
Oudegem 4H – Eikenlo 2H

Op maandag 19 januari ging voor Eikenlo 2H het competitiejaar 2009 van start met de uitwedstrijd 
tegen Oudegem 4H. De vier man sterke ploeg werd gevormd door Christiaan, Tom, Erik en David, 
en naar  goede gewoonte waren supporters Katleen en Lindsay ook present.

Christiaan en Tom mochten de spits afbijten tegen Davy en Danny in de eerste dubbel. Ze hadden 
meteen tegenwind; smashes van Oudegem door het midden vonden geen return, en Eikenlo werd in 
de achtervolging gedwongen. Christiaan moest nog even wennen aan de hoogte van het net, wat 
ook enkele punten kostte. Met wat gelukstreffers via kader en net kwamen de bezoekers nog even 
terug, maar de set ging uiteindelijk toch naar Oudegem met 21-17. In de tweede set waren het Davy 
en Danny die in het net mepten. Eikenlo slaagde erin voor te blijven tot 17-19, maar door enkele 
foutjes op cruciale momenten kon Oudegem verlenging afdwingen. Ze verdedigden sterk, maar het 
Eikenlose duo zette uiteindelijk het vierde set punt om in 23-25 winst. Een driesetter dus. Lindsay 
merkte op dat er punten te rapen waren door meer kort te spelen. Chris en Tom volgden dit advies 
op, en de tegenpartij stond inderdaad onder hogere druk. Davy ging enkele keren tegen de grond, en 
ook Danny zag alle hoeken van het plein. Eikenlo bleef het spel controleren, en scoorde met 16-21 
de eerste overwinning in drie sets.

Intussen werd ook de vierde dubbel gespeeld, tussen de gebroeders Van Hamme en Jurgen en Stijn. 
David maakte zoals gewoonlijk enkele foutjes bij de service, maar de broers bleven rustig en wisten 
een puntje voorsprong op de tegenstanders te behalen. Oudegem gaf zich echter niet gewonnen, en 
bleef aanklampen tot in verlenging. Het mocht niet baten, de set ging naar Eikenlo met 21-23. De 
tweede set begon weer veelbelovend voor de bezoekers. Jurgen en Stijn hadden moeite om de pluim 
goed te clearen, en Eikenlo kwam op 12-15 voorsprong. Jammer genoeg gaven ze de voorsprong 
weer weg met fouten op cruciale kansen, en Oudegem zette door tot setwinst met 21-19. De derde 
set was grotendeels hetzelfde verhaal, onnodige fouten en niet-benutte kansen aan de Eeklose kant, 
en sterke verdediging bij Oudegem. Tot 14 ging het gelijjk op, maar dan namen Jurgen en Stijn het 
initiatief en scoorden een mooie reeks tot 21-16. Winst voor Oudegem dus.

In de tweede dubbelwedstrijd namen Christiaan en David het op tegen verse tegenstanders Paul en 
Eddy. David probeerde zijn niveau op te trekken aan dat van Chris en draaide goed mee, behalve 
het traditionele pijnpunt: de opslag. Eikenlo nam het voortouw bij 9-10, en bouwde de voorsprong 
verder uit tot een set punt op 15-20. David veegde het terrein schoon in een reddingspoging aan het 
net, en scoorde zowaar terwijl hij languit tegen de grond lag. Eerste set voor Eikenlo. De tweede set 
begon minder mooi, Chris kreeg ook wat last van opslagstress. Door wat behoorlijk schandalige 
gelukspunten kwamen de bezoekers toch op voorsprong, en boden hun excuses aan bij 11-15. Ze 
hielden van hieruit echter het spel stevig in de hand, en Christiaan lobte mooi over de oppositie om 
ook de tweede set te winnen met 13-21.

Erik en Tom mochten het opnemen tegen hetzelfde duo in dubbel 3. Ook zij hadden wat last van 
slechte opslagen, en sloegen bovendien regelmatig uit. Oudegem kwam voor te staan op 16-13, 
maar Eikenlo herpakte zich en haalde in één mooie break de set binnen met 16-21. In de tweede set 
was Tom als een muur; alles kwam terug dat zijn richting uit gespeeld werd. Erik was nu beter 
wakker en hield de pluim netjes binnen de lijnen, met 15-21 winst tot gevolg. Alle 
dubbelwedstrijden waren nu gespeeld, en de tussenstand was 1-3 in het voordeel van Eikenlo.

De eerste enkelwedstrijd zag Christiaan opkomen tegen Davy. Ze toonden elkaar elke hoek van het 
terrein. Christiaan moest diep gaan, en probeerde op aanraden van Lindsay energiesparend te 
spelen. Dat leek even te lukken, maar Davy toonde zich net de sterkste en won met 24-22. De 
tweede set was opnieuw een uitputtingsslag, en Christiaan zat er als eerste door. Hij probeerde de 
rally's kort te houden, maar moest het onderspit delven met 21-15.



Als tweede speelde Tom tegen Jurgen. Tom kreeg het spel niet naar zijn hand gezet, en Jurgen 
speelde erg sterk. Enkele slechte opslagen gaven Tom de kans om nog terug te komen, maar Jurgen 
domineerde tot 21-16. In de tweede set wist Tom de shuttle beter te plaatsen. Hoewel hij niet altijd 
ver genoeg clearde, was hij technisch de betere, en Jurgen moest de set afgeven met 12-21. Ook in 
de derde set vond Jurgen zijn vorm van de eerste niet terug. Precieze drops van Tom zorgden voor 
een 14-21 eindstand.

Erik speelde intussen enkel 3 tegen Stijn. Erik had wat moeite om eroverheen te spelen, en Stijn 
profiteerde hiervan om stevig in de aanval te gaan. Erik zag de set aan zich voorbijgaan met 21-16. 
In de tweede set verging het Eikenlo beter: Stijn sloeg nogal vaak uit en raakte hierdoor zichtbaar 
gefrustreerd. Erik wisselde verre pluimen op backhand af met gemene drops, en ging met 18-21 met 
de tweede set lopen. Extra gemotiveerd ging hij er ook in de derde set flink tegenaan. Een 10-12 
voorsprong bouwde hij snel uit tot een 11-21 overwinning, waarmee hij Eikenlo alvast van 2 
competitiepunten verzekerde.

David was de hekkensluiter tegen Danny in enkel 4. In de eerste set bood Danny weinig weerstand, 
vooral kort aan het net liet hij menige pluim vallen. David speelde af en toe meer met de rand dan 
met de snaren, maar alles raakte op een of andere manier over het net, resulterend in een 11-21 
overwinning. De tweede set was minder eenzijdig. Danny vond steevast de achterlijn, en David liet 
zich regelmatig over het hoofd spelen. Danny raakte meer gemotiveerd en controleerde het spel, wat 
hem de tweede set opbracht met 21-15. In de derde set moest David zijn slechte conditie na de luie 
kerstperiode bekopen; Danny speelde hem netjes het plein rond. Zelfs op de korte drops kon David 
geen punten meer maken, Danny pepte zichzelf op en was er steeds op tijd. Een verdiende 21-12 
was het resultaat.

Dit bracht de eindstand op 3-5, met de eindoverwinning voor Eikenlo.

DVH

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC - Tweede herenploeg

Afdeling/Reeks: 4de provinciale C Datum: 20/01/2009

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Oudegem Eikenlo BC

Wedstrijd Naam en Voornaam Klass. Naam en Voornaam Klass. 1e game 2e game 3e game Games Wedstrijd Punten

Heren enkel 1 Van Ransbeeck Davy C2 Recollecte Christiaan C1 24 22 21 15 2 0 1 0 45 37

Heren enkel 2 De Counsel Jurgen D Bontinck Tom D 21 16 12 21 14 21 1 2 0 1 47 58

Heren enkel 3 Peersman Stijn D Van Hamme Erik D 21 16 18 21 11 21 1 2 0 1 50 58

Heren enkel 4 Verbust Danny D Van Hamme David D 11 21 21 15 21 12 2 1 1 0 53 48

Heren dubbel 1
Van Ransbeeck Davy C2 Recollecte Christiaan C1

21 17 23 25 16 21 1 2 0 1 60 63
Verbust Danny D Bontinck Tom D

Heren dubbel 2
De Nil Eddy D Recollecte Christiaan D

15 21 13 21 0 2 0 1 28 42
De Smedt Paul D Van Hamme David D

Heren dubbel 3
De Nil Eddy D Van Hamme Erik D

16 21 15 21 0 2 0 1 31 42
De Smedt Paul D Bontinck Tom D

Heren dubbel 4
Peersman Stijn D Van Hamme Erik D

21 23 21 19 21 16 2 1 1 0 63 58
De Counsel Jurgen D Van Hamme David D

Winnaar:
Totalen: 9 12 3 5 377 406

Eikenlo BC


