
De herenploeg voor de eerste keer in actie. 
 
Op 24 september stond de allereerste ontmoeting van de herenploeg op het programma. 
Een hele delegatie (maar liefst 8 spelers én 9 supporters) zakte af naar de Maldegemse 
sporthal. Voor Eikenlo speelden Van Hamme Erik, Baudts Philippe, Van Holle Tommy, De 
Vrieze Joeri, Recollecte Kevin, De Ridder Koen, Van Haele Nick en Piers Jeffrey. 
 
Kevin en Erik schoten als eerste in actie. De eerste set werd een spannende strijd maar onze 
heren moesten op het einde jammer genoeg de winst aan de tegenpartij laten met 21-19. In de 
tweede set konden Erik en Kevin een kleine kloof slaan die ze tot het einde konden 
vasthouden, bijgevolg moest een derde set beslissing brengen. In die derde set gaven beide 
spelers nog eens alles wat ze in huis hadden maar jammer genoeg moesten zij toch de duimen 
leggen. Een eerste punt voor de thuisploeg was binnen. 
 
In het tweede dubbel gingen Philippe (voor de gelegenheid in short!) en Joeri goed van start 
maar moesten toch alle zeilen bijzetten. De eerste set werd spannend gewonnen met 19-21. 
De tweede ging al iets vlotter met 15-21 en een mooie 1-1 tussenstand prijkte op het 
scorebord. 
 
Het derde dubbel was voor de rekening van Tommy en Koen. Zij konden echter jammer 
genoeg geen aanspraak maken op winst en gingen, ondanks de grote inzet, de boot in. Verlies 
in twee sets met 21-15 en 21-13. 
 
In het vierde dubbel moesten Nick en Jeffrey hun beste kunnen laten zien. Jammer genoeg 
liep het samenspel niet zo goed. Enkele richtlijnen tussen de eerste en tweede set konden 
echter geen verandering brengen en liep de thuisploeg uit naar een comfortabele 3-1 
voorsprong. 
 
Maar niet getreurd, nog 4 enkelspelen te gaan waarin nog alles mogelijk was.  
 
Onze 4 heren (allemaal D) moesten het echter opnemen tegen een bende C2’s. Het zou dus 
geen gemakkelijke opdracht worden maar de honger naar winst was groot. 
 
Erik ging in het eerste enkel goed van start. Zijn tegenstander wist op sommige momenten 
niet wat hem overkwam en de frustratie groeide aan de overkant. Erik wist hier slim gebruik 
van te maken en won de eerste set  met 15-21. In de tweede set werd het toch iets lastiger (zou 
de fysiek nog niet op peil zijn??) en Erik moest het onderspit delven. In de beslissende derde 
set was de pijp helemaal uit en kon Erik geen aanspraak maken op winst. 
 
In het tweede enkel ging Philippe (ondertussen toch al weer met lange broek) als een pijl uit 
een boog van start. Hij raasde over zijn tegenstander en won met 16-21. Ook hier bleef het 
sprookje echter niet duren en set 2 en 3 gingen naar Maldegem. 
 
Tommy kwam als derde heer aan de start. In de eerste set was hij een vogel voor de kat (en 
om dan nog eens keihard op je eigen been te meppen doet er niet veel goeds aan…). Hij kon 
slechts 7 punten te pakken krijgen. Vastberaden om het in de tweede set beter te doen ging hij 
vol inzet opnieuw van start. Hij kwam echter toch nog iets te kort en moest met 21-15 de 
wedstrijd aan de tegenpartij laten. 
 



De vierde en laatste enkel werd gespeeld door Joeri. Ook hier een vliegende start… Hij stond 
zijn tegenstander maar 5 punten toe. In de tweede set werd het toch iets moeilijker… Joeri 
moest alles uit de kast halen om de op temperatuur gekomen tegenpartij geen derde set te 
gunnen. Dit lukte en Joeri nam de set met 18-21. 
 
Dit zorgde dus voor een 6-2 overwinning voor de Maldegemse herenploeg. Jammer, maar 
helaas… en volgende keer zeker beter !! 
 
Bedankt aan alle spelers voor hun eindeloze inzet én aan alle supporters die aanwezig waren! 
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Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klass. Naam en Voornaam Klass.

Mariman Rino C2 Van Hamme Erik D 15 21 21 15 21 11 2 1 1 0 57 47

Van Daele Kurt C2 Baudts Philippe D 16 21 21 12 21 16 2 1 1 0 58 49

Bogaert Jan C2 Van Holle Tommy D 21 7 21 15 2 0 1 0 42 22

Willems Carlos C2 De Vrieze Joeri D 5 21 18 21 0 2 0 1 23 42

Bogaert Jan C2 Recollecte Kevin C2

Van Daele Kurt C2 Van Hamme Erik D

Mariman Rino C2 De Vrieze Joeri D

Willems Carlos C2 Baudts Philippe D

Bogaert Jan C2 Van Holle Tommy D

Van Deynse Wim D De Ridder Koen D

De Baets Kristof C2 Van Haele Nick D

De Backer Jurgen D Piers Jeffrey D
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