
Competitie Heren 1

Op 13 april 2010 kwam de tweede in de stand op bezoek, Denderleeuw.

Net nu lag Recollecte Christiaan geveld, en dit deed pijn, niet kunnen meespelen, niet eens in staat
om te gaan supporteren.

Eikenlo had één doel voor ogen, minimum een gelijkspel binnen halen. Dit zou kunnen volstaan om
kampioen te worden. Dan zou wel nog moeten gewonnen worden van Gentse op 27/04/2010.

Daar Denderleeuw in de heenronde Eikenlo simpel hadden weggespeeld beloofde dit een moeilijke
opdracht te worden. Voor Eikenlo speelden De Vrieze Joeri, Baudts Philippe, Bontinck Tom en de
De Baene Tomas.

Het beloofde om een moeilijke avond te worden. Eeklo moest proberen hun voordeel te halen uit
het dubbelspel, doch na de vier dubbels stond er een 2-2 op het scorebord.

Tom en Thomas waren kansloos in het eerste dubbel.
Joeri en Thomas namen op hun beurt vlot de overwinning in de tweede dubbel.
In het derde dubbel moesten Tom en Philippe zich gewonnen geven na drie sets.
Het laatste dubbel werd door Joeri en Philippe gewonnen.

Met slechts een 2-2 tussenstand op het bord waren de kansen voor Eikenlo weerom wat geslonken.
Tom, welke het eerste enkelspel voor zijn rekening nam, werd in de eerste set overdonderd. Tom
probeerde in set 2 nog het tij te keren doch moest uiteindelijk de duimen leggen, 16-21.

Joeri haalde het tweede enkelspel binnen voor de thuisploeg. Met nog twee enkelspelen te gaan
stond het 3-3.

Thomas speelde de derde enkel, in de eerste set kon hij aanklampen doch verloor deze met 18-21.
In set twee werd Thomas weggespeeld met een 9-21.

Ook Philippe verloor zijn partij in twee sets.

Denderleeuw ging dus met de overwinning lopen, en waarschijnlijk ook met de titel.
Denderleeuw telt nu één punt meer dan Eikenlo. Beide ploegen dienen nog één wedstrijd te spelen.
Om alsnog het kampioenschap te pakken moet Eikenlo winnen van Gentse en moet Denderleeuw
verliezen van Smash For Fun. De eerste vereiste is zeker haalbaar, maar de tweede is vermoedelijk
een utopie..  

R.C.
 


