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Vier hete zwetende mannen 
 
Voor ik aan mijn verslag kon beginnen, ging ik reeds van de grond. De gesprekken op de heenweg 
hadden hier waarschijnlijk iets mee te maken. (Iets over te weinig vrouwvriendelijke erotische 
verhalen). 
 
Voor de wedstrijden aanvingen werd er even tijd gemaakt om de tactiek te bespreken. Het was 
blijkbaar ingewikkeld. 
En dan nu: de opwarming! Laat ik jullie de details niet onthouden. Bij het kijken naar de 
opwarming van deze heerlijke hemelse mannenlijven, zou menig vrouw reeds fantasieën krijgen. 
(Het is maar hoe je het bekijkt). Ook de Geraardsbergenaars gingen wild tekeer tijdens de 
opwarming. Dat beloofde voor tijdens de wedstrijden. 
Er was even discussie over de shuttles. Aangezien de heren van Geraardsbergen gewoon zijn om 
met veren shuttles te spelen, en wij niet, werd dan maar voor gele plastiek gekozen. 
 
Om 19u17 werd het menens. De eerste wedstrijden werden gespeeld. HD4 werd gespeeld door 
Philippe en Eddy. Nadat hun tegenspelers doorkregen dat ze links waren, gingen de punten nog naar 
Eeklo. Toch waren er een paar bange momenten in de eerste set, maar deze werden snel opgelost 
door het mooie kortspel. 15-21 gewonnen! De tweede set daarentegen lag het foutensaldo aan beide 
kanten hoog. We kregen dan ook 24-22 op ons doos. Men slaagde er niet in om het af te maken 
wanneer ze op het hoogtepunt kwamen. (Wat een anticlimax). Maar in de derde set, die 
zenuwslopend was, werd de climax dan toch bereikt. Eddy en Philippe haalden de zegen binnen met 
20-22! 
 
Bij Joeri en Christiaan (HD1) werd het een ware thriller. De eerste set verloren ze dan ook met 
21-14. In de tweede set werden er enkele fijne netpluimpjes gespeeld, jammer genoeg wilden deze 
er niet altijd overwippen. De tegenpartij speelde een sterk aanvallende wedstrijd. Het was een waar 
schouwspel. Al die mannenlijven, bezweet, gespannen spieren, kreunend onder de inspanning,… 
Als ik dan toch over de wedstrijd nog iets moet vertellen kan ik zeggen dat er hele mooie punten 
werden gescoord aan allebei de kanten. Het was hard tegen onzacht. Jammer genoeg verloren onze 
heren de tweede set met 21-17. 
 
De tweede reeks HD ving aan om 20u. Hierover zal ik niet teveel uitweiden. Wat ik wel kan zeggen 
is dat de gespannen spieren waarop het zweet parelde, voor een waar schouwspel zorgden, 
waardoor menig vrouw in vervoering kwam. Bij de HD2 speelden Eddy en Christiaan een mooi 
spel. Ondanks de mooie punten die ze maakten verloren ze de wedstrijd in 2 sets met 21-16 en 
21-13. Bij Joeri en Philippe (HD3) werd het een gelijkopgaande eerste set die ze uiteindelijk 
wonnen met 17-21. Hun tweede set liep gelijk met de eerste en wonnen ze met 16-21. Volgens 
Philippe zat Joeri er compleet door. Ai, pijnlijk. 
 
Na hun dubbels waren de heren klaar voor hun welverdiende massage. Helaas, er moesten nog vier 
enkels gespeeld worden. 
 
Tijdens de enkelwedstrijden werden er kreten gelost die als paarzangen klonken. Deze oergeluiden 
zorgden ervoor dat de aanwezige dames in de sporthal net niet kwamen … kijken.  
Joeri en Christiaan speelden hun enkel gelijktijdig. Joeri verloor zijn eerste set met 21-18. Hij 
herpakte zich in de tweede set en won deze met 12-21. In het heetst van de strijd ging de speler van 
Geraardsbergen Joeri te lijf met zijn brandend zwaard, waarop Joeri in extase riep… Tsha!! Onder 
de indruk van de aanval, trok Joeri zijn zwaard en won zijn derde set met 15-21.  



Christiaan verloor zijn wedstrijd in 2 sets. Hij moest echter met veren spelen. Zijn eerste set was 
21-15, de tweede 21-5. Christiaan had zijn kracht verschoten in de dubbels, het vat was af. 
 
Na Christiaan en Joeri was het de beurt aan Eddy en Philippe. Philippe wint zijn eerste set met 
13-21. Komaan, laat je degen zegevieren! De tweede set is Philippe een beetje uit zijn lood geslagen 
en verliest deze met 21-16. Maar geen nood… de derde set maakt Philippe het spannend en hij wint 
met 21-23. 
 
Eddy mag tegen een nieuwe rekruut spelen. Maar geen nood! Zijn korte pluimpjes wippen gewillig 
over het net en hij brengt zo het publiek in extase. Toch jammer dat hij de eerste set verliest met 
21-16. Zijn tweede set speelt hij zo goed, dat zijn kopke er rood van ziet. Hij wint met 17-21. 
Komaan Eddy, dat is enkelen! Het spel open trekken. (Nog even een aanmoediging van de 
kapitein.) Tijdens de derde set raakt het publiek bijna oververhit. Met enkele dartele sprongen wipt 
Eddy de pluim over het net. 17-21 gewonnen! Eddy is afgemat en vertelt ons dan ook waarom. Hij 
vond de wedstrijden lastiger of klaarkomen. Nu heeft hij drie keer gemoeten en anders moet hij 
maar één keer in de maand. Dat verklaart natuurlijk veel.   
 
Na afloop werd er in de cafetaria een bevredigende handtekening onder de score geplaatst. 3-5! 
Wie had dat gedacht … 
 
Nog enkele citaten: 

 Joeri moet nog wat rijpen volgens zijn ploeggenoten.  
 Eddy had weer aan de blauwe pillekes gezeten. 
 Philippe, daar valt niet veel over te zeggen. Zijn duracel-batterij ging net lang genoeg mee. 
 Christiaan vond zijn spel nu niet zo bevredigend als de vorige keer. 
 Eddy verliest volgende keer zijn enkel. Hij zou niet graag overgaan naar 2de Provinciale.  
 Woeste Jezus. 

 
Ik dank de spelers van Geraardsbergen voor hun maagdelijk wit blad. Dankzij hen kon dit verslag 
tot stand komen.  
Ik dank de spelers van BC Eikenlo voor hun inzet tijdens de wedstrijden en hun inbreng in het 
verslag.  
 
 
Lien 
   


