
Eikenlo 1H – Geraardsbergen 1H

Op 23 februari 2010 kwam Geraardsbergen op bezoek.
Voor Eikenlo speelden Recollecte Christiaan, De Vrieze Joeri, Philippe, Bontinck Tom en de 
wederoptredende De Baene Tomas. Tomas was begin dit seizoen terug gestart met het badminton 
na een onderbreking van meerdere jaren.

In het eerste dubbel speelden Christiaan en Tomas een behoorlijke wedstrijd. Enkele kleine foutjes 
werden echter door hun tegenstander optimaal benut. De wedstrijd werd gewonnen door 
Geraardsbergen met 16-21 en 15-21.

Tezelfdertijd wonnen Joeri en Philippe hun dubbel met 21-7 en 21-10.

In de volgende wedstrijd konden Christiaan en Tom voor het eerst dit seizoen de klus klaren in twee 
sets. Nadat ze de eerste set wonnen met 21-16 dreigde het voor hen opnieuw verkeerd te lopen in de 
tweede set. Christiaan en Tom keken op een gegeven moment op een achterstand aan van vijf 
punten (12-17). Zij konden de set toch nog binnen halen met 21-19.

Daarna speelden Joeri en Tom de laatste dubbel van de avond, zij wonnen de eerste set met 21-14.
In de tweede set viel de beslissing bij het behalen van het maximum van 30 punten. Het geluk was 
aan de thuisspelers welke de set dus wonnen met 30-29.

Na de dubbels stond Eikenlo BC voor met 3-1.

Tomas was intussen zijn enkelspel begonnen. Hij speelde erg constant en zijn tegenstander 
ondervond meerdere malen dat de smashes van Tomas meer dan doeltreffend waren.
Tomas won met tweemaal 21-12.

Joeri speelde een verdienstelijke partij  tegen een B2 speler, Dirk Demil. Er volgende meerdere 
lange rally’s maar het was Joeri welke het best omging met de moeilijke omstandigheden.
Het was namelijk erg warm in de zaal en hierdoor vlogen de “pluimpkes” meer dan eens ongewild 
buiten. Joeri won met 2-0, setstanden 21-16 en 21-15. 

Philippe verloor zijn enkelspel met 0-2, setstanden 14-21 en 10-21. Philippe zei achteraf dat “zijn 
kortjes” er vandaag niet uit kwamen.

Tom op zijn beurt won de laatste enkel van de avond met 21-16 en 21-15.

Het scoreblad toonde een 6-2 overwinning voor Eikenlo.
Een feit dat we konden vaststellen was dat de terugkeer van Tomas een heuse versterking is.
Dit werd tevens bevestigd door de bezoekers. Na de inspanning volgde er nog een ontspanning in 
de cafetaria. Het gespreksonderwerp daar ging vooral over de “masseuse”.  

RC.


