
Competitie HEREN 1. 
 

Op 29/09/2009 startte voor de eerste herenploeg de competitie van 2009/2010. 
Eikenlo kreeg Ronse op bezoek. De wedstrijd werd door de thuisploeg gewonnen met 5-3. 
 
Na de wedstrijd vroeg ik wie het verslag van deze ontmoeting zou neerpennen. Ik kreeg direct te 
horen dat ik daar zelf mocht/moest voor zorgen. Dus volgt hier mijn verslag. 
 
Voor de aanvang van de opwarming riep de ploegkapitein Joeri ons samen, dit om de ploegopstelling 
te bepalen. Er werd voor volgende opstelling gekozen, eerste dubbel Joeri en Christiaan, tweede 
dubbel Eddy en Christiaan, derde dubbel Joeri en Philippe en vierde dubbel Eddy en Philippe. 
De eerste enkel was bestemd voor Christiaan, de tweede enkel voor Joeri, de derde enkel voor 
Philippe en de vierde enkel voor Eddy. 
 
Na de opwarming kon gestart worden met de eerste en vierde dubbel. 
Daar ik zelf deelnam aan de eerste dubbel kan ik maar weinig zeggen hoe de vierde dubbel verliep. 
Ik vernam dat Philippe en Eddy een spannende driesetter hadden bevochten en dat in de tweede set, 
dit volgens Eddy, de kans op winst door henzelf de nek werd omgewrongen. De setstanden waren 
21-17, 20-22 en 16-21 
 
Dan onze partij, ik mocht starten met de service. De opponent, een B2 speler, zette al van in begin 
druk op de service door zijn opstelling. Ik besloot dan maar en hoge service te spelen, een smash 
volgde, mijn verdediging zat al direct goed, een tweede smash volgde, ook deze kon ik pareren met 
een snelle verdediging en zo het eerste punt binnen halen. Ik trakteerde vervolgens de andere speler 
van Ronse op een hoge service, ook hij reageerde direct met een smash doch ook de verdediging van 
Joeri stond direct op punt, 2-0 voor ons. Door deze hoge services stelden de tegenstrevers zich nadien 
toch iets terughoudender op voor het ontvangen van de opslag, ik schakelde dan over op de korte 
service, en met succes. De goede start gaf ons vleugels en zo haalden we de eerste set binnen met 
21-8. In de tweede set namen de bezoekers een goede start, zij liepen enkele punten uit. Geleidelijk 
konden wij de tegenstanders opnieuw bijbenen en haalden uiteindelijk de set binnen met 21-17. 
 
Dus 1-1 na het spelen van twee dubbels. Op naar de twee volgende partijen. 
 
Weerom kan ik niet veel zeggen over het derde dubbel gezien ik opnieuw op het veld stond. 
Eén ding was zeker, Joeri en Philippe hadden reeds allang de scalp veroverd van hun tegenstanders 
vooraleer wij klaar waren met onze wedstrijd. Zij wonnen vlot met 21-8 en 21-11. 
 
Wij, dit waren Eddy en ik, waren aan een thriller bezig, eerste set ging voor ons verloren met 26-28, 
dit deed eventjes pijn, temeer daar Eddy bij een stand van 25-24 de kans had om met een stevige 
smash de set te beslechten. De smash was stevig, maar de shuttle bevond zich om één of andere reden 
niet in het traject van Eddy’s zijn racket. 
Ook de tweede set was een nek aan nek race, ditmaal trokken wij aan het langste eind: 21-16. 
Na een pauze van vijf minuten startten we met de derde set. Ook hier ging het aanvankelijk gelijk op, 
doch dit was maar van korte duur. Bij een 7-6 stand maakten we in drie servicebeurten de zaak rond, 
eerst naar 14, dan naar 17 en uiteindelijk naar winst met 21-8. 
 
Na de vier dubbels stonden we 3-1 voor. 
 



De zenuwen stonden mogelijk nog meer gespannen dan voor de aanvang van de ontmoeting daar we 
beseften dat mogelijk onze eerste punten in het verschiet lagen. 
 
Ik mocht dan ook de eerste enkel wedstrijd aanvangen. Ik had er geen goed oog in, het was tenslotte 
toch al een zestal maanden geleden dat ik nog eens een enkelspel had gespeeld. De eerste set verloor 
ik kansloos met 21-13. De tweede set verliep spannender, dit kwam vermoedelijk door de belofte 
welke mij door twee vrouwelijke supporters werd toegeschreeuwd. Zij riepen steeds, “als ge een 
derde set haalt krijgt ge een goede massage”. Het volgende moment kon ik een twee puntenkloof 
goedmaken en vervolgens zelf tot twee punten uitlopen, misschien gunde de tegenstander mij die 
massage. Maar al snel kwam het terug gelijk. Bij een 14-14 maakte ik enkele foutjes, het werd 15-19, 
ik vocht nog terug tot 17-19. Doch bij de stand 17-20 bepaalde de tegenstander met een wel geplaatste 
smash de eindstand. Tussenstand kwam hierdoor tot 3-2. Ik was moe maar toch tevreden over mijn 
drie partijen. 
 
Intussen was Joerie ook al aan zijn enkel bezig, dit werd een beklijvende driesetter. Joeri startte het 
best in de derde set en hoewel de hij enkele moeilijke momenten kende won hij uiteindelijk de 
beslissende set met 22–20, voordien had ieder een set gepakt met 21-12. 
 
Okee, dat was dat, het eerste punt van de competitie was binnen, de vraag was of er nog meer in zat. 
Hiervoor zouden Philippe en/of Eddy moeten voor zorgen. 
 
Philippe trof een gedreven tegenstander maar liet zich niet van de wijs brengen, hij won de partij met 
21-16 en 21-18. De eindwinst stond vast.  . 
 
Intussen had Eddy zijn eerste set kansloos verloren, Eddy was steeds op achtervolgen aangewezen 
maar kon een opgelopen puntenkloof niet meer dichten. Eddy verloor de eerste set met 14-21. 
In de tweede set was Eddy beter op dreef, op het eind van deze set lag de kans op winst voor het 
grijpen, doch bij de beslissende?? rally om de set binnen te halen produceerde Eddy juist op dat 
moment zijn tweede grote misser van de avond, gevolg opnieuw gelijk. 
En het vervolg was pijnlijk, Eddy moest de beslissende set uiteindelijk aan zijn tegenstander laten met 
22-24. Eddy was eventjes teleurgesteld doch dit was maar van korte duur daar de ploeg de twee 
punten binnen had, eindresultaat 5-3 ten voordele van Eikenlo BC. 
 
Na de inspanningen werd er in de cafetaria bij een droogje en een natje nog heel wat nagepraat. 
 
 
          R.C. 
  
 
 


