
Recreantentornooi Gentse 

Zondag 17 februari waren er enkelen van de club die half of zelfs slecht uitgeslapen 

richting Mariakerke vertrokken. De meeste zijn het nu eenmaal niet gewoon om, om 

9 uur te beginnen spelen. Volgende personen waren aanwezig: Koen & Eddy, Nancy 

& Mireille, Chris & Tom, Philippe & Joeri, Kelly & Lien, Lindsay & ikke (Katleen). Bij het 

binnenkomen kregen we elk een lotje (dit is later nog belangrijk). Vol goeie moed 

begonnen we allemaal aan het tornooi. Zoals algemeen bekend zitten er enkele 

diesels tussen ons die de eerste set voornamelijk gebruikten om wakker te worden. 

Aangezien ik niet goed weet wat iedereen gedaan heeft, schets ik een sfeerbeeldje. 

Tijdens het welkomstwoordje kregen we de duidelijke instructies om niet onder het 

half omhooghangend/vastzittend gordijn te lopen. Deze 2 tonner kon je namelijk 

een hersenschudding bezorgen indien het effectief naar beneden stuikte. Blijkbaar 

hadden Joeri en Lien niet goed geluisterd, want zij doken er als eerste toch onder, 

velen volgden nog. Belangrijk weetje, het gordijn is blijven hangen en er zijn geen 

gewonden gevallen. 

Philippe en Joeri speelden juist voor onze zitplaatsen en begonnen sterk aan hun 

tornooi. Ook de dames en de andere heren begonnen er aan. Sommigen hadden 1 

match nodig om op elkaar ingespeeld te zijn, anderen hadden er 3 nodig. Al bij al 

werd er veel en mooi gespeeld, sommigen met iets meer succes dan anderen. 

Coaching is ook zeer belangrijk en Joeri en Philppe namen de taak op zich om Kelly 

en Lien te coachen. Nancy was zeer druk met spelen en ging er volledig in op. Dit 

bleek vooral uit het feit dat ze maar niet snapte dat niemand zijn prijs van de loterij 

ging ophalen (remember die lotjes bij het toekomen). Ze was wel zelf vergeten kijken 

naar haar nummer en wat bleek, dat zij die onnozelaar was die maar niet achter 

haar prijs ging :-).  

Tom en Chris waren onderaan begonnen met het lezen van de spelregels. Daarin 

stond immers dat een beautycontest ging beslissen wie won. Ze waren zeker dat ze 

de knapste van hun poule waren dus waren vrij zeker van de winst. Ze waren echter 

wel vergeten de regels daarboven te lezen. Een beautycontest gaf enkel maar 

uitsluitsel, indien, beide ploegen een zelfde aantal wedstrijden en sets hadden 

gewonnen en evenveel punten hadden. :-p 

Na 3 of 4 matchen te spelen, mochten de winnaars achter hun prijzen gaan. Mireille 

& Nancy, Lindsay & Katleen hadden hun respectievelijke poule duidelijk gewonnen. 

Bij Joeri & Philippe was het niet duidelijk aangezien niemand al zijn wedstrijden had 

gewonnen. Maar Joeri & Philippe werden uiteindelijk wel uitgeroepen als winnaars 

en kregen ook wat drank om de zware inspanningen door te spoelen.  

 

In de namiddag werd het spelersveld wat uitgedund. Mireille verdween maar 

Bernardine kwam in de plaats. Joeri, Philippe en Koen moesten zich mentaal en 

fysisch voorbereiden op de herencompetitie die avond. Lien en Kelly konden dus 

ook niet spelen. Jorden speelde voor de eerste keer ook mee en speelde met zijn 

ma. De andere koppels waren als volgt samengesteld, Lindsay & Eddy, Bernardine & 

Tom, Katleen & Chris. Bij het begin van de namiddag, kregen alle dames een 

bloemetje. Sommigen van de organisatie maakten daar ook slinks gebruik van om 



wat kussen in de wacht te slepen. Ik vermoed dat dit een compensatie was voor alle 

pluimen die verschillende dames op hun hoofd of in hun rug kregen. 

Hoewel Chris nog niet zo lang speelt, waren ze door een klein grapje ingeschreven in 

sterk. Sommigen wouden gewoon niet met ons in dezelfde poule zitten ;-). Hen stond 

volgens Chris een lesje in nederigheid te wachten. Al bij al hebben ze niet slecht 

gespeeld en werd er niet over hen heen gewalst. Wel alle wedstrijden verloren, maar 

gedurende de 4 wedstrijden was er een sterke groei in puntensaldo van 19 (op 2 

sets) tot 38! 

Bernardine en Tom hadden al na 3 wedstrijden gedaan in hun poule. Bernardine 

ging zich dus douchen. Bleek echter dat de organisatie een systeem op poten had 

gezet waardoor ze nog enkele wedstrijden moesten spelen. Aangezien de blessures 

die vers in het hoofd zaten bij de inschrijving ondertussen al verwerkt waren, wonnen 

ze vrij vlot. Lindsay & Eddy waren ook zeer goed bezig, ze kregen ook een extra 

drankje mee naar huis. Zoals algemeen bekend is, zeggen sommige foto's meer dan 

1000 woorden, daarom is het zeker noodzakelijk om eens een kijkje te nemen op de 

site van Gentse BC om de getrokken foto's te bekijken. Indien er echter rekening 

gehouden is met het jonge publiek zullen sommige bezwarende foto's toch 

ontbreken ;-). Maar de groepsfoto van in de voormiddag mag zeker niet ontbreken, 

met onze trouwste supporter Pimbo. In de namiddag ging niemand van ons lopen 

met een etentje en als het troost mag zijn voor Nancy, ze hebben de nummers van 

de namiddag veel meer moeten omroepen dan deze van in de voormiddag.  

 

Zo dit voor zover ik me nog kan herinneren, daarna trokken we nog met 7 weg voor 

een theoretische nabespreking om de tekortkomingen te bespreken :-). 

K.D.R. 


