
Tornooi Oudegem 
 
 
Op 7 en 8 april ging het 1ste internationale BBAC tornooi van BC Oudegem door te 
Dendermonde. Voor Eikenlo namen slechts twee deelnemers mee, namelijk Geert De Baets 
en Kim Recollecte. 
 
Geert nam deel aan drie disciplines, dit zijnde, HE B1, HD B1 en GD B1. 
 
In het HE mocht hij direct aan de slag tegen ex-A-speler Ronny Hoefkens. In de eerste set 
ging Geert goed mee maar moest uiteindelijk de eerste set met een 18-21-score aan Ronny 
laten. In de tweede set gaf Geert alles wat hij maar kon en mocht bovendien een 21-14 winst 
laten noteren. Na deze felbevochten tweede set was de fysiek niet meer wat het hoorde te zijn 
maar toch ging het in de derde set opnieuw gelijk op. Ronny kon echter op het einde een 
kleine kloof slaan en ging dus ook aan de haal met de winst. Setstand was 21 – 17. 
 
In het HD vormde Geert en duo met De Weert Dieter (BC Damme). In de eerste ronde waren 
zij vrij en zo mochten ze in de tweede ronde pas aantreden. Dit moest wel gebeuren tegen een 
koppel uit Groot-Brittannië. Geert en Dieter lieten soms enkele mooie punten noteren maar 
Amit Mistry en Sanjeev Nanda trokken uiteindelijk aan het langste eind met 21-15 en 21-17. 
 
In het GD kreeg Geert voor de eerste keer assistentie van Ann-Sofie Van de Voorde. 
Zij mochten het in hun eerste wedstrijd opnemen tegen Roald Goossens en Lynn Sioncke 
(Pluimplukkers). Het werd een spannende driesetter waarin Geert en Ann-Sofie uiteindelijk 
de bovenhand namen. Setstanden waren 21-19, 12-21 en 21-18. 
In hun tweede wedstrijd Tom Mertens en Elspeth Verpoorten aan de andere kant van het net. 
In de eerst set kwam dit duo er gewoon niet aan te pas. Geert en Ann-Sofie wisten zomaar 
eventjes te winnen met 21 - 4 !! Maar wat concentratieverlies in de tweede set zorgde voor 
winst voor de tegenpartij, het werd 11 – 21. In de derde set werd niet meer het nodige niveau 
gehaald en jammer genoeg werd er verloren met 15 - 21. 
 
Ook Kim kwam in actie dit weekend, althans op zaterdag ;). 
 
Samen met Anne Stoel (BC Damme) kwam ze aan de start van het DD B1. Daarin mochten 
de dames direct van start tegen Geert zijn mixdame, Ann-Sofie en Ellen Clement. Een te grote 
foutenlast in de eerste set resulteerde al snel in een overwinning voor de tegenpartij. Het werd 
16-21. In de tweede set ging het gelijk op en werd het ook heel spannend. Eén foutje teveel 
zorgde er echter voor dat ook deze tweede set verloren werd, dit keer was het 19 – 21. 
 
In het GD stond Kim opnieuw op de baan met Dieter. De eerste wedstrijd (tegen Arnaud 
Deleu en Ellen Clement) werd gewonnen met 21-14 en 21-17 en was volgens toeschouwers 
leuk om te zien. Dieter en Kim waren echter niet zo opgetogen over het gespeelde niveau en 
wisten dat het in hun tweede wedstrijd véél beter moest. 
In die tweede wedstrijd kwamen ze namelijk uit tegen derde reekshoofd Steve Van Hoeck en 
Evi De Cleyn, een sterk en niet te onderschatten duo. Het niveau ging toch enigszins omhoog 
maar bleek niet voldoende om de tegenpartij te verschalken. Dieter en Kim lieten tweemaal 
verlies noteren, het werd 11 – 21 en 16 – 21. 
 
Alle wedstrijdschema’s en uitslagen kan je online terugvinden op: 
http://www.toernooi.nl/sport/draws.aspx?id=13181 

K.R. 


