
Eikenlo 1G – 4Ghent 1G

Op 29 december stond onze laatste wedstrijd van de heenronde gepland. We namen het thuis op 
tegen 4Ghent. Voor Eikenlo speelden De Baets Geert, Recollecte Kevin, Deschamps Gaëlle, De 
Roo Katleen en Recollecte Kim.

Tot nu toe lag de volgorde van de wedstrijden steeds vast, wegens het verschil in klassement, maar 
nu ook Kevin zich tot de B1 mag rekenen kon er natuurlijk gespeculeerd worden... Ook bij de 
dames was het even nadenken. Katleen lag al een hele dag in haar bed en ook Gaëlle voelde zich 
niet kiplekker, toch zagen beide dames het zitten om hun twee wedstrijden af te werken. Zo bleven 
we dus bij het ouwe getrouwe en gingen met de normale opstelling van start.

Geert en Kevin waren in de verwachting van een zware dubbel en gingen dus heel geconcentreerd 
en hevig van start tegen Kesteleyn Koen en Blomme Geert. Deze laatste twee heren konden 
blijkbaar in de eerste set niet goed volgen en vonden geen antwoord op het spel van Kevin en Geert. 
Na luttele minuten stond kon men reeds de winst noteren in de eerste set en dit met 21-1! In de 
tweede set lieten ze het tempo iets zakken, waardoor de set ook ietsje “spannender” kon gemaakt 
worden. Kevin en Geert hielden echter het overzicht en konden met voldoende voorsprong ook de 
tweede set binnenhalen, dit met 21-17.

Bij de dames ging het niet zo snel vooruit. Katleen en Kim kregen Vander Massen Sarah en 
Cornelis Ine voorgeschoteld. Het zou geen makkelijke wedstrijd worden maar onze dames wisten 
dat het een belangrijke was om op het einde van de avond de punten te pakken. Katleen en Kim 
gingen echter niet zo denderend van start. In de eerste set waren ze steeds op achtervolgen 
aangewezen en konden moeilijk aanklampen. Echter op een achterstand van 11-17, konden ze de 
wedstrijd ombuigen en nog terugkomen. Het werd zelfs heel spannend op het einde maar onze 
dames haalden het nipt in verlengingen met 24-22. In set twee konden ze echter het niveau niet 
vasthouden, met te veel fouten en een verdedigend spel gingen ze geen potten breken. De tweede 
set ging verloren met 16-21. Op naar een beslissende derde set waarin de tactiek enigszins werd 
aangepast. Beide teams hielden elkaar lang in evenwicht maar op het einde konden Kim en Katleen 
toch de broodnodige punten binnenhalen en wonnen de set met 21-18.

Op dat moment had Geert er ook al zijn enkel opzitten. Hij had het opgenomen tegen Geert 
Blomme maar kende geen problemen in zijn wedstrijd. Reeds vlug stond er een 21-9, 21-10 winst 
op het scorebord.

De eerste tussenstand van de avond was dus al direct 3-0.

Kevin nam het op tegen Tim Moerman. Als kersverse B1 het opnemen tegen een B2, als er daar 
maar geen minpunten van komen... Was het enige vorm van stress die daar te bespeuren viel, of was 
Kevin echt gewoon met geen meter vooruit te krijgen die avond, we zullen het nooit weten, maar 
het maakte de wedstrijd des te spannender. In beide sets kregen we hetzelfde spelbeeld 
voorgeschoteld. Er werden vele rally's uitgevochten, fouten gemaakt (langs beide kanten en soms 
echt onbegrijpelijk) en vooral de drops waren nefast voor Kevin. Toch kon hij de wedstrijd, zij het 
wel héél nipt, naar zich toetrekken. Hij won uiteindelijk met 21-18 en 24-22.



Ondertussen was ook Katleen aan haar enkel tegen Sarah begonnen. Zij wist op voorhand mee te 
delen dat ze zou proberen toch 10 punten te halen (en dit in de twee sets samen). Echter kon ze 
reeds met set 1 haar quota halen, (het werd 10-21) dus moest en zou het beter in set 2. Katleen 
speelde sterk en kon profiteren van de foutenlast van Sarah en ging lang mee voor setwinst. Echter 
op het einde bleek ze net te kort te schieten en moest set twee uit handen geven met 19-21.

Gaëlle mocht dan alles geven tegen Ine. Gaëlle kon met haar harde slagen Ine vaak in de problemen 
brengen maar werd zelf ook vaak uitgespeeld door het spel verkeerd te lezen. In de eerste set haalde 
ze nog 14 punten, in de twee set ging het echter niet zo goed en verloor ze met 10-21.

Tussenstand 4-2, nog ééntje te gaan...

Kim en Kevin namen het in het eerste gemengd op tegen Tim en Sarah. Ze kenden geen problemen 
in hun wedstrijd en konden al vlug de winst laten noteren. Het werd 21-14 en 21-10.

In het tweede gemengd stonden Geert en Gaëlle tegenover Koen en Ine. Dit beloofde geen 
gemakkelijke wedstrijd te worden. In de eerste set kon er een kloofje geslagen worden en deze werd 
niet meer uit handen gegeven. Het werd 21-15. In de tweede set kregen we echter het omgekeerde 
voorgeschoteld. Het 4Ghentse duo won dan ook set 2 met 16-21. Op naar een derde set waarin het 
lang gelijk op ging. Vooral op het einde werd het uitermate spannend. Geert en Gaëlle konden nog 
een tweetal matchpunten voor de tegenpartij wegwerken maar het derde was er teveel aan. Ze 
verloren in verlengingen met 21-23.

Net zoals vorige week werd de einduitslag 5-3 en konden we dus beide punten thuishouden. Deze 
punten verzilveren onze tweede plaats in het tussenklassement na de heenronde. Enkel Lokerse 3G 
gaat ons vooraf, zij hebben 1 puntje meer. Voor we van start gaan met de terugronde is het nu even 
tijd om te evalueren en na te gaan hoe we het in de terugronde nog beter kunnen doen. Want 
ondanks onze 6 winstpartijen en slechts 1 verliespartij, zijn we maar al te vaak door het oog van de 
naald gekropen...

K.R.



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

De Baets Geert B1 Blomme Geert B1 21 9 21 10 2 0 1 0 42 19

Recollecte Kevin B1 Moerman Tim B2 21 18 24 22 2 0 1 0 45 40

De Roo Katleen C1 Vander Massen Sarah B2 10 21 19 21 0 2 0 1 29 42

Deschamps Gaëlle C2 Cornelis Ine B2 14 21 10 21 0 2 0 1 24 42

De Baets Geert B1 Blomme Geert B1

Recollecte Kevin B1 Kesteleyn Koen B2

Recollecte Kim B1 Vander Massen Sarah B2

De Roo Katleen C1 Cornelis Ine B2

Recollecte Kevin B1 Moerman Tim B2

Recollecte Kim B1 Vander Massen Sarah B2

De Baets Geert B1 Kesteleyn Koen B2

Deschamps Gaëlle C2 Cornelis Ine B2

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste gemengde  ploeg

1ste provinciale Datum: 29/12/2011

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Eikenlo 1G 4Ghent 1G

Wedstrijd 1e game 2e game 3e game Games Wedstrijd Punten

Heren enkel 1

Heren enkel 2

Dames enkel 1

Dames enkel 2

Heren dubbel 21 1 21 17 2 0 1 0 42 18

Dames dubbel 24 22 16 21 21 18 2 61 61

Gemengd dubbel 1 21 14 21 10 2 0 1 0

1 1 0

Gemengd dubbel 2 21 15 16 21 21

Totalen: 11 7 5

42 24

23 1

3 343 305
Eikenlo 1G

2 0 1 58 59

Winnaar:


