
Gentse 4H - Eikenlo 2H

Op zondag 23 november speelde de tweede herenploeg van BC Eikenlo hun derde uitwedstrijd,
tegen Gentse 4H. Ondanks de dikke sneeuwlaag op de weg waren Christiaan, Tom, Bart, Erik en
David ruim op tijd present. Van de tegenstanders kon dit niet gezegd worden, maar met enige
vertraging kwam dan toch een vierkoppige opstelling opdagen. Voor Eikenlo 2H waren ook de
trouwe supporters Katleen en Lindsay van de partij.

In de eerste dubbelwedstrijd namen Christiaan en Tom het op tegen Eric en Martijn. Christiaan zag
Erics aanzienlijke lengte als een uitdaging en speelde er af en toe toch nog een shuttle overheen.
Ook Tom zette veel druk, ondanks het feit dat hij al 25 sets onder de riem had dit weekend. Eric
veranderde halverwege van racket, duidelijk ontevreden met het spelverloop. Het mocht niet baten,
Gentse moest het onderspit delven met 13-21. Ook in de tweede set lag het tempo hoog. Eric en
Martijn konden beter volgen, maar bleken uiteindelijk niet opgewassen tegen het smashgeweld. Met
18-21 moesten ze de eerste match prijsgeven.

Intussen werd ook de derde dubbelwedstrijd gespeeld tegen Matthias en Bart. Erik en onze eigen
Bart, die trouwens ook al een goed dozijn setjes gespeeld had dit weekend, kwamen wat moeilijk op
gang. Ze zetten echter snel de achtervolging in, en met enkele rake smashes dichtten ze het gat. De
spanning bleef tot het einde, maar het was opnieuw Eikenlo die de eerste set binnenhaalde met 19-
21. De tegenstander liet zich niet ontmoedigen en ging er in de tweede set weer ink tegenaan, maar
ook Bart en Erik raakten hun vorm niet kwijt. Gentse deed een verdienstelijke poging om er een
driesetter van te maken, maar tevergeefs: 20-22 en 0-2 voor Eikenlo.

Tom wilde zo snel mogelijk weer het veld op, bang dat hij de slag van de hamer zou krijgen als hij
afkoelde. Samen met Bart kwam hij op tegen Eric en Bart van de overkant. Eikenlo scoorde enkele
mooi opgebouwde punten, maar had het niet makkelijk. Af en toe was er een kleine
communicatiestoornis, wat natuurlijk punten kostte. Op 20-16 had Gentse een eerste kans om een
set op hun naam te schrijven, maar Bart en Tom haalden geconcentreerd de achterstand in en gingen
erover met 20-22. De tweede set begon zoals de eerste, met een ruime voorsprong voor Gentse. Eric
was inmiddels weer van racket veranderd. Deze keer met meer succes: Eikenlo kon de kloof niet
meer dichten en verloor de set met 21-15. Een setje meer of minder maakt niet uit, dachten Tom en
Bart. In de derde set bewezen ze hun uitstekende conditie en speelden elke vierkante meter van het
veld aan. De thuisploeg verdedigde goed, maar hun aanvallen schoten net te kort. De Eikenlose
veteranen haalden ook dubbel 2 binnen met 19-21.

De gebroeders Van Hamme speelden intussen de laatste dubbelmatch tegen Matthias en Martijn. In
tegen-stelling tot vorige wedstrijden, serveerde David sterk, en de eerste puntjes liepen vlot binnen.
Geholpen door wat bedenkelijk kaderwerk, kwam op 15-20 het eerste setpunt. Erik en David kregen
het niet meteen afgemaakt, maar haalden uiteindelijk toch de buit binnen met 18-21. In de tweede
set ging het een stuk minder vlot. Tot 9 klampten de bezoekers goed aan, maar M&M kwamen toch
op voorsprong met 16-13. Het ging verder gelijk op, en Gentse behield de 3 punten voorsprong tot
21-18. Intussen waren beide partijen goed op elkaar ingespeeld, en in de derde set wisten Gentse en
Eikenlo om de beurt elkaars zwakheden te benutten. David en Erik kregen vlakke pluimen op de
man, terwijl Martijn en Matthias zich te pletter liepen op de baseline. Gentse trok uiteindelijk aan
het langste eind, en haalde de eerste match thuis met 21-17.
Tussenstand: 1-3.

Iedereen stond te popelen om aan de enkelwedstrijden te beginnen, en ze werden dan ook alle vier
tegelijkertijd gestart. Eerst op de opstelling waren Christiaan en Matthias. Het jeugdig geweld van
Matthias was in evenwicht met de ervaring en tactiek van Christiaan, en het werd een partij van
hoog niveau. Christiaan vond steevast de buitenste centimeters van het veld, en zijn tegenstander



moest alles uit de kast halen om de rally's onder controle te krijgen. Matthias benutte zijn kansen
goed met rake smashes, maar zag toch de eerste set naar onze veteraan gaan met 19-21. De tweede
set was opnieuw hard tegen hard. Dit keer was het Christiaan die diep moest gaan, maar hij ging vol
overtuiging voor elke pluim en redde enkele opmerkelijke punten. Tegen het einde zag hij even
sterretjes, maar wist zich in typische stijl te herstellen voor een 18-21 overwinning.

In de tweede enkelwedstrijd kwam Bart uit tegen Eric. Na een aaneenschakeling van spannende
rallies, was het Eric die uiteindelijk de eerste set won met 23-21. Bart was vastberaden en
declareerde vol zelfvertrouwen "de tweede pak ik". Onvermurwbaar returnde hij de Gentse
aanvallen, terwijl Eric steeds meer tekenen van frustratie begon te vertonen. Bart maakte zijn
voorspelling waar met 17-21, duidelijk tevreden met de evolutie van de wedstrijd. Ook in de derde
set was Bart in zijn element. Eric veranderde nog van racket, maar dit keer zonder effect. Bart
bezegelde de overwinning met 16-21.

Tom stond als derde op de lijst tegen Martijn. Hoewel Tom meestal de overhand had, sloeg hij
occasioneel buiten, waar Martijn nuttig gebruik van maakte. Een spannende partij ging uiteindelijk
met 19-21 naar Tom, die de zaal vergeleek met een skipiste. In de tweede set had hij er evenwel
genoeg van, en hij zette kordaat het spel naar zijn hand. Martijn moest zich met 6-21 gewonnen
geven.

De laatste partij zette David tegenover Bart. In een opeenvolging van korte rally's gingen ze gelijk
op tot halverwege, wanneer Bart een kleine voorsprong uitbouwde en vasthield tot 21-17. David
vermoedde dat hij nogal veel shuttles returnde die eigenlijk uit waren, en nam zich voor alles te
laten vliegen dat er out uitzag.
Dit leek enigszins te werken, maar Bart had duidelijk de beste conditie, en na een paar minuten had
David moeite om de achterlijn te vinden. Bart controleerde het spel en scoorde de tweede
overwinning met 21-11.

Dit bracht de eindstand op 2-6, waarmee Eikenlo 2H eindelijk een eerste overwinning binnen
haalde.
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Uitslagen Competitie - Eikenlo BC - Tweede herenploeg

Afdeling/Reeks: 4de provinciale C Datum: 23/11/2008

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Gentse 4H Eikenlo BC 2H

Wedstrijd Naam en Voornaam Klass. Naam en Voornaam Klass. 1e game 2e game 3e game Games Wedstrijd Punten

Heren enkel 1 De Maertelaere Matthias C2 Recollecte Christiaan C1 19 21 18 21 0 2 0 1 37 42

Heren enkel 2 Maes Eric C2 De Vrieze Bart D 23 21 17 21 16 21 1 2 0 1 56 63

Heren enkel 3 Nelen Martijn D Bontinck Tom D 19 21 6 21 0 2 0 1 25 42

Heren enkel 4 De Clercq Bart D Van Hamme David D 21 17 21 11 2 0 1 0 42 28

Heren dubbel 1
Maes Eric C2 Recollecte Christiaan C1

13 21 18 21 0 2 0 1 31 42
Nelen Martijn D Bontinck Tom D

Heren dubbel 2
Maes Eric C2 De Vrieze Bart D

20 22 21 15 19 21 1 2 0 1 60 58
De Clercq Bart D Bontinck Tom D

Heren dubbel 3
De Maertelaere Matthias C2 Van Hamme Erik D

19 21 20 22 0 2 0 1 39 43
De Clercq Bart D De Vrieze Bart D

Heren dubbel 4
De Maertelaere Matthias C2 Van Hamme Erik D

21 17 21 11 2 0 1 0 42 28
Nelen Martijn D Van Hamme David D

Winnaar:
Totalen: 6 12 2 6 332 346

Eikenlo BC 2H


