
Competitie Heren 1

Op 27/04/2010 stond de laatste competitiewedstrijd voor Eikenlo op het programma, dit met het
bezoek van Gentse.

De opdracht voor Eikenlo was simpel, nog een laatste keer voluit gaan. Dit zou nodig zijn daar de
heenwedstrijd bij Gentse een erg krappe zege werd voor Eikenlo.

De ploegkapitein, De Vrieze Joeri, kon rekenen op Baudts Philippe, Bontinck Tom, De Baene
Thomas en Recollecte Christiaan.

De meest beklijvende wedstrijd van de avond bleek de eerste dubbel te zijn. Tom en Christiaan en
hun tegenstrevers maakten er een spektakelstuk van. Er volgden meerdere mooie en lange rally’s.
Reeds vroeg in de eerste set moest Christiaan eventjes het tempo drukken, blijkbaar zaten er nog
enkele microbes in zijn lijf ingevolge zijn ziekte van vorige week. Maar het moment van zwakte
duurde niet lang. Het tempo in de wedstrijd werd nog opgevoerd. Het enige spijtige van deze mooie
wedstrijd was dat de spelers van Gentse met de overwinning gingen lopen, setstanden 21-17, 16-21
en 19-21.

Philippe en Joeri hadden reeds lang gedaan met hun partij, zij hadden die gewonnen met 21-17 en
21-10.

Nadien werd het tweede en derde dubbel aangevat. Tom en Christiaan kwamen uit tegen twee
linkshandige spelers. Op papier zou dit een veel gemakkelijkere partij worden dan hun eerste
wedstrijd. Maar na die eerste wedstrijd hadden beide spelers last van een serieuze decompressie.
Tom en Christiaan kregen een duidelijke 10-21 om de oren. Christiaan had wel door hoe het verder
moest, deze wedstrijd zou niet gewonnen worden met mooi badminton. Hier was overleven de
boodschap. Tom en zijn kompaan haalden set 2 en 3 binnen, dit met 21-17 en 21-18.

Ook nu waren Thomas en Joeri al lang klaar met hun dubbel, zij wonnen met 21-8 en 21-17.

Met een 3-1 voorsprong werden de enkelspelen aangevat.

In het eerste enkelspel zorgden Joeri en zijn tegenstrever voor een erg spannende wedstrijd. Na twee
sets stond het 1-1. Joeri bleek echter over de beste conditie te beschikken en kon in set drie een
behoorlijke kloof opbouwen. Joeri haalde het met 21-23, 23-21 en 21-12.

En de rest kunnen we kort samenvatten, Philippe, Thomas en Tom wonnen allen hun enkelspel.
Philippe haalde het met 21-18, 24-22. Thomas won met 21-17 en 21-16. En Tom zette een 21-15 en
21-18 op het scorebord. Zo kreeg Gentse een 7-1 aangesmeerd.  

Hierdoor wipt Eikenlo opnieuw over Denderleeuw in de stand, maar Denderleeuw heeft het laatste
woord.

En net bij het intikken van de laatste woorden van dit verslag werd vernomen dat Denderleeuw hun
laatste confrontatie heeft afgesloten met een overwinning.
Denderleeuw eindigt dit seizoen als eerste en tellen in de rangschikking één punt meer dan de
tweede in de stand, Eikenlo.

R.C.


