
VAG Evergem – Eikenlo H1 
 
 
Op zondag 17 februari werd de 8ste wedstrijd van de herencompetitie gespeeld. In deze wedstrijd speelden we 
tegen de 3de herenploeg van Evergem. In de heenronde hadden we een onverwachte overwinning behaald 
tegen deze ploeg, we wisten dus dat we deze keer niet gingen onderschat worden.  
 
Ondanks dat de wedstrijd op een zondag werd gespeeld speelden de gebruikelijke spelers voor Eikenlo: 
Kevin, Joeri, Philippe, Koen, Erik, Nick en Jeffrey. De tegenpartij had duidelijk iets meer moeite om aan een 
ploeg te komen, zij kwamen met slechts 4 spelers opdagen: Laurens, Tom, Aaron en Nicolas. 
 
Na enige opwarming werd van start gegaan. Kevin en Koen speelden de eerste dubbel tegen Laurens en 
Nicolas. Door een hoog tempo en scherp geplaatste pluimen van Laurens kon de tegenpartij de eerste set 
winnen met 21-17. Vastbesloten om te winnen gingen Kevin en Koen al snel met de voorsprong lopen in de 
tweede set. Ze konden de voorsprong behouden en wonnen de 2de set overtuigend met 11-21. In de derde set 
kwam de tegenpartij sterk opzetten, maar Koen en Kevin lieten zich niet doen. Ze haalden de derde set 
binnen met 18-21. 
 
Daarmee was ook het eerste punt verdiend. 0-1. 
 
De tweede dubbel werd zoals gewoonlijk gespeeld door Joeri en Philippe. Zij stonden tegenover Tom en 
Aaron. Joeri en Philippe gingen er hard tegenaan en konden in de 1ste set de tegenstanders overdonderen. In 
de 2de set kwamen Aaron en Tom iets sterker naar voor, maar ze moesten toch de overwinning aan Joeri en 
Philippe laten. De standen waren 7-21 en 17-21. 
 
Dit bracht de tussenstand op 0-2. 
 
Aangezien Laurens en Nicolas nog bezig waren aan hun derde set werden de 3de en 4de dubbel van plaats 
gewisseld. In deze partij kwamen Erik en Nick uit tegen Tom en Aaron. In de eerste set werd gebruik 
gemaakt van het overmatige enthousiasme van Aaron. Aaron sloeg veel pluimen hard tegen de netrand, 
daardoor konden Erik en Nick punten sprokkelen. Dit was echter niet voldoende, door handige 
tussenkomsten van Tom ging de eerste set naar Evergem met 21-19. In de tweede set werd Nick zwaar onder 
vuur genomen door de tegenstanders. Nick kon zich behoorlijk verweren in de eerste helft van de set maar 
kreeg het daarna moeilijker. De tegenstanders gaven Erik ook geen mogelijkheid om tussenbeide te komen. 
De tweede set werd ook verloren met 21-14. 
 
De tussenstand werd 1-2. 
 
Na de 4de dubbel was het de beurt aan Erik en Jeffrey om de 3de dubbel te spelen. De tegenstanders van 
dienst waren Laurens en Nicolas. Erik en Jeffrey zijn gewoon om samen te spelen, maar Laurens en Nicolas 
waren er in geslaagd om een set te winnen tegen Kevin en Koen. De verwachtingen waren eerder aan de lage 
kant. Door goed samenspel konden Erik en Jeffrey toch enige weerstand bieden. De snelheid van Laurens 
deed hen echter de das om en de 1ste set werd verloren met 21-18. In de 2de set werd Jeffrey hard naar achter 
geduwd door de verre slagen van de tegenstanders. Erik was niet snel genoeg aan het net om de "prikjes" van 
Laurens op te vangen. De tweede set werd verloren met 21-11. 
 
Dit was de gelijkmaker voor de tegenpartij. 2-2. 
Na de dubbels was het de beurt aan Kevin en Koen om van start te gaan met de enkels.  
 
Kevin speelde de eerste enkel tegen Laurens. De 1ste set ging vrij gelijk op tot het einde. Laurens wilde de 
overwinning net ietsje harder dan Kevin. Kevin verloor de eerste set met 24-22. In de 2de set kon Kevin de 
frustraties van de eerste set in zijn voordeel gebruiken. Hij won de 2de set overtuigend met 16-21. Laurens 
had blijkbaar nog wat in reserve gehouden voor de derde set. Toen er gedraaid werd aan 11 stond Laurens 
een paar punten voor. Hij wist de voorsprong te behouden tot het einde. De derde set ging naar de tegenpartij 
met 16-21. 
 



Dit bracht de tussenstand op 3-2. 
 
De tweede enkel werd gespeeld door Joeri, hij speelde tegen Tom. Joeri ging er zoals gewoonlijk hard 
tegenaan. Hij speelde een spel zonder fouten en zonder risico's te nemen. Tom deed een verdienstelijke 
poging maar kon niet verhinderen dat Joeri won in 2 sets met 11-21 en 13-21. 
 
De tussenstand werd 3-3. 
 
De organisatie van de wedstrijden was na de tweede enkel al zodanig in de soep gedraaid dat er besloten 
werd om de derde en de vierde enkel te wisselen. Koen speelde de vierde enkel tegen Nicolas. Koen speelde 
iets minder sterk dan gewoonlijk, duidelijk afgeleid door de gebeurtenissen in zijn persoonlijk leven. De 
tegenstander had dit blijkbaar in de gaten en hij kon Koen meerdere malen verrassen. De wedstrijd ging naar 
Evergem in 2 sets. De standen waren 21-12 en 21-15. 
 
Dit bracht de tussenstand op 4-3 en sloot de overwinning voor Eikenlo uit. 
 
De laatste partij van de avond was de 3de enkel, daarin nam Philippe het op tegen Aaron. Philippe speelde 
zijn gebruikelijke snelle enkelspel en kon de 1ste set winnen met 17-21. In de 1ste set had Philippe echter 
teveel van zijn strategie laten zien. De tegenstander had na 1 set ook door dat Philippe linkshandig is en dat 
zijn backhand aan de andere kant zit. In de tweede set kwam Aaron sterk naar voor en gaf Philippe niet veel 
kansen. De tweede set werd verloren met 21-8. Vastbesloten om beter te doen begon Philippe aan de derde 
set. Philippe weigerde om te plooien, maar zijn verre slagen waren net niet ver genoeg. Door de verminderde 
druk kon Aaron de 3de set binnen halen met 21-19. 
 
Dit bracht de overwinning voor Evergem. 5-3. 
 
Ondanks dat de tegenstanders maar met 4 spelers uitkwamen konden we de overwinning van de heenronde 
niet herhalen. 
 

Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klass. Naam en Voornaam Klass.

Pluquet Laurens C2 Recollecte Kevin C1 24 22 16 21 21 16 2 1 1 0 61 59

Veelaert Tom C2 De Vrieze Joeri C2 11 21 13 21 0 2 0 1 24 42

De Pannemaeker Aaron D Baudts Philippe D 17 21 21 8 21 19 2 1 1 0 59 48

Neyt Nicolas D De Ridder Koen D 21 12 21 15 2 0 1 0 42 27

Pluquet Laurens C2 Recollecte Kevin C1

Neyt Nicolas D De Ridder Koen D

Veelaert Tom C2 De Vrieze Joeri C2

De Pannemaeker Aaron D Baudts Phillipe D

Pluquet Laurens C2 Van Hamme Erik D

Neyt Nicolas D Piers Jeffrey D

Veelaert Tom C2 Van Hamme Erik D

De Pannemaeker Aaron D Van Haele Nick D

Wedstrijd

7

Punten

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC - Eerste herenploeg

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

4de provinciale B Datum:

1e game 2e game

1821 17 11 21

Heren dubbel 2

Heren enkel 4

Heren enkel 1

Heren enkel 2

Heren enkel 3

Wedstrijd

VAG Evergem Eikenlo BC H1

Heren dubbel 1

339Totalen:
Winnaar:

VAG Evergem
8 5 3 34411

17/02/2008

5950102121
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