
EIKENLO BC H1 – HOGE WAL H2  
 
 

De laatste competitiewedstrijd voor de heren ging op vrijdag 21 maart van start 
omstreeks 20.15u . De volgende jongens mochten het opnemen tegen de heren van 
Evergem: Recollecte Kevin, De Vrieze Joeri, De Ridder Koen, Piers Jeffrey, Baudts 
Philippe, Van Hamme Erik en Van Hamme David. Ze waren alle 7 vastbesloten om 
de 2 laatste puntjes die ze konden verdienen in Eeklo te houden. Of dit echter lukte 
leest u zo meteen …  
 
De eerste dubbel werd gespeeld door Kevin en Koen, met als tegenstanders Bert en 
Harry. De match ging van start en het leek al snel duidelijk wie de eerste set ging 
binnenhalen, Kevin en Koen wonnen die zonder moeite met 21-11. In de 2de set 
speelden Bert en Harry al iets beter maar konden toch niet de nodige punten pakken 
waardoor ze met 21-16 onderuit gingen. Dit bracht het scorebord op 1-0! 
 
Bert van Hoge wal had echter niet veel tijd om op adem te komen want hij moest 
dubbelen met Kristof tegen Joeri en Philippe. Joeri en Philippe hebben inmiddels al 
veel ervaring samen en toonden dit ook in een demostratietje…Ze wonnen de eerste 
set makkelijk met 21-10. 
De 2de set konden Bert en Kristof geen druk meer zetten , noch op Joeri noch op  
Philippe. De 2 Eikenlonaars wonnen dan ook met 21-11. Het scorebord mocht op 2-0 
gezet worden! 
 
De 3de match van de avond ging van de partij met een nieuw duo, namelijk Philippe 
en David mochten het eens samen proberen tegen Harry en Tonnie. Het verliep niet 
altijd even vlot tussen de 2 Eikenlonaars waardoor de tegenstander kon profiteren 
door de foutjes..Toch konden Philippe en David zich goed verweren waardoor het 
een spannende strijd werd in de eerste set. Deze moesten ze toch overlaten aan de 
tegenpartij met 24-26. Niet getreurd, de 2de set beloofde spannend te worden! Maar 
deze viel toch een beetje tegen voor onze heren. Ze konden niet meer dan 11 punten 
scoren waardoor de set en tevens ook het matchpunt naar Hoge Wal ging … 
Het scorebord moest inmiddels op 2-1 gebracht worden … 
 
De 4de en laatste dubbel van het seizoen werd  gespeeld door Erik en Jeffrey. Aan de 
overkant stonden Tonnie en Kristof. De eerste set verliep vrij moeizaam voor beide 
partijen, toch ging de winst naar de tegenpartij met 15-21. Jeffrey en Erik wouden 
ook hun seizoen afsluiten met winst en lieten dat zien in de 2de set die ze uiteindelijk 
wonnen met 21-19. Tonnie en Kristof konden henzelf niet meer overtuigen en lieten 
de winst over aan Eikenlo met 21-15. 
Tussenstand was 3-1 ! 
 



In het heren enkel stond een mooie wedstrijd op het programma: Kevin vs. Bert. 
De eerste set was een zware strijd, het ging op en neer langs beide kanten. Bert was 
uiteindelijk de snelste (wat punten betreft) want hij won met 20-22. 
In de 2de set liet Kevin zich uitblinken en won zeer overtuigend met 21-15. De 3de set 
ging het even vlot voor Kevin waardoor hij deze ook afsloot met 21-16. 
Een mooie wedstrijd tussen de 2 heren en 4-1 op het bord… 
 
De 2de wedstrijd ging van start met Joeri aan de basis. Hij moest het opnemen tegen 
Harry. Het was een makkelijke set voor Joeri want de tegenstander moest tevreden 
zijn met 8 puntjes. De 2de set verliep iets moeizamer maar Joeri pakte toch alle 21 de 
punten. 5-1 en ook de winst was dus binnen! 
 
Koen mocht het in de 3de enkel opnemen tegen Tonnie. Koen leek ook in vorm te zijn 
want hij won zeer snel met 21-13 in de eerste set. Er waren nog nooit zo snelle 
winsten voor Eikenlo, toch had Koen geen medelijden met de tegenstander en stuurde 
hem vervolgens in de 2de set ook naar huis met 21-9. Hopelijk mocht hij binnen van 
t’vrouwke. 6-1 en dit met nog 1 match te gaan! 
 
De allerlaatste match werd gespeeld door David. Vanaf de eerste 5 punten leek het 
een strijd te worden tussen de 2. Duel per duel vochten ze het uit maar David was de 
sterkste in de eerste set: 21-16. David mocht niet te vroeg juichen want de 2de set 
verliep moeizaam met enkele fouten van beide kanten. Nu had de tegenstander ‘de 
touwtjes in handen’ en won hij met 15-21. De 3de set was een thriller, de punten  
liepen op langs beide kanten tot David moest toegeven aan de tegenstander. David 
verloor heel nipt met 19-21. 
 
Dit bracht de eindstand op 6-2! 
 
 
Ons eerste competitiejaar leverde een 3de plaats op in het eindklassement ! 
 
                                                                                               

N.V.H. 
 
                                                                                         
 
 
 



 

Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klass. Naam en Voornaam Klass.

Recollecte Kevin C1 Mullaert Bert C2 20 22 21 15 21 16 2 1 1 0 62 53

De Vrieze Joeri C2 Willeboordse Harry D 21 8 21 18 2 0 1 0 42 26

De Ridder Koen D Bokelaar Tonnie D 21 13 21 9 2 0 1 0 42 22

Van Hamme David D Bruggheman Kristof D 21 16 15 21 19 21 1 2 0 1 55 58

Recollecte Kevin C1 Mullaert Bert C2

De Ridder Koen D Willeboordse Harry D

De Vrieze Joeri C2 Mullaert Bert C2

Baudts Philippe C2 Bruggheman Kristof D

Baudts Philippe C2 Bokelaar Tonnie D

Van Hamme David D Willeboordse Harry D

Van Hamme Erik D Bokelaar Tonnie D

Piers Jeffrey D Bruggheman Kristof D
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