
Pluimplukkers 7H – Eikenlo 2H

Op zondag 9 november 2008 moest de 2de herenploeg uit gaan spelen tegen de Pluimplukkers 7H, 
Erik, David, Christiaan, Bart en Tom vertrokken vol goede moed naar Gentbrugge. Ze hadden 
slechts 1 supporter mee bij het vertrek in Eeklo: Lindsay. Zij werd dan ook snel aangesteld als 
masseuse, verzorgster, mental coach én verslagschrijfster.

Bij aankomst in de sporthal bleek dat de thuisploeg geen kaas gegeten had op vlak van officiële 
papieren invullen. Gelukkig kwam uit onverwachte hoek onze 2de supporter Katleen opduiken die 
vol enthousiasme deze taak op zich nam. Nu kon het echte werk beginnen.

In de eerste wedstrijd namen Chirstiaan en Bart het op tegen Arnaud en Gaetan. Het werd al snel 
duidelijk dat onze clubgenoten het de 2 jeugdige spelers moeilijk gingen maken. Na een spannende 
set ging Arnaud en Gaetan met het pluimpje aan de haal om de tweede set te starten. Bart en 
Christiaan waren extra gemotiveerd en wilden volledig voor de winst gaan in de tweede set. 
Jammer genoeg was het derde matchpunt voor de thuisploeg het juiste en wonnen ze zo de eerste 
wedstrijd. 

Ondertussen vochten de broertjes Van Hamme hun wedstrijd uit tegen Ewoud en Quinten. Door wat 
stress en de daarbij horende trak raakten de Van Hammekes wat achter. Ze verloren de eerste set 
met 21-13. Maar geen nood: Erik kon David aansporen om wat “meer druk op de ketel te plaatsen” 
en ze begonnen de tweede set strijdlustig waardoor ze konden aanklampen. De tegenstanders 
werden zo wakkergeschud en namen opnieuw het heft in handen waardoor ze voor hun ploeg de 
tweede match op rij binnenhaalden.

Wegens de verschillende ploegopstelling werden de laatste dubbelspelen na elkaar gespeeld i.p.v. 
tegelijk.
Tom had nog niets van zichzelf laten zien vandaag en ging dan ook vol goede moed van start met 
Christiaan tegen Gaetan en Ewoud. Er werden smachen tussen de benen opgevangen door 
Christiaan en haarfijne netdrops gespeeld door Tom. Dit is blijkbaar de manier om de eerste set van 
de dag binnen te halen voor Eikenlo BC.
En ook in de tweede set gaat het onze spelers voor de wind. Ze behalen als eerste 11 punten en 
bezorgen de tegenstand slechts 4 punten. En dan slaat het noodlot toe in de persoon van een 
pluimpje in het oog van Tom. Hierdoor ziet hij de pluimpjes niet meer vliegen, of juist wel, en wint 
de thuisploeg de set.
Na het nemen van een nieuw pluimpje voor de beslissende set, gaan onze spelers er volop tegenaan 
en bereiken de rust met 9-11 in hun voordeel. Ze profiteren van de verwarring bij de tegenspelers 
om uit te lopen tot 12-17. Na wat concentratieverlies staat het opeens 16-18 en zorgen ze voor 
overslaande harten en hoge bloeddruk bij de supporters. Uiteindelijk moeten ze de laatste set uit 
handen geven met 23-21. Goed gewerkt jongens!

De laatste dubbelheren kon nu gespeeld worden en daarbij had Erik gekozen voor het 
gelegenheidsduo David en Tom, zij nemen het op tegen Arnaud en Quinten. Onze jongens worden 
al meteen in de achtervolging gedwongen. Maar daar weet Tom wel raad mee en geeft David de tip 
om “rustig te blijven”, waardoor ze kunnen terugvechten tot 11-8. Na een uitgebreide pauze en een 
engelbewaarder die het net bewaakte voor hen, rukt de tegenstander in een razend tempo op naar 
21-10.
Tom en David zitten na fantastisch samenspel, rustige opslagen van David en energieke 
tussenkomsten van Tom, de thuisspelers op de hielen (16-15).
Na, een sublieme set te hebben gespeeld, verliezen ze jammerlijk de set en bijgevolg de match. 
Gelukkig met een tevreden gevoel en vol nieuwe energie en moet om de enkelspelen te starten. 



De eerste enkel wordt door Christiaan gespeeld tegen Arnaud, die gerust de zoon kon zijn van 
Christiaan. Ervaring vs. jeugdigheid. Dit merkt Arnaud al snel: “Alles valt in!” en de jongen is 
hierdoor lichtjes gefrustreerd waardoor hij fouten gaat maken. Christiaan haalt als eerste de 11 
punten binnen. Nadien is het een op en top fysieke strijd en klampen de scoren zich de hele tijd aan 
elkaar vast, 15-15, 18-18, 21-20. Het laatste punt is een nagelbijtende strijd om de winst in de eerste 
set, die gewonnen wordt door Arnaud. 
De eerste set heeft heel veel energie én zuurstof gevergd van Christiaan en dit laat zich blijken in de 
tweede set. Hij zit er een beetje door en moet zich voortslepen, maar toch weet hij in de tweede set 
van de middag binnen te halen voor Eikenlo BC, 19-21.
In de 3de set komt het erop aan om zo energiezuinig te spelen en mits ervaring lukt het om opnieuw 
als eerste 11 punten binnen te rijven, tot ergernis van de tegenstander. De match blijft spannend tot 
op het einde. Christiaan moet er uiteindelijk het loodje bij leggen en verliest met 21-19.

Ondertussen is ook Bart aan zijn enkelwedstrijd begonnen en ook daar is het uiterst spannend, 
voorlopige stand is 16-14 in het voordeel van Gaetan. Deze merkt dat hij iets zal moeten doen om 
onze speler met topconditie van zich af te schudden. Hij gebruikt zijn zaalkennis om de eerste set te 
winnen met 21-16.
Iedereen weet dat Bart een diesel is en nu pas is opgewarmd. Hij weet dan ook de 2de set te winnen 
door een sublieme pluimplaatsing en zijn fysieke toestand.
In de laatste en beslissende set verkoopt Bart zijn huid duur, eindstand 21-18 in het nadeel van 
Eikenlo.

Terwijl onze laatste enkelspelers, Erik en Tom, zich voorbereiden op hun match, komen er 2 
supporters bij. Chris en Katrien komen kijken of de spelers wel in orde zijn met hun kledij én 
natuurlijk ook om Eikenlo BC een hartje onder de riem te steken.

Hmmm...? Zouden ze dan echt geluk brengen die nieuwe supporters? Erik heeft zijn eerste set 
binnengehaald met 20-22 tegen Ewout.

En ook Tom maakt het zijn tegenstrever verduiveld moeilijk. Hij speelt een zeer gevarieerd spel 
waardoor Quinten hard moet knokken om de eerste set te winnen met 22-20. En ook in de tweede 
set verloopt elke rally zeer spannend en gelijk op. De jonge spelers van de Pluimplukkers hebben in 
de vorige competitiewedstrijden door hun vele overwinningen bewezen dat ze niet snel te verslaan 
zijn. Dat houdt Tom niet tegen om die reputatie te proberen doorbreken door een hard en aanvallend 
spel. Ondanks de volharding van Tom moet hij Quinten de winst toestaan in 2 sets.

Op de bank zoeken de supporters uit waarom de Heren 2 dames nodig hebben in de competitie, 
waardoor ze eventjes uit het oog verliezen dat ook Erik nog bezig is met zijn wedstrijd. De 2 spelers 
klampen zich goed aan elkaar vast, de tussenstand is 17-17. Maar dan “laat Erik zich teveel doen” 
en verliest hij zijn 2de set.
Er duikt wat ontgoocheling op waardoor hij in de beslissende set 13-8 komt achter te staan. Nu 
moet Erik terugvechten. Maar Ewout heeft de eindstreep al geroken en zet een sprint in naar 21-14.

Eindbalans: 8-0
Dit doet ons moreel geen eer aan, het zijn immers spannende matchen geweest met knap 
opgebouwde punten.

We proberen volgende keer beter te doen!

Lindsay De Vrieze



Uitslagen Competitie - Eikenlo BC - Tweede herenploeg

Afdeling/Reeks: 4de provinciale C Datum: 09/11/2008

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Pluimplukkers 7H Eikenlo BC 2H

Wedstrijd Naam en Voornaam Klass. Naam en Voornaam Klass. 1e game 2e game 3e game Games Wedstrijd Punten

Heren enkel 1 Claes Arnaud C2 Recollecte Christiaan C1 22 20 19 21 21 19 2 1 1 0 62 60

Heren enkel 2 Van Wassenhove Gaetan C2 De Vrieze Bart D 21 16 16 21 21 18 2 1 1 0 58 55

Heren enkel 3 Roos Ewoud C2 Van Hamme Erik D 20 22 21 17 21 14 2 1 1 0 62 53

Heren enkel 4 Van Cauwenberge Quinten D Bontinck Tom D 22 20 21 18 2 0 1 0 43 38

Heren dubbel 1
Claes Arnaud C2 Recollecte Christiaan C1

21 18 23 21 2 0 1 0 44 39
Van Wassenhove Gaetan C2 De Vrieze Bart D

Heren dubbel 2
Van Wassenhove Gaetan C2 Recollecte Christiaan C1

18 21 21 11 23 21 2 1 1 0 62 53
Roos Ewoud C2 Bontinck Tom D

Heren dubbel 3
Roos Ewoud C2 Van Hamme Erik D

21 13 21 12 2 0 1 0 42 25
Van Cauwenberge Quinten D Van Hamme David D

Heren dubbel 4
Claes Arnaud C2 Bontinck Tom D

21 10 21 16 2 0 1 0 42 26
Van Cauwenberge Quinten D Van Hamme David D

Winnaar:
Totalen: 16 4 8 0 415 349

Pluimplukkers 7H


