
Verslag Eikenlo H1 vs SFF H3 
 
12 september 2008… de langverwachte start van de competitie is aangebroken… 
Bij de ene zijn de zenuwen al strakker gespannen dan bij de andere… 
Kevin en Joeri mogen de spits afbijten. De competitie 2008-2009 is bij de eerste voorwaartse beweging 
van het racket van de serverende tegenstanders officieel gestart… 
Kevin en Joeri spelen degelijk en halen de eerste set met een veilige 21-16 binnen. De tweede set starten 
ze verschroeiend. Na een razendsnelle start kunnen de tegenstanders uit Lembeke enkel proberen 
aanklampen. De 2de set wordt gewonnen met 21-5. Opdracht volbracht…de kop is eraf… 
Als tweede wedstrijd wordt de 4de dubbelwedstrijd gespeeld. Het zijn Eddy en de glansrijk laagst 
geklasseerde Koen die deze voor hun rekening moeten nemen. Voor Eddy is deze wedstrijd meteen zijn 
officiële competitiedebuut. Volledig tegen hun gewoonte in wordt er vrij rustig gestart. Het blijkt al snel dat 
het een haalbare kaart zal worden. De eerste set wordt overtuigend binnengehaald met 21-6. Onmiddellijk 
over naar de 2de set. Ook daarin hetzelfde spelbeeld. De rally’s worden bepaald en gedomineerd door het 
thuisduo. Eddy speelt zeer secuur en overtuigend en de verstrooidheden komen vooral van Koen. Ook de 
2de set wordt met een overtuigende 21-5 gewonnen.  
De krakende en piepende Koen moet onmiddellijk weer aan de slag, ditmaal samen met Kevin. Deze 
tandem is vorig jaar op de competitie al wat gerodeerd en beiden spelers weten wat ze wel en niet aan 
elkaar hebben. Het gaat er golvend aan toe: dominerend spel afgewisseld met slordigheden en 
concentratie verlies. Na een 20- tal minuutjes wordt ook het 3de dubbelspel winnend afgesloten en prijkt 
een 3-0 tussenstand op het bord. 
Voor het laatste dubbelspel is het de beurt aan Joeri en Eddy. Zij spelen mooi samen en halen de 
wedstrijd overtuigend binnen met 21-7 en 21-5. 
De Heren Enkel 1 werd gespeeld door Kevin. Na 2 dubbels te hebben gewonnen moest die enkel een 
makkie worden . Hangt daar en zweem van onderschatting in de lucht? Kevins tegenstander Stijn had 
het in ieder geval niet zo begrepen! Stijn slaagde erin om een voorsprong uit te bouwen van 2 punten die 
Kevin niet meer kon goed maken wegens te veel onnodige fouten in de 1e set: 19-21. 
De 2de set verliep net hetzelfde: te veel onnodige fouten! Donkere wolken pakken zich samen boven zijn 
hoofd, tot op dat moment Joeri, als een deus ex machina, komt aangelopen met in zijn handen Kevin’s 
Excaliber: De Nanospeed 9000… 
Op het gezicht van Kevin verschijnt een duivels glimlachje en met zijn vurige wapen in de hand draaide hij 
zijn achterstand in een oogwenk om tot een 21-17 voorsprong. Daarmee is de druk wat van de ketel. 
Binnensmonds vloekend omdat het zo slecht gaat begint hij toch ‘vol goede moed’ aan de 3de set.  
Stijn ken Kevin bijhouden tot een 5–5 stand maar dan slaat het legendarische wapen toe en scoort Kevin 
maar liefst 10 punten na elkaar. Een opgeluchte Kevin neemt geen onnodige risico’s meer en wint 
hierdoor met 21-12. Het 1ste enkelspel is hierdoor verzilverd en meteen is de overwinning op smash 4 fun 
een feit. Er prijkt immers een tussenstand van 5-0 op het scorebord. Een kloof die de opponenten uit 
Lembeke niet meer kunnen dichten. 
Eddy speelt het volgende enkelspel, wat zeker niet zijn favorietste onderdeel is, maar door de afwezigheid 
van Philippe is hij wel veroordeeld tot het spelen ervan. Na het obligate kortstondige toiletbezoekje voor de 
wedstrijd betreedt hij het slagveld. Eddy speelt, net zoals in zijn dubbelspelen heel secuur en met een 
klare kijk op het spel. De eerste set wint hij verdiend met 21-10. De supporters langs de kant zien dat het 
goed is… Ook de tweede set doet Eddy het erg goed. Er sluipen wel wat meer fouten in zijn spel maar 
toch wordt het overtuigend 21-16. Nancy slaakt een vreugdekreetje als Eddy de laatste shuttle hard 
binnen het terrein van zijn tegenstander tegen de grond mept. Met een blinkend kopje (vooral, maar niet 
alleen van het zweet) stapt nonkel van het terrein. 
Joeri en Koen zijn de laatsten in de rij. Zij treden tegelijk aan. Het blijken twee wedstrijden te zijn met een 
zelfde verloop. De sets verlopen met een voorsprong van enkele punten voor de thuisspelers maar zonder 
echt de tegenstanders bij de keel te grijpen. Met steriel spel worden de eerste sets respectievelijk met 21-
17 en 21-14 binnengehaald. De tweede sets gaan er op eenzelfde manier aan toe. Joeri begint euforisch 
te geraken en gaat helemaal op in zijn wedstrijd. Hoe dieper de concentratie, hoe luider de decibels 
klinken. Na elke rally klinken Lleyton Hewitt-achtige kreten. Ook Joeri’s tegenstander ziet in deze strategie 
nog heil. De racketjes zijn minder en minder nodig en beide spelers proberen de shuttle naar de juiste plek 
te schreeuwen, zelfs de supporters uit Lembeke doen hun duit in het zakje en proberen vocaal mee te 
spelen. 
Ook de twee laatste enkelspelen gaan zo naar de thuisploeg en rond 22.30h is de puike einduitslag 8-0. 
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