
Lokerse 3G  – Eikenlo 1G

Zondagavond 22 april werden we om 17u30 verwacht in de Durmehal te Lokeren om het op te
nemen tegen de kampioen in onze reeks. Plichtbewust als we zijn waren alle spelers speelklaar in de
zaal om 17u02 en kon er tijdig gestart worden met de opwarming.
Voor Eikenlo speelde de vaste kern zijnde De Baets Geert, Recollecte Kevin, Deschamps Gaëlle, De
Roo Katleen en Recollecte Kim.

Geert en Kevin namen het in hun dubbel op tegen Bauwens David en De Wilde Gianni. Ze gingen
nogal vrij matig van start en de score ging lange tijd gelijk op. Uiteindelijk schoten ze dan toch uit
de startblokken en haalden de eerste set binnen met 13-21. Ook in de tweede set konden ze vrij
eenvoudig de klus klaren en wonnen ze met 14-21.

Bij de dames mochten Katleen en Kim het opnemen tegen De Waele Elke en De Bock Liesbeth. Dit
duo had nog geen enkele wedstrijd verloren in de competitie en het zou dan ook geen gemakkelijke
opgave worden. Katleen en Kim zetten echter hun beste beentje voor maar konden lange tijd enkel
aanklampen. Op het einde van de set konden ze echter toch de broodnodige punten binnenhalen om
de winst op te eisen. Het werd 19-21. In de tweede set boterde het niet zo goed bij de tegenpartij en
stonden onze dames op een mum van tijd 2-11 voor. Het werd dus nu vooral een zaak om rustig te
blijven om ook set twee binnen te halen. Beetje per beetje werd de voorsprong steeds kleiner, maar
net op tijd kon het winnende punt worden binnengehaald. Het werd 18-21. Een mooie winst!

Dat bracht de tussenstand op 0-2, onvoorzien maar toch mooi meegenomen. 

Geert nam het in zijn enkel op tegen David. In de heenronde werd er eenvoudig gewonnen en ook
nu leek alles de goede kant uit te gaan. Er werd gemakkelijk gewonnen met 13-21 en 14-21.

Katleen kreeg een “op wraak beruste” Liesbeth tegenover zich in het eerste dames enkel. Liesbeth
toonde dan ook helemaal geen medelijden en liet Katleen geen schijn van kans. Er werd verloren
met 21-8 en 21-4.

Kevin nam het op tegen Gianni. Deze twee stonden dit seizoen al eens tegenover elkaar maar toen
hadden we (door een zieke Kevin) geen echte wedstrijd gekregen. Deze keer was dit echter niet het
geval. Er werd gespeeld voor ieder punt. In de eerste set speelde Kevin ondoordacht en maakte vaak
de verkeerde keuze. Hij verloor met 21-14. Tijd om orde op zaken te stellen in set 2 dus... Kevin
ging goed van start en de foutenlast bij Gianni ging de hoogte in. Kevin kon profiteren en een
mooie voorsprong opbouwen. Deze gaf hij niet meer weg en won met 16-21. In de derde en
beslissende set was het echter weer Gianni die de touwtjes in handen nam. Kevin verloor na een
intense strijd jammer genoeg de derde set met 21-16.

Gaëlle kwam in het tweede dames enkel tegenover D'Haen Vicky te staan. Het bleek echter niet
haar dagje te zijn en Gaëlle kon geen vuist maken tegenover Vicky. Ze verloor in twee korte sets
met 21-12 en 21-13.
 
Tussenstand 3-3, mooi in evenwicht...

Omdat het toch de laatste ontmoeting was en deze enkel nog goed was voor de statistieken, besloten
we toch eens iets anders te doen in de mixen door de koppels om te wisselen. Daardoor kwam Geert



in de eerste mix terecht (aan de zijde van Kim) en mocht Gaëlle in de tweede mix op gezelschap
van Kevin rekenen. We begonnen al vlug een beetje warm te slaan voor onze mixen maar moesten
noodgedwongen vaststellen dat de tegenpartij niet zo haastig was om er aan te beginnen. De reden
hiervoor was dat hun twee (!) mixheren nergens te bespeuren waren... Er was er blijkbaar enen
onderweg met de trein en die had natuurlijk (wat had je gedacht) vertraging... De trein is altijd een
beetje reizen... en er zat er enen op de 10 miles in Antwerpen (verkeerd afslagske gepakt???)...
Gevolg: beide heren moesten vervangen worden... Gianni en David kregen dus beide nog een
wedstrijd voorgeschoteld. Na enige onderhandeling werd er beslist om Gianni te laten invallen in
GD1, dit aan de zijde van Vicky. David mocht dan aan de zijde van Elke aantreden in GD2.

Voor de eerste keer dit seizoen stonden Geert en Kim dus samen op het veld. Ze lieten er echter
geen gras over groeien en haalden al vlug de eerste set binnen met 10-21. Ook in set twee ging het
vlotjes en werd er met dezelfde score gewonnen.

Kevin en Gaëlle speelden “voor de leute” samen in mix 2. Toch gingen ze er vol voor en werd het in
de eerste set nog redelijk spannend. Er werd nipt verloren met 21-17. In set twee was het echter
over en uit en werd er verloren met 21-10. (Dat is niet zo goed voor Kevin zijn statistieken want nu
staat hij met een volledig rood balkje (0%) bij GD2...)

Dit bracht de eindstand dus op een evenwichtige 4-4 en konden we toch een punt afsnoepen van de
kampioenen!

Nog enkele imposante statistieken meegeven. Geert haalt de volle 100% in zowel HE1, HD als
GD1. Kevin haalt bijgevolg ook de 100% in het HD en 92,3% in GD1 aan de zijde van zus Kim, die
op haar beurt aan de zijde van Katleen maar liefst 10 van de 11 dubbels wist te winnen. Gaëlle wist
aan de zijde van Geert maar liefst 5 van de 10 mixen te winnen en dat steeds tegen hoger
geklasseerde spelers. En de meest opmerkelijke statistiek is zonder blozen zeker en vast die van de
torenhoge inzet van alle spelers van het eerste gemengde team (zij het in zieke of gezonde toestand,
gekwetst en revaliderend,...), die er allen samen voor zorgden dat zij door 10 keer te winnen, 3 keer
gelijk te spelen en 1 keer nipt te verliezen, hun tweede plaats konden opeisen in het klassement en
hierdoor (met een beetje geluk), mee promoveren naar 3de liga!

Proficiat aan alle spelers!
Met een speciale dank aan Katleen en Gaëlle die steeds de moed bijeenraapten om aan te

treden in 1ste provinciale tegen hoger geklasseerde spelers en met momenten zelfs boven hun
eigen niveau uitstegen!!

CHAPEAU!

K.R.



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

Bauwens David B1 De Baets Geert B1 13 21 14 21 0 2 0 1 27 42

De Wilde Gianni B1 Recollecte Kevin B1 21 14 16 21 21 16 2 1 1 0 58 51

De Bock Liesbeth B1 De Roo Katleen C1 21 8 21 4 2 0 1 0 42 12

D'haen Vicky B2 Deschamps Gaëlle C2 21 12 21 13 2 0 1 0 42 25

Bauwens David B1 Recollecte Kevin B1

De Wilde Gianni B1 De Baets Geert B1

De Bock Liesbeth B1 Recollecte Kim B1

De Waele Elke B2 De Roo Katleen C1

De Wilde Gianni B1 Recollecte Kim B1

D'haen Vicky B2 De Baets Geert B1

De Waele Elke B2 Deschamps Gaëlle C2

Bauwens David B1 Recollecte Kevin B1

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste gemengde  ploeg

1ste provinciale Datum: 22/04/2012

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Lokerse 3G BC Eikenlo 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 13 21 14 21 0 2 0 1 27 42

Dames dubbel 19 21 18 21 0 37 42

Gemengd dubbel 1 10 21 10 21 0 2 0 1

2 0 1

Gemengd dubbel 2 21 17 21 10

Totalen: 8 9 4

20 42

2

4 295 283
Gelijk

0 1 0 42 27

Winnaar:


