
Verslag Eikenlo H1 vs Gentse H5 
 
Na het mooie resultaat tegen Lembeke leeft bij ons de hoop om ook de wedstrijd tegen Gentse met 
een overwinning te kunnen afsluiten. Een beetje tussen hoop en vrees in, want Gentse is 
ondertussen met 2 klinkende overwinningen op hun palmares de fiere leider geworden in 4de D. 
De tegenstanders blijken bij het betreden van de arena bovendien allemaal jonge viriele kerels te 
zijn, wat ons laat vermoeden dat er op fysiek vlak een harde strijd gaat gestreden worden. 
Er wordt logischerwijs met de eerste dubbel begonnen. Net zoals tegen Lembeke gooien we 
meteen onze twee sterkste pionnen in de strijd: Kevin en Joeri. Alweer wordt er verschroeiend 
gestart. Joeri en Kevin halen de eerste set vlotjes binnen met 21-15. De tegenstanders hebben 
dubbel pech, want bij een wanhopige uitval om een Eeklose drop te retourneren slaat Karel zijn 
voet om en ligt het spel even stil. Er wordt gevreesd voor het verdere verloop van de wedstrijd. Na 
enkele minuutjes rust en verzorging beslist hij toch om verder te spelen. In de tweede set gaan 
zowel Joeri als Kevin op hun elan door en enkele minuten later prijkt de stand van 21-13 op het 
bord. Missie geslaagd: 1-0 in het voordeel van Eeklo. 
De tweede en derde dubbel gaan samen van start. Het wordt dus ‘stereokijken’ om de twee 
wedstrijden te kunnen volgen. Bij Kevin en Eddy lijkt het vrij vlot te gaan. Sluwe nonkel en Kevin 
kanon verspelen geen tijd en de eerste set wordt netjes binnengehaald met alweer 21-13. Op het 
andere terrein gaat het er heter aan toe. Zeker weten dat zowel Joeri als Philippe zich niet aan 
zoveel tegenstand verwacht hadden. Een grote verrassing op het einde van de eerste set, want 
onze jongens moeten die, weliswaar met een klein verschil (18-21) prijsgeven aan de Gentenaars. 
Ondertussen sluipen er ook bij Eddy en Kevin wat meer slordigheidjes in het spel. De tweede set 
gaat gelijk op maar het wordt moeilijk om de aanval af te dwingen. Mede hierdoor komen Kevin en 
Eddy op een achterstand van 16-20. Het wordt razend spannend. We scoren het 1e 
punt: 17-20. Koen kijkt naar Kevin, deze draait met zijn ogen en steekt 3 
vingers op: nog 3 punten. Als nonkel Eddy er nog enkele blitse acties tegenaan gooit wordt het 19-
20. Even laait de hoop op. Jeroen is echter een goede smasher en hij bewijst dat ook heel koel. Het 
kleinste verschil staat op het bord: 19-21. Op naar een spannende driesetter dus. 
Ondertussen hebben Joeri en Philippe getoond waarom ze het taaiste duo van de club zijn. Zij 
kunnen een tandje bijsteken als het echt moet. Ze hebben de tweede set binnengehaald met een 
droge 21-13. Ook hier een derde set dus, een keerpunt in de ontmoeting. 
In de derde set staat er geen maat meer op onze beide duo’s. Ze nemen allebei terug het heft in 
eigen handen. Er wordt meer voor de aanval en een versnelling van het tempo. Vrij snel staat de 
eindstand op het bord. Het wordt op beide terreinen 21-13 (wat is er toch met die 13 aan de hand 
☺?). 
Met een vrij geruststellende 3-0 tussenstand op het scorebord vatten Eddy en Koen de laatste 
dubbel aan. En… ongelooflijk maar waar : de eerste set wordt er vrijwel foutloos gespeeld. Het 
wordt 21-9! We staan op een zucht van een ideale stand om de enkelwedstrijden aan te vatten. 
Maar, Eddy zou Eddy en Koen zou Koen niet zijn als er niet dé traditionele inzinking zou komen. In 
de tweede set is het inderdaad zo ver. Er treedt tussen beide, nochtans sterk op elkaar lijkende 
ploegmaats, een onverklaarbare Babylonische spraakverwarring op. Er wordt niet meer 
gecommuniceerd en de misverstanden stapelen zich op. Er klinkt gemor langs de zijlijn. Hier en 
daar wordt gevloekt en gesakkerd. Bij het begin van de derde set beseffen zowel Eddy en Koen dat 
ze in de eerste plaats bij zichzelf ten rade moeten gaan en dan moeten gaan praten. Voor de eerste 
keer in het bestaan van het duo lijkt het te lukken. De wedstrijd lijkt weer te gaan keren. Beide 
spelers krijgen meer vertrouwen en worden niet meer hopeloos uitgespeeld, zoals in de tweede set 
maar al te vaak gebeurde. Na vijf punten op rij is er een kloof van 7 punten. De tegenstand breekt 
en met alwéér 21-13 wordt de gedroomde tussenstand van 4-0 een feit. 
In de enkelspelen blijkt toch dat de tegenstanders zo’n zware nederlaag niet hadden verwacht, want 
na overwinningen van zowel Kevin, Joeri als Koen en met nog 1 wedstrijd bezig (Philippe, die 
ondertussen ook zijn spannende eerste set met 22-20 heeft binnengehaald) is de twijfel op hun 
gezicht duidelijk merkbaar. Als ook Philippe er een einde aan maakt en zijn wedstrijd winnend 
afsluit kunnen de Gentse badmintonners hun ontgoocheling moeilijk verstoppen. Bij Eikenlo is de 
opluchting en de vreugde des te groter omdat ook iedereen beseft dat 8-0 misschien wel een 
gevleide uitslag is.  



In het hoofd van Kevin…. 
 

De wedstrijd van vanavond speelde zich niet alleen vandaag af.  
Deze wedstrijd zat al 2 weken in Kevin zijn hoofd rond te dwarrelen  
van wat mogen we hier verwachten, Ej Ej. De laatste 3 dagen begon  
Kevin er van overtuigd te raken dat we gingen winnen. Er zat maar  
1 score in zijn gedachten, 8-0. Eddy, Joerie , Phillipe en Koen zeiden  
me: '' Het moet nog gespeeld worden ", maar diep in hun gedachten 
hoopten ze dat ik gelijk had. Na 8 fantastische wedstrijden op  
topniveau ( mits enkele blunders ) was de score 8-0.  
BC Eikenlo straalde… 

 
 
 

Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klass. Naam en Voornaam Klass.

Recollecte Kevin C1 Vandegehuchte Karel D 21 14 21 14 2 0 1 0 42 28

De Vrieze Joeri C2 Demedts Bruno D 21 19 21 18 2 0 1 0 42 37

Baudts Philippe C2 Vanheuverswijn Jeroen D 22 20 21 17 2 0 1 0 43 37

De Ridder Koen D De Clercq Bart D 21 15 21 11 2 0 1 0 42 26

Recollecte Kevin C1 Dekeyser Thomas C2

De Vrieze Joeri C2 Vandegehuchte Karel D

Recollecte Kevin C1 Dekeyser Thomas C2

Hermans Eddy C2 Vanheuverswijn Jeroen D

De Vrieze Joeri C2 Demedts Bruno D

Baudts Philippe C2 De Clercq Bart D

Hermans Eddy C2 Vandegehuchte Karel D

De Ridder Koen D Demedts Bruno D
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Uitslagen Competitie - Eikenlo BC - Eerste herenploeg
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