een bezetene gespeeld had op het tornooi 
van Latem kwamen we zeker niet fit aan de start. 
Van een pijnlijke rug was in de eerste dubbel van ons sterkste duo Kevin en Joeri niet veel te 
merken. Nog voor de tegenstanders goed en wel beseften dat de match begonnen was waren ze 
met maar liefst 21-8 en 21-6 al naar huis gespeeld. Ondertussen hadden Eddy en Koen het naar 
aloude gewoonte weer niet echt makkelijk met hun verrassend goed samenspelende Lokerse 
tegenstanders. De eerste set werd, weliswaar nipt, gewonnen met 21-18. De tweede verliep 
minder vlot. De tegenstanders doorzagen de tactiek en de foutenlast liep bij het Eeklose duo te 
hoog op. Resultaat: 1-1 in sets (21-16). De derde set werd een triller. De set vorderde vrij 
gelijkopgaand. Naar het einde toe moesten Eddy en Koen de tegenstanders alweer enkele 
puntjes laten gaan. Bij een 17-15 stand in het voordeel van de tegenstanders kwam het tot een 
discussie. Een heel discutabele shuttle aan de achterlijn van de tegenstanders was daar de 
oorzaak van. Enkele spelers van Lokerse mengden zich ook in de discussie, terwijl onze 
supporters zich heel ostentatief afzijdig hielden. Met een let-beslissing en veel gemor van de 
Lokerse tegenstanders (de pluim bleek later inderdaad in het voordeel van de tegenstanders 
buiten te zijn gegaan) werd er verder gespeeld. Rik kon het punt echter moeilijk van zich afzetten 
en miste daardoor enkele heel belangrijke shuttles. De match kantelde en Eddy en Koen haalden 
die zo nog binnen met 21-18. Zonder de discussie was het waarschijnlijk anders gelopen. 
De volgende dubbels verliepen veel makkelijker Joeri en Eddy wonnen met 21-16 en 21-8 en Tom 
en Koen deden hetzelfde met 21-13 en 21-14. Net zoals de vorige keren mochten we weer met 
een geruststellende 4-0 voorsprong de wei in voor onze enkelspelen. 
In zijn enkelwedstrijd liet Kevin er geen gras over groeien. Hij speelde de tegenstand op een 
hoopje en won zeer vlot met 21-14 en 21-11. 
Beulen van dienst waren echter Tom en Joeri. Tom won zijn enkelspel met maar liefst 21-6 en 21-
8. Zijn tegenstander zag ze werkelijk vliegen (hahaha, wat een mop). Tom vette zijn individuele 
puntenaantal zo aan tot 3. Nog 7 te gaan en de verdiende klassementsverhoging ligt voor het 
grijpen. 
Speelvogel Joeri speelde tegen Rik. Rik raakte kant noch wel en kreeg helemaal geen grip op 
Joeri’s oerdegelijke spel. Joeri deed werkelijk wat hij wilde. Als een opgejaagde pirus in een 
Lokers kooitje werd hij van hoekje naar hoekje gestuurd, steeds weer opnieuw. Joeri moedigde 
zijn tegenstander zelfs aan, want toen deze viel probeerde hij hem op te beuren met een 
welgemeende: “Hop!” 
Met 21-6 en 21-10 stond een logische eindstand op het bord. Tussenstand 7-0. Alweer wanhoop 
bij de tegenstand. 
Terwijl de Eeklose beulen al rustig konden nakeuvelen stond Koen alweer met het zweet in zijn 
schoenen. Zijn tegenstander bleek een taaie, optimistische jonge knaap te zijn die zeker niet van 
plan was om zich zomaar gewonnen te geven. De eerste set werd gewonnen met 21-14. In de 
tweede doofde het fysieke kaarsje van Koen echter langzaam uit en de man uit Lokeren nam de 
overhand. Hij haalde tot grote vreugde van zijn teamgenoten de tweede set binnen met 21-18. 
Een naar Koens normen traditionele derde set was een feit. 
De vele wedstrijden van het weekend eisten hun tol. Een tornooi en een competitie op 2 dagen tijd 
was misschien iets te veel van het goede. Koen gooide zijn ondertussen al wat ouder wordende 
knoken van de ene kant van het terrein naar de andere kant. Gelukkig werd ook zijn tegenstander 
gedwongen om zich in het zweet te werken. De derde set mondde uit in een fysieke veldslag die 
Koen binnenhaalde met 21-15. Missie alweer geslaagd en met een 8-0 die veel voldoening gaf 
richting cafetaria… 
 



Na 3 ontmoetingen hebben we het maximum van de punten en nog geen enkele wedstrijd uit 
handen gegeven, een droomstart. De volgende wedstrijd is onze thuiswedstrijd tegen de Mintons, 
een team dat ook al brokken heeft gemaakt. Het wordt de eerste sleutelmatch van de competitie. 
Laten we allemaal duimen…. 
 
 
Een speciale dank aan: 
 

- Onze talrijke supporters Elise, Lien, Nancy, Lindsey en Jorden, die de verre verplaatsing 
vrijwillig meemaakten. 

- Tom, die zich, ondanks een minderwaardigheidscomplex (☺) een pleuris speelde en zo 
meehielp aan het puike eindresultaat. 

- Nancy, Jorden en Eddy, om ons team te voorzien van videomateriaal en zo onze prestaties 
wetenschappelijk te kunnen analyseren. 

- Elise, voor het in toom houden van en het verstrekken van pikante details over Kevin 
- Kelly en Philippe, voor het gedurende enkele uurtjes goedgelovig te willen zijn als er een 

grapje met hun wordt uitgehaald 
- Frituur “de Sixties”, waar we nog een lekkere vette afsluiter konden breien aan onze 

verplaatsing  
 
 
De resultaten nog eens mooi in lijstjesvorm: 
 

Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klass. Naam en Voornaam Klass.

D'Hondt Frederik D Recollecte Kevin C1 14 21 11 21 0 2 0 1 25 42

D'Hont Rik D De Vrieze Joeri C2 6 21 10 21 0 2 0 1 16 42

Clauwaert Tom D De Ridder Koen D 14 21 21 18 15 21 1 2 0 1 50 60

De Smet Nils D Bontinck Tom D 6 21 8 21 0 2 0 1 14 42

De Smet Nils D Recollecte Kevin C1

Verlee Pieter D De Vrieze Joeri C2

Clauwaert Tom D De Vrieze Joeri C2

Verlee Pieter D Hermans Eddy C2

D'Hont Rik D Hermans Eddy C2

D'Hondt Frederik D De Ridder Koen D

D'Hont Rik D De Ridder Koen D

Clauwaert Tom D Bontinck Tom D
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