
 Drive 1G  – Eikenlo 1G

Onze voorlaatste ontmoeting was er ééntje tegen Drive. Op 12 april vertrok iedereen tijdig richting
Sint-Gillis-Waas om rond 20u30 van start te kunnen gaan. Katleen was voor de verandering eens
ruimschoots op tijd (19u45) en ook Geert, Kevin, Gaëlle en Kim waren tijdig aanwezig (20u10).
Tegen 20u30 waren we dus speelklaar en opgewarmd (hoewel je zonder opwarming ook al stond te
zweten in een bloedhete zaal...) maar moesten we toch nog even de tegenpartij lokaliseren.
Uiteindelijk was iedereen present en tegen 20u45 konden we uiteindelijk van start gaan.

Geert en Kevin namen het in het heren dubbel op tegen Tourné Bart en Van Nuffel Sven. Normaal
gezien moet dit te doen zijn, maar het kan ook al eens tegen gaan. Geert voelde zich niet opperbest
en Kevin had in de opwarming een verkeerde beweging gemaakt en had redelijk wat pijn in de rug.
Het zou dus wel eens verkeerd kunnen uitdraaien. In de eerste set kwamen Geert en Kevin er vaak
niet aan te pas. Zowat alles wat mis kon gaan, ging ook mis en al vlug werd de eerste set verloren
met 21-12. Onze heren gingen zich echter niet zomaar laten doen en begonnen geconcentreerd aan
de tweede set.  Hun werk loonde en ze haalden de tweede set binnen met 17-21. Op naar set 3
waarin nog maar eens duidelijk werd dat ze niet echt hun dagje hadden. De scores bleven gelijk op
gaan en de wedstrijd werd in verlengingen beslist. Hierin trokken Geert en Kevin gelukkig aan het
langste eind en wonnen ze set 3 met 21-23. Oef!

Katleen en Kim namen het op tegen Vermeir Saartje en Vercauteren Marijke. In de eerste set was
het nog wat wennen aan de warme zaal. Het spel ging heel traag maar dit belette onze dames niet
om de eerste set op te eisen met 14-21. In de tweede set werd er dan toch iets sneller gespeeld. In
het begin ging het gelijk op tot ongeveer een 6-6-stand. Dan begon Katleen weer een aan een
fameuze servicebeurt... en ook Kim was iets beweeglijker geworden op het veld. Al heel vlug
stonden de dames 6-16 voor. Dan werd het enkel een feit van geconcenteerd verder te spelen en de
winst binnen te halen. Dit ging vrij eenvoudig en met 8-21 was de tweede wedstrijd dan ook binnen.

Tussenstand 0-2, al had het hier toch anders kunnen uitdraaien...
 
Geert nam het in zijn enkel op tegen Bart. Het werd nog maar eens duidelijk dat Geert niet echt in
zijn doen was... Vele fouten stapelden zich op maar toch ging de score gelijk op. Geert won dan
toch de eerste set in verlengingen met 20-22. Tijd om de puntjes op de i te zetten in set 2. Hierin
verliep het al veel beter en Geert kon een mooie voorsprong opbouwen. Hij won de tweede set dan
ook overtuigend met 9-21.

Katleen speelde op dat moment tegen Saartje. Hoewel ze in de eerste set toch goed kon meedraaien,
moest ze haar gewonnen geven met 21-16. Hoewel in een warme zaal de shuttles automatisch een
beetje vlugger vliegen, kon Katleen hier geen voordeel mee halen. Ook in set 2 moest ze vooral het
spel ondergaan en verloor ze uiteindelijk ook deze set met 21-9.

Tussenstand 1-3, mooi op schema... 

Kevin mocht het in zijn enkel opnemen tegen Sven. Hoewel de rug nog niet volledig in orde was,
zagen we Kevin toch geregeld alle hoeken van het veld aandoen. Maar de inzet loonde, Kevin kon
de twee sets opeisen met tweemaal 16-21.



Gaëlle kwam tegenover B2-dame Marijke te staan. In de eerste set ging het lang gelijk op en werd
het uitermate spannend. Het was Marijke die bezweek onder de druk en Gaëlle kon hierdoor de
eerste set binnenhalen met 18-21. In de tweede set speelde Gaëlle geconcentreerd verder. Marijke
herpakte zich echter en kon zo set 2 opeisen met 21-15. Op naar een derde beslissende set dus. Ook
in deze set werd het uitermate spannend. Wanneer één dame een kloofje maakte, kon de andere het
steeds dichten. Een gelukbal van de tegenpartij en een ongelukkig foutje zorgden er echter voor dat
Gaëlle de derde set verloor met 22-20. Toch een schitterende prestatie!

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

Kim en Kevin namen het in het eerste gemengd op tegen Bart en Marijke. Nog steeds onder invloed
van de hitte, gingen broer en zus matig van start. Toch wisten ze een kloofje te slaan en wonnen de
eerste set met 17-21. In de tweede set ging het dan weer allemaal mis wat er mis kon gaan. Kim
kreeg het “déjà vu” gevoel van de wedstrijd tegen de Pluimplukkers en hoopte toch nog de situatie
recht te zetten. Dit lukte echter niet meer in set 2 en ze verloren met 21-15. Op naar de derde
beslissende set waarin het gewoon beter moest. Kim kon met haar flick service Marijke meermaals
op het verkeerde been zetten en ook Kevin begon beter mee te draaien. Al vlug stonden ze op een
comfortabele voorsprong tot opeens tijdens een rally (op een score van 7-17) het alom gekende
geluid van een springende snaar weerklonk, gevolgd door “Sh*t, mijn snaar is door.” (Kim) en
“Geen probleem, sla maar!” (Kevin). Kim sloeg inderdaad, maar had geen controle meer over de
shuttle waardoor de tegenpartij het punt kon binnenhalen. Al vlug werd een ander racket gehaald,
hoewel dit achteraf helemaal niet nodig bleek te zijn. Kim heeft namelijk voor de rest van de
wedstrijd geen pluim meer geraakt. Kevin maakte in stijl af en het werd 8-21.

Gaëlle en Geert namen het in het tweede gemengd op tegen Heyvaert Nick en Saartje. Nick wil
blijkbaar enkel mixen tegen ons, want net zoals de vorige keer liet hij het zware werk over aan zijn
compagnons en speelde hij slechts 1 wedstrijd... In de heenronde verloor hij die ook, we hoopten
dus dat hij dit nogmaals zou doen...
Al vlug bleek dat het echter niet zo eenvoudig zou worden deze keer. In de eerste set werd het al
meteen heel spannend. Beide teams gaven elkaar geen duimbreed toe maar uiteindelijk trok het
Eikenlo-team aan het kortste eind. Er werd nipt verloren met 24-22. In set 2 verliep alles toch iets
beter. Geert en Gaëlle konden een kleine voorsprong nemen en gaven deze niet meer uit handen.
Het werd 16-21. Ook hier zou een derde set uitsluitsel moeten brengen.
Geert en Gaëlle gaven alles wat ze hadden, maar moesten uiteindelijk toch de winst aan de
tegenpartij laten. Het werd 21-17.

Hierdoor werd er een eindscore genoteerd van 3-5 en konden we na 2 keer gelijk te spelen, terug de
beide punten opeisen.

K.R.



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

Tourné Bart B1 De Baets Geert B1 20 22 9 21 0 2 0 1 29 43

Van Nuffel Sven B1 Recollecte Kevin B1 16 21 16 21 0 2 0 1 32 42

Vermeir Saartje B2 De Roo Katleen C1 21 16 21 9 2 0 1 0 42 25

Vercauteren Marijke B2 Deschamps Gaëlle C2 18 21 21 15 22 20 2 1 1 0 61 56

Tourné Bart B1 Recollecte Kevin B1

Van Nuffel Sven B1 De Baets Geert B1

Vercauteren Marijke B2 Recollecte Kim B1

Vermeir Saartje B2 De Roo Katleen C1

Tourné Bart B1 Recollecte Kim B1

Vercauteren Marijke B2 Recollecte Kevin B1

Heyvaert Nick B2 Deschamps Gaëlle C2

Vermeir Saartje B2 De Baets Geert B1

5 352 381
BC Eikenlo 1G

1 1 0 61 60

Winnaar:
Totalen: 8 12 3

46 57

17 2

8 21 1

2 0 1

Gemengd dubbel 2 24 22 16 21 21

22 42

Gemengd dubbel 1 17 21 21 15 1 2 0

59 56

Dames dubbel 14 21 8 21 0

21 23 1 2 0 1

Punten

Heren enkel 1

Heren enkel 2

Dames enkel 1

Dames enkel 2

Heren dubbel 21 12 17 21

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