
Verslag Shuttle Stars 1H – BC Eikenlo 1H  
 
Het einde van de heenronde in de competitie nadert. Onze voorlaatste wedstrijd was tegen Shuttle 
Stars uit Wachtebeke. Shuttle Stars had al drie wedstrijden achter de rug en stond nog steeds op 0 
punten. Normaal gezien zouden we dus naar Eeklo terug moeten kunnen reizen met 2 punten extra.  
De eerste wedstrijden waren dubbel 1 en dubbel 4. Joeri en Kevin vatten aan op terrein 1 en Eddy en 
Koen deden hetzelfde op terrein 4. De wedstrijden verliepen gelijklopend. Zonder overtuigend goed te 
spelen en met overbodige individuele fouten slaagden beide duo’s er toch in om hun eerste set binnen 
te halen. Het werd respectievelijk 19-21 en 18-21. Geen overschot dus. In de tweede set liepen de 
diesels al wat warmer. Er werd met iets meer pressie gespeeld. Dat resulteerde in een iets veiligere 16-
21 en 14-21. De eerste 2 punten waren meteen binnen. 
De volgende wedstrijd: Joeri (reeds voor de tweede maal) en Philippe in de arena. 
Aangezien Philippe eveneens met een dieselgevoel zat verliep de eerste set alweer gelijkopgaand. 
Toch werd hij gewonnen met een vrij veilige marge 16-21.  In de tweede set gebeurde wat wij al 
voelden aankomen. Het killerduo begon met gifpijlen te schieten en in een mum van tijd werd ook de 
tweede set binnengehaald met maar liefst 8-21. 
In de laatste dubbel was het weer de beurt aan Kevin en Eddy. Het wordt een thriller. De ganse eerste 
set gaat het gelijk op. Er kwamen zelfs verlengingen aan te pas. Gelukkig hielden onze spelers het 
hoofd koel en haalden ze de eerste set binnen met 20-22. 
Iedereen gewaarschuwd dus zou je denken, maar niets is minder waar. De tweede set leek wel een 
kopie van de eerste. Alweer razend spannend. Naar het einde van de set kwamen onze jongens 
enkele punten voor. Er werden geen risico’s meer genomen. De tegenstanders kwamen echter nog 
akelig dicht maar gelukkig werden ook de verleningen van de tweede set binnengehaald. Alweer 20-22 
en een veilige 0-4.  
Bij het begin van de enkels wordt er terug gepraat over het ‘spook van de Mintons’, waar we al onze 
enkelspelen uit de hand gaven. 
Kevin is de eerste die aan slag moet, samen met Joeri. Voor Kevin is er direct de ontnuchtering. Hij 
verliest de eerste set met droge 21-13 cijfers. Kevin, de man van pieken en dalen. Als hij goed speelt 
speelt hij de beste tegenstanders met zijn uitmuntend technisch en tactisch vernuft van het kastje naar 
de muur, maar als het slecht gaat gaat ook alles tegen. Natuurlijk moet Kevin, omdat hij het hoogst 
geklasseerd staat, het keer op keer opnemen tegen een supergemotiveerde tegenstander, wat hem 
elke keer een loodzware wedstrijd oplevert. Iedereen kruist de vingers en is begaan met hem. Kevin 
vecht terug en luid aangemoedigd wint hij de tweede set met 17-21. Oef! Op naar de loterij van een 
derde set. Die derde set wordt alweer razend spannend. Gelijkopgaand sleept hij zich voort. Iedereen 
staat te kijken en duimt voor Kevin (althans, alles wat met Eeklo te maken heeft ☺ ). Applaus 
weerklinkt enkele minuten later uit onze rangen, want Kevin heeft het gehaald met het kleinste verschil 
19-21. Proficiat! 
Joeri kroop weer eens in de rol van “Mean Machine” voor zijn tegenstander. Er valt weinig tegen in te 
brengen als je je opponent wegmept met 7-21 en 4-21.  
Laatste gladiatoren van dienst waren Philippe en Koen. Een klein mirakel. Koen kon de klus klaren in 
maar liefst twee sets. Waarschijnlijk superbenzine getankt in plaats van de gebruikelijke diesel. 
Philippe kon ervoor zorgen dat het alweer een prachtige 0-8 werd. Daarvoor moet natuurlijk wel nog 
een wedstrijdje worden gewonnen. De eerste set wordt het al duidelijk dat het misschien toch niet zo 
makkelijk zal worden. Philippe hinkelt wat achter de feiten aan en verliest de set met 21-16. Met het 
nodige gevloek op naar de tweede set dus. Gelukkig draait Philippe ook op dieselbrandstof. 
De tweede set drijft hij het tempo op. Duidelijk dominerend sluit hij af met op 14-21. 1-1 en de wedstrijd 
volledig open. Als een roofdier kromt Philippe zijn rug, stroopt zijn mouwen op en grolt vervaarlijk. Niets 
lijkt hem te kunnen tegenhouden. Een tiental minuten later prijkt dan ook de eindscore op het bord: 0-8. 
Philippe heeft de derde set gewonnen met 12-21. 
Een leuke overwinning en met nog 1 wedstrijd in de heenronde te gaan begint het er voor de 
Eikenlokes goed uit te zien. Wordt vervolgd…. 
 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klass. Naam en Voornaam Klass.

Melkebeke Bert D Recollecte Kevin C1 21 13 17 21 19 21 1 2 0 1 57 55

Mekeirle Stefaan D De Vrieze Joeri C2 7 21 4 21 0 2 0 1 11 42

Neveans Jan D De Ridder Koen C2 9 21 16 21 0 2 0 1 25 42

De Pauw Kevin D Baudts Philippe C2 21 16 14 21 12 21 1 2 0 1 47 58

Melkebeke Bert D Recollecte Kevin C1

Neveans Jan D De Vrieze Joeri C2

Tollenaere Kurt D Recollecte Kevin C1

Van Mol Peter D Hermans Eddy C2

Goemaere Hans D De Vrieze Joeri C2

Van Mol Peter D Baudts Philipe C2

Tollenaere Kurt D Hermans Eddy C2

De Pauw Kevin D De Ridder Koen C2
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