
Latem 2G – Eikenlo 1G

Op 3 oktober mocht het eerste gemengde team richting Latem vertrekken om het op te nemen tegen 
hun tweede gemengde team. Voor Eikenlo speelden De Baets Geert, Recollecte Kevin, De Roo 
Katleen en Recollecte Kim.

Daar Katleen de vorige ontmoeting nogal wat moeite had om tijdig in de sporthal te geraken, was 
het even paniek toen onderweg de gsm begon te rinkelen. Katleen was deze keer opnieuw op tijd 
vertrokken en was zelfs zodanig overtuigd om tijdig aanwezig te zijn dat ze zelfs enige lichte 
leeslectuur meehad... maar het mocht niet baten... Het bleek namelijk dat het adres van de sporthal 
(op toernooi.nl) toch niet het adres van de sporthal was...
Gelukkig konden we haar al ongeveer de juiste richting uit sturen en enkele typische kenmerken 
doorgeven om er toch te geraken: “op de grote baan moet je aan de Q8 schuinover “Den Kastaar” 
inslaan, dan steeds rechtdoor tot aan de verkeersplateau met de frituur en daar rechtsaf en dan beetje 
verder op de linkerkant”... alleen bleek “Den Kastaar” niet meer te bestaan en stuurde de GPS (na 
het instellen van het ondertussen juiste ontvangen adres) haar toch nog eventjes rond maar goed, ze 
was net op tijd en na een korte opwarming konden we erin vliegen.

Geert en Kevin namen het in het heren dubbel op tegen Coppens Patrick en Pauwels Manuel. Op 
papier een even sterk koppel (B1/B2) maar het bleek heel vlot te gaan en al vlug werd de winst 
binnengehaald met 9-21 en 13-21.

De dames hadden het net iets moeilijker. Katleen en Kim speelden tegen Struyvelt Evelien en 
Coekaerts Mayke. De eerste set ging nog vrij vlot en al vlug stond er 13-21 op het scorebord. In de 
tweede set ging het echter allemaal iets moeilijker. Katleen werd geviseerd en zag vaak 
verschillende keren in de rally alle hoekjes van het plein. Het plannetje van de tegenpartij werkte, al 
hadden ze niet veel ruimte. De tweede set ging met 21-19 naar Latem. Op naar de derde set waar 
opnieuw Katleen onder druk gezet werd. Opnieuw werd het onderste uit de kan gehaald en deze 
keer loonde de inspanningen. Kim en Katleen wonnen de derde set met 15-21.

Een mooie 0-2 voorsprong na de dubbels. 

Op naar de enkels waarin Geert het opnam tegen Patrick en Kevin het mocht uitvechten tegen 
Manuel.

Geert ging geconcentreerd van start en liet bijna geen punt onbenut. De eerste set werd een 
formaliteit en Geert won met 4-21. In de tweede set liet Geert het tempo iets zakken, maar hield 
steeds de bovenhand. Hij haalde het met 14-21.

Kevin kreeg een iets moeilijkere wedstrijd voorgeschoteld die voornamelijk gekenmerkt werd door 
de onnodige fouten. Toch kon Kevin op de gepaste moment een kloof slaan en deze ook 
vasthouden. Kevin won met een dubbele 18-21.

Tussenstand 0-4, goed op weg om een puntje binnen te rijven. 



Kim nam het in het eerste dames enkel op tegen De Meyer Evelyn. Een haalbare kaart zou je 
denken maar Kim ging nogal zwak van start en keek al vlug op een grote achterstand aan. Op een 
achterstand van 17-9 schoot ze toch nog uit de startblokken maar het was net te laat. De eerste set 
werd verloren met 21-19. Heel vroeg in de tweede set ging een uitval naar voor mis en kreeg Kim 
last in de linkerbil. Met het gemengde spel in gedachten ging Kim toch door in het enkel, maar zij 
kon niet langer deftig uitvallen of over het plein bewegen. De winst ging dan ook onherroepelijk 
naar de tegenpartij met 21-11.

In het tweede dames enkel kreeg Katleen de andere Evelien voorgeschoteld. Katleen (nog steeds 
een beetje aan het uitblazen van het dubbel) kon in de eerste set geen vuist maken en verloor met 
21-6. Ook in de tweede set moest ze het spel van haar tegenstandster vooral ondergaan. De tweede 
set werd verloren met 21-8.

Tussenstand 2-4 en nog twee gemengde spelen te gaan. 

In het eerste gemengd namen Kim en Kevin het op tegen Patrick en Evelyn. De foutenlast bij onze 
spelers lag enorm hoog en het uitvallen van Kim wilde ook nog niet echt lukken. De winst in de 
eerste set ging dan ook naar Latem met 21-18. In de tweede set moest dus alles op alles gezet 
worden. Hoewel het foutenpercentage nog steeds hoog lag, konden Kim en Kevin toch een 
voorsprong opbouwen en deze vasthouden. De winst werd binnengehaald met 19-21. Op naar een 
beslissende derde set. Hierin waren Kim en Kevin direct goed vertrokken en ze gaven de 
voorsprong niet meer uit handen. Er werd gewonnen met 17-21.

Geert en Katleen hadden ondertussen al het tweede gemengd binnengehaald. Het ging daar van een 
leien dakje. Er werd vlotjes gewonnen met 12-21 en 9-21.

Dit bracht de eindstand op 2-6 en op die manier werden de allereerste punten voor Eikenlo 1G 
binnengehaald.

K.R.



Afdeling/Reeks: 1ste provinciale Datum: 03/10/11

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Latem 2G

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

Heren enkel 1 Coppens Patrick B1 De Baets Geert B1 4 21 14 21 0 2 0 1 18 42

Heren enkel 2 Pauwels Manuel B2 B2 18 21 18 21 0 2 0 1 36 42

Dames enkel 1 B1 B1 21 19 21 11 2 0 1 0 42 30

Dames enkel 2 B2 C1 21 6 21 8 2 0 1 0 42 14

Heren dubbel
Coppens Patrick B1 De Baets Geert B1

9 21 13 21 0 2 0 1 22 42
Pauwels Manuel B2 B2

Dames dubbel
B2 B1

13 21 21 19 15 21 1 2 0 1 49 61
B2 C1

Gemengd dubbel 1
Coppens Patrick B1 B2

21 18 19 21 17 21 1 2 0 1 57 60
B1 B1

Gemengd dubbel 2
B2 De Baets Geert B1

12 21 9 21 0 2 0 1 21 42
B2 C1

Winnaar:
Totalen: 6 12 2 6 287 333

Eikenlo 1G

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste gemengde ploeg

Eikenlo 1G

Recollecte Kevin

De Meyer Evelyn Recollecte Kim

Struyvelt Evelien De Roo Katleen

Recollecte Kevin

Struyvelt Evelien Recollecte Kim

Coekaerts Mayke De Roo Katleen

Recollecte Kevin

De Meyer Evelyn Recollecte Kim

De Zutter Bavo

Coekaerts Mayke De Roo Katleen


