
Eikenlo 1H – Maldegem 1H 
 

Op vrijdag 25 januari 2008 stond de eerste wedstrijd van de terugronde op het programma. We 
mochten het opnemen tegen Maldegem die voor de gelegenheid zijn joker had meegebracht… 
 
In het eerste dubbel namen Kevin en Koen het op tegen Van Landschoot Kristof (de joker nvdr) en 
Mariman Rino. Het zou beslist geen gemakkelijke klus worden maar Kevin en Koen waren niet van 
plan het punt zomaar cadeau te geven. In de eerste set zetten zij alles op alles. Dit loonde en Kevin 
en Koen konden de set winnen met 21-16. In de tweede set ging de score lang gelijk op. Jammer 
genoeg kwamen ze op het einde net tekort en verloren de tweede set met 19-21. In de derde set 
kregen we een gelijkaardig scenario, beide koppels gaven elkaar geen duimbreed toe. Het werd een 
spannende strijd maar jammer genoeg ging de winst de verkeerde kant op. Kevin en Koen verloren 
nipt met 19-21. Een mooie spannende wedstrijd die toch een beetje onverdiend naar Maldegem ging 
volgens Kristof VL. 
 
In het tweede dubbel namen Joeri en Philippe het op tegen Van Daele Kurt, en Bogaert Jan. Onze 
heren gingen er vol voor en kwamen nergens echt in de problemen. Ze konden overtuigend winnen 
met 21-15 en 21-18. 
 
Het derde dubbel was voor de rekening van Erik en Jeffrey. Zij namen het op tegen De Baets 
Kristof en Van Deynze Wim. Ze gingen als een pijl uit een boog van start en konden vlug de eerste 
set binnenhalen met 21-11. In de tweede set begon het echter een beetje te haperen. Ze verloren de 
tweede set met 17-21 en aldus was een derde set nodig. In deze derde set ging het lang gelijk op 
maar uiteindelijk moesten Erik en Jeffrey het onderspit delven met opnieuw 17-21. 
 
In het vierde en laatste dubbelspel stonden Philippe en Nick tegenover Jan en Wim. Ook hier werd 
het een marathonwedstrijd. Waar er gewonnen werd met 21-17 in de eerste set, werd er al vlug 
verloren met 13-21 in de tweede set. Opnieuw een derde set dus… In deze derde set was de 
spanning te snijden en liep de stress hoog op. Ook hier gaven beide koppels elkaar geen duimbreed 
toe en werd het heel spannend. Nick die al enkele keren bezweken was onder de stress in vorige 
competities voelde ook hier alweer de hete adem in de nek. Toch kon hij deze keer wel rustig 
bleven (of leek dat alleen maar zo???) en konden hij en Philippe de derde set winnen met 21-19. 
 
Ondertussen stond het dus 2-2 op het scorebord en was het 21u45 op de klok… 
 
In het eerste herenenkel stond Kevin tegenover Kristof Van Landschoot. Deze ex-A ging een hele 
moeilijke tegenstander worden maar Kevin vocht voor wat hij waard was… en misschien wel voor 
meer. Hij verloor de wedstrijd maar mocht toch twee keer 16-21 laten noteren. 
 
Joeri mocht eens aan de slag als tweede heer (dat is wat met noemt het nadeel van een 
klassementsverhoging…☺). Hij nam het op tegen Rino. Joeri ging vliegensvlug van start en raasde 
over zijn tegenstander heen. Het werd uiteindelijk 21-9. In de tweede set ging het iets moeizamer 
maar nog steeds was Joeri te groot voor zijn tegenstander. Een 21-15 score zorgde voor de winst en 
bracht de tussenstand op 3-3. 
 
Vervolgens gingen de laatste twee enkels van start. Koen nam het op tegen Kurt en Erik tegen 
Kristof De Baets. 
 



Koen begon heel goed aan zijn wedstrijd. Hij was dan ook nog volledig opgepompt van het verlies 
in het eerste dubbel en de tegenstander moest en zou eraan gaan. In de eerste set speelde hij de 
pannen van het dak en kon de winst binnenhalen, hij won met 21-17. In de tweede set ging het 
allemaal net iets minder. Koen moest de set laten gaan met 15-21. Tijd voor een beetje rust en 
peptalk van de medespelers… 
 
Ondertussen was Erik ook bezig aan zijn wedstrijd. Erik ging lang mee met zijn tegenstander maar 
enkele foutjes op het einde deden hem de das om, hij verloor de eerste set met 19-21. Van plan om 
in de tweede set gehakt te maken van zijn tegenstander ging hij opnieuw van start…maar het 
draaide anders uit… De fysiek was er niet meer (het vierde reservevaatje was zo goed als leeg) en 
Erik verloor met 15-21. 
 
Dit bracht de tussenstand op 3-4… Koen moest dus winnen om een gelijkspel uit de brand te slepen. 
 
En daar was dus een derde set aan de gang. Het  werd opnieuw heel spannend. Lange tijd ging de 
score gelijk op maar toch kon Koen een klein kloofje slaan. Hij hield deze kloof vast tot het einde 
van de wedstrijd en kon deze laatste set winnend afsluiten met 21-18. 
 
Waar in de heenronde dus verloren werd met 6-2, konden we deze keer een gelijkspel claimen 
maar in het vervolg mogen ze gerust hun joker thuislaten!!! 
 
 

K.R. 
 

 
 

Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klass. Naam en Voornaam Klass.

Recollecte Kevin C1 Van Landschoot Kristof B1 16 21 16 21 0 2 0 1 32 42

De Vrieze Joeri C2 Mariman Rino C2 21 9 21 15 2 0 1 0 42 24

De Ridder Koen D Van Daele Kurt C2 21 17 15 21 21 18 2 1 1 0 57 56

Van Hamme Erik D De Baets Kristof C2 19 21 15 21 0 2 0 1 34 42

Recollecte Kevin C1 Van Landschoot Kristof B1

De Ridder Koen D Mariman Rino C2

De Vrieze Joeri C2 Van Daele Kurt C2

Baudts Philippe D Bogaert Jan C2

Van Hamme Erik D De Baets Kristof C2

Piers Jeffrey D Van Deynze Wim D

Baudts Philippe D Bogaert Jan C2

Van Haele Nick D Van Deynze Wim D
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