
Verslag ontmoeting SFF: 
 
Hallo allen aanwezig, dit is een verslagje van “De Vrieze” ze. Het is omdat ik niets beters te doen heb dat 
ik dit verslagje eens schrijf ze, dus wen er alvast niet aan.  
Op zat 24/01/09 werd de ontmoeting tegen SFF gespeeld, dit werd door velen gezien als een makkie maar 
dat was dus niet het geval zoals je straks zult lezen. 
 
Om 7u stipt was ik aanwezig in Lembeke, ondertussen waren de mannen al druk aan het opwarmen. Vlug 
aankleden en beginnen spelen maar blijkbaar hadden onze tegenstanders niet zo’n haast, ook al hadden 
we maar 2uur om de wedstrijden af te handelen. 
 
We traden aan met de zelfde spelers als gewoonlijk nl. Kevin “de killer”, Philippe “de top Judoka”, Eddy “ ’t 
Veteraantje alias nonkel”, Koen “de captain” en ik. Sorry voor de bijnaampjes é mannen. 
 
De 1ste dubbel werd gespeeld door Kevin en Joeri. Beide teams begonnen met volle moed aan de 
wedstrijd maar al gauw werd het duidelijk dat het niet gemakkelijk zou worden. Er werd slordig gespeeld 
langs de kant van Eikenlo. Maar de 1ste set ging gelijk op dus alles kon nog, toch verloren we de 1ste set na 
verlenging met 22-20. De 2de set kon dus maar beteren dachten we maar ondanks de vele fouten en 
slordig spel werd dit geen match om vingers en duimen vanaf te likken. Dus al vlug stond de eindstand op 
het scorebord, 21-13. Eerste match verloren en dus met ons beide voetjes op de grond gezet.  
 
De 2de wedstrijd was ondertussen ook al ver gevorderd en dit was er wel één met mooie rally’s en veel 
gekreun van Lembeekse kant. De match werd gespeeld door Eddy en Koen. Dit was een spannende 
match met veel servicewissels en lange rally’s. Onze spelers waren technisch sterker dan onze buren uit 
Lembeke maar deze gaven geen punten kado door voor iedere shuttle te vechten. Gelukkig ging deze 
wedstrijd toch naar de Eikenlose zijde met maar kleine verschillen: 19-21 en 20-22. Dit bracht de stand op 
1-1.  
 
De 3de wedstrijd werd gespeeld door Philippe en mijzelf. Met nog wat zenuwen van de vorige partij stond ik 
terug op het veld. Deze partij zou iets makkelijker moeten worden en dit was ook zo door tactisch spel 
hadden we de controle over de match. Door vele drops en goed afwisselend spel was de match snel 
binnen met de standen: 16-21 en 13-21. 
 
Ondertussen was de dubbelwedstrijd van Eddy en Kevin ook bezig. Deze liep veel beter dan Kevin’s 1ste 
wedstrijd en dus was de1ste set al snel binnen. De 2de set verliep iets moeizamer en dat was dan ook te 
zien aan de uitslag maar we trokken toch terug aan het langste eind.  
 
Met een 1-3 voorsprong werden de enkelpartijen aangevat. De 1ste twee enkelpartijen werden gespeeld 
door Kevin en ik. Dit beloofden enkele spannende partijen te worden want in de heenronde waren deze 2 
ook al moeilijk te bespelen. 
 
Kevin speelde tegen Stijn en dit was een fysiek sterke tegenstander maar technisch minder dan “de Killer”. 
De partij begon en al vlug was te zien dat het niet het dagje van onze Kevin was, hij maakte te veel fouten 
en het kopje was er ook niet bij, da kan al eens gebeuren é. Dit was zo de ganse wedstrijd en dus stond al 
snel de eindstand op het bord met 2keer 21-14. Niet getreurd jongens want dit is maar hopelijk een 
éénmalig feit van onze Kevin. 



 
Mijn wedstrijd was iets gemakkelijker tegen Thijs, deze was mentaal iets kwetsbaarder en dus moest ik 
daar maar gebruik van maken. De 1ste set verliep gelijk op maar ik kon deze toch in de wacht slepen. De 
2de set was maar formaliteit door de vele foutjes van Thijs. Dit was niet één van mijn sterkste partijen maar 
toch constant genoeg gespeeld en dus was het 2-4 in ons voordeel. Het puntje was dus binnen maar daar 
nemen we niet genoeg mee als we voor de kampioenstitel willen gaan. Dus nog één van de twee partijen 
winnen en twas binnen.    
 
Dan was het de beurt aan onze Koen die al begon te zweten toen hij wist dat Karel zijn tegenstander werd. 
Dit beloofde een fysieke battle te worden. Zoals verwacht bracht deze wedstrijd alles die we in gedachten 
hadden, ellenlange rally’s die al véééééél vroeger konden afgemaakt worden door Koen en het 
schreeuwen en tieren van Karel. De 1ste set ging makkelijk naar Karel en dan kwam er die 
adembenemende lange 2de set, waar de beide spelers elkaar niets gunden. We dachten eerst tot de 
magische grens van “30” te spelen maar die kwam er toch niet. De 3de set ging door op het elan van de 2de 
set. Terug diezelfde lange rally’s waar geen van beide spelers een kloofje kon maken, maar Koen wist 
toch te winnen met het kleinste verschil en zo de winst binnen te halen. 
 
De laatste match van de avond was deze van Philippe. Deze dacht even snel af te rekenen met Frederik 
maar dit lukte niet zo snel als gedacht. In de beginperiode waren er véél foutjes van beide spelers en ze 
gaven geen duim breed toe. Tot in de 2de helft van de set Philippe toch dat beslissende kloofje wist te 
maken. Dit was zo ook in de 2de set en werd dus ook deze wedstrijd gewonnen door BC Eikenlo.     
 

 


