
Competitie Eikenlo 1H – Smash For Fun 2H

Op 23 maart 2009 kreeg Eikenlo het bezoek van Smash For Fun (Lembeke). 
Volgende spelers traden aan: De Vrieze Joeri, Baudts Philippe, Bontinck Tom, De Baene Tomas en 
Recollecte Christiaan.

Na het gelijke spel in de heenronde hoopten de thuisspelers op een nog beter resultaat.
Maar al snel werd het duidelijk dat dit toch weer een zwaar bevochten ontmoeting zou worden.
Met momenten was het alsof Lembeke thuis speelde, getuige de vele netballen welke bij hen er wel 
overgingen en die van Eeklo steeds aan de verkeerde kant vielen.

In het eerste dubbel konden Christiaan en Tomas op geen enkel moment hun tegenstanders in het 
nauw drijven, de winst was voor Lembeke met 14-21 en 12-21.
In het derde dubbel wisten Joeri en Tom hun partij te winnen 23-21 en 21-13.

In het tweede dubbel moest Christiaan, ditmaal aan de zijde van Tom, opnieuw de strijd aanbinden 
tegen hetzelfde koppel van Lembeke.
De thuisspelers probeerden om zoveel mogelijk de sterke punten van de tegenstander te vermijden.
Dit resulteerde is een spannende driesetter, toch was het Lembeke welke opnieuw met de zege ging 
lopen, dit met 16-21, 23-21 en 18-21.
Joeri en Philippe hadden intussen de laatste dubbel al een tijdje binnen.

Na de dubbels stond het dus 2-2. Een overwinning voor Eikenlo lag niet voor de hand.

Dit temeer daar de eerste enkelspeler van Eikenlo, Joeri, er na een slopende verloren eerste set 
nadien volledig ten onder ging. Het werd dus 2-3 voor Lembeke en het zag er ook al niet goed uit in 
het tweede enkelspel. Daar had Tomas de eerste set verloren en stond ruim achter in de tweede set.
Maar Tomas wist de scheve situatie toch nog recht te zetten en won set 2 met 22-20.  In de derde set 
was het lang erg spannend, op het einde van deze set kon Tomas een kleine kloof uitbouwen en won 
deze set met 21-17.

Een zucht van opluchting en de hoop lag nu bij Tom om alsnog te zorgen dat er een vierde 
wedstrijd werd gewonnen en op zijn minst een gelijk spel binnen te halen.
Tom had intussen al de eerste set gemakkelijk gewonnen met 21-5, ook set 2 nam hij voor zijn 
rekening, nu met 21-12.
Philippe was intussen ook aan zijn wedstrijd begonnen. Philippe kende zijn tegenstander maar al te 
goed en had geen goed oog in deze confrontatie.
Philippe hield in de eerste set toch gelijke tred. De tegenstander, Herssens Shane, begon echter last 
te krijgen van zijn schouder en wou de rally’s zo kort mogelijk houden, hierbij nam hij veel risico’s.
Philippe won een spannende eerste set met 21-18. Nu was het belangrijkste om de concentratie te 
behouden en vooral de eerste aanval van zijn tegenstander af te slaan. Philippe kon dit waarmaken 
en won de set met 21-12.

Hierdoor werd het alsnog 5-3 en was de negende overwinning van het seizoen voor Eikenlo een 
feit.  

R.C.


