
Gentse 4H - Eikenlo 1H 
 

In de derde week van oktober stond er een tweedaagse op het programma voor Eikenlo. 
Op 25 oktober 2009 was er de verplaatsing naar de “Gentse” en op 26/10/2009 mochten ze 
ook nog eens naar Recrean (Oudenaarde). 
 
De zondagavond kon er opnieuw beroep gedaan worden op Recollecte Christiaan, De Vrieze 
Joeri, Hermans Eddy, Baudts Philippe en Bontinck Tom. Het beloofde om een moeilijke 
avond te worden. 
 
Christiaan en Tom gingen van start in het eerste dubbelspel. De Eikenlo-boys hielden de 
gehele tijd het heft in handen en hielden steeds een kleine voorsprong vast. Enkel in het begin 
van de tweede set moest er een achterstand omgezet worden. De wedstrijd werd door hen 
gewonnen met 18-21 en 17-21. 
 
Intussen hadden Joeri en Philippe vrij gemakkelijk hun dubbelspel gewonnen, dit met 14-21 
en 10-21. 
 
Daarna hadden Joeri en Eddy het erg moeilijk in hun dubbelpartij. Het werd een driesetter 
welke uiteindelijk, na veel zweet en tranen, werd gewonnen door Eikenlo, setstanden 21-15, 
14-21 en 18-21. 
 
Het laatst gespeelde dubbelspel kwam op de rekening van de thuisploeg. 
Halfweg was Eikenlo nog één wedstrijd verwijderd van een puntje. 
 
De enkelspelen konden worden aangevat. Christiaan en Joeri begonnen aan hun wedstrijd. 
 
En voor Christiaan werd het een lange wedstrijd, Joeri had zijn partij al binnen toen 
Christiaan nog steeds bezig was met de tweede set. En die tweede set werd gewonnen door de 
thuisspeler met 21-19. Daar Christiaan de eerste set had binnen gehaald stonde het 1-1. De 
beslissing zou vallen in de derde set, doch het was echter niet te voorspellen wie het zou 
halen. Geen van beide spelers kreeg een kloof bij elkaar gespeeld, het ging gelijk op tot op het 
laatste. Bij de stand 20-19 keek Christiaan tegen een matchpunt aan. Bij een uitval om het 
matchpunt te redden hoorden enkele een klakkend geluid. Het punt was gered maar Christiaan 
bleef gehurkt zitten. 
Was de zool van zijn schoen gescheurd? Of was er iets anders? Christiaan bekeek zijn schoen, 
daar was niets aan te zien. Christiaan richtte zich op en voelde een stekende pijn aan de zool 
van zijn linkervoet. De tegenstander vroeg intussen of het in orde was. Oké, 20-20 en er kon 
worden verder gespeeld. Christiaan had de service maar bij zijn eerst volgende uitval voelde 
hij dat het niet echt goed was met zijn voet. Zo was het 20-21 en had Christiaan zijn tweede 
matchpunt tegen. Maar ook dit matchpunt werd weggespeeld. Het werd nadien ook nog 22-22 
doch Christiaan kon zijn tegenstander tweemaal in de fout lokken waardoor er een zege 
bijkwam op het scorebord ten voordele voor Eikenlo. Hiermee was een overwinning 
verzekerd. 
 
Philippe en Tom welke dan nog hun enkelspel moesten aanvatten waren duidelijk opgelucht. 
Beide spelers verloren nadien nog wel hun enkelspel maar daar werd niet meer zoveel over 
gesproken. Er werd al bekeken hoe het morgen moest, Tom was niet beschikbaar …en zou 
Christiaan met zijn kwetsuur al hersteld zijn? Joeri, de ploegkapitein was er niet gerust in. 
 
          R.C. 


