
Eikenlo 1G – Lokerse 3G

Op 22 september ging de competitie van het eerste gemengde team van start. Het zou ineens een 
grote test worden tegen het 3de team van Lokeren. Voor Eikenlo speelden De Baets Geert, 
Recollecte Kevin, Deschamps Gaëlle, De Roo Katleen en Recollecte Kim.

Het begon allemaal rond een uur of 6 's avonds toen de eerste tekenen van enige lichte stress naar 
boven kwamen. Katleen liet immers weten dat zij ergens in Antwerpen in de file stond, één of 
andere leukerd had zijn lading verloren in de Kennedytunnel... 

De vooropgestelde opstelling kon dus al de vuilbak in en Gaëlle nam de plaats in van Katleen in het 
dames dubbel, dit aan de zijde van Kim. Ze namen het daarin op tegen De Bock Liesbeth (B1) en 
D'Haen Vicky (B2). Het werd een spannende strijd waarin Kim en Gaëlle zeker niet hoefden onder 
te doen. Ze konden echter (nog) geen aanspraak maken op winst en verloren met 18-21 en 17-21.

In het heren dubbel gingen Geert en Kevin iets vlotter van start. Hun tegenstanders, Bauwens David 
(B1) en Courtin Christof (B2) konden de vroeg geslagen kloof niet meer dichten en de winst was 
voor Eikenlo met 21-16. De tweede set werd iets spannender, Kevin en Geert waren op 
achtervolgen aangewezen en even zag het er naar uit dat een derde set de beslissing zou brengen. 
Kevin en Geert wisten echter net op tijd het tij te keren en wonnen met nipte 21-19-cijfers.

Tussenstand 1-1, alvast een mooi begin. 

In de enkelpartijen lag de druk voornamelijk op de heren, daar onze dames op papier duidelijk 
minder sterk waren dan de tegenstanders.

Geert ging van start tegen David en binnen de kortste keren was de winst in de eerste set binnen. 
Het werd 21-13. In de tweede set kon David een mooie kloof slaan, een tussenscore van 2-10 deed 
ons eventjes panikeren. Dat was echter zonder Geert gerekend die punt voor punt terugkwam en op 
10-11 eventjes mocht pauzeren. Daarna werd het bijna een formaliteit en werd de winst verzilverd 
met 21-15.

Ondertussen was ook Katleen gearriveerd en zij mocht het in het eerste dames enkel opnemen tegen 
Liesbeth. Na drie uur autozitten was dat echter helemaal niet zo eenvoudig. Ze zag alle hoeken van 
het veld en verloor met 11-21 en 4-21. Gebuisd met andere woorden dus dat zal straftraining 
worden...

Tussenstand 2-2, nog steeds mooi op schema om een puntje binnen te halen.

In het tweede heren enkel nam Kevin het op tegen Van De Putte Davy (B1). Kevin wist in de eerste 
set geen vuist te maken en verloor met 9-21. Zoals we wel meer gewoon zijn van hem, kan hij in de 
tweede set een serieus tandje bijsteken... Het werd een spannende strijd waarin Kevin uiteindelijk 
een klein kloofje kon slaan en de winst binnenhaalde met 21-16. Op naar een beslissende derde set. 
Daar schoot Kevin nog net iets tekort en verloor met 15-21.



In het tweede dames enkel kreeg Gaëlle haar vuurdoop tegen Vicky. Gaëlle verloor wel met 
tweemaal 13-21 maar zoals gewoonlijk zeggen scores niet alles. De toeschouwers kregen 
schitterende rally's voorgeschoteld en het niveau, de vechtlust en inzet van onze kleine meid zijn 
een voorbeeld voor vele anderen...

Tussenstand 2-4 met nog 2 gemengde spelen te gaan...

Broer en zus Recollecte, ondertussen een geoliede machine op competitievlak, namen het in het 
eerste gemengde spel op tegen Christof en Liesbeth. Er werd iet of wat terughoudend gestart en de 
onnodige fouten waren iets te veel aanwezig maar toch werd de winst binnengehaald. Het werd 
tweemaal 21-16.

Spannender was het in het tweede gemengde spel. Daar gaven Gaëlle en Geert het beste van 
zichzelf tegen Davy en Vicky en wonnen zelfs verbazingwekkend de eerste set met 21-17. In de 
tweede set werd Gaëlle onder grote druk gezet. Na haar snelcursus “gemengd” de laatste twee 
maand heeft zij al veel bijgeleerd maar tegen Davy en Vicky bleek ze niet opgewassen. De set werd 
verloren met 6-21. Op naar een derde set waarin het nog spannend werd, maar waarin Vicky en 
Davy toch duidelijk de bovenhand hadden. Er werd uiteindelijk verloren met 15-21.

Einduitslag: 3-5, net geen puntje kunnen pakken maar we gaan met een opgegeven hoofd verder...

K.R.



Afdeling/Reeks: 1ste provinciale Datum: 22/09/11

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

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

Heren enkel 1 De Baets Geert B1 Bauwens David B1 21 13 21 15 2 0 1 0 42 28

Heren enkel 2 B2 Van De Putte Davy B1 9 21 21 16 15 21 1 2 0 1 45 58

Dames enkel 1 C1 De Bock Liesbeth B1 11 21 4 21 0 2 0 1 15 42

Dames enkel 2 C2 B2 13 21 13 21 0 2 0 1 26 42

Heren dubbel
De Baets Geert B1 Bauwens David B1

21 16 21 19 2 0 1 0 42 35
B2 B2

Dames dubbel
B1 De Bock Liesbeth B1

18 21 17 21 0 2 0 1 35 42
C2 B2

Gemengd dubbel 1
B2 B2

21 16 21 16 2 0 1 0 42 32
B1 De Bock Liesbeth B1

Gemengd dubbel 2
De Baets Geert B1 Van De Putte Davy B1

21 17 6 21 15 21 1 2 0 1 42 59
C2 B2

Winnaar:
Totalen: 8 10 3 5 289 338
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