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Provinciale kampioenschappen 
In het weekend van 6 en 7 november vonden de Provinciale Kampioenschappen plaats te Wachtebeke. 
Eikenlo was dit keer slechts door enkele spelers vertegenwoordigd. 
Recollecte Kevin startte de zaterdag in het D-klassement. 
In zijn eerste wedstrijd kwam hij uit tegen Vandenhoucke Robbe (Wit Wit Ronse). 
Kevin won deze wedstrijd zonder glans met 15-8 en 15-9. 
In de tweede ronde kwam Kevin uit tegen een  sterke tegenstander, Durinck Pieter (Lokerse). 
Kevin speelde met meer inzet doch kon niet op tegen Pieter. Kevin verloor met 15-5 en 15-3. 
In het dubbel speelde Kevin samen met Polfliet Michiel (Mintons). 
In hun eerste match kwamen ze uit tegen De Smet Bart en De Vleeshouwer Matthias. 
Kevin en Michiel zaten onmiddellijk goed in de wedstrijd. Hun goede positie op het veld en hun inzet 
werd beloond. Zij wonnen de wedstrijd met 15-7 en 15-3. 
Ook in de tweede ronde speelden ze een goede partij. Hun tegenstanders waren Pellekom Tom en Durinck 
Pieter. Kevin kon dus voor een revanche gaan. 
De eerste set wonnen Kevin en Michiel met 15-11. In de tweede set misten beiden hun start. 
Met ook nog een deel pech stonden zij vlug 0-7 achter. Zij lieten echter hun hoofd niet hangen en met 
vochten terug, dit tot 11-12. De set ging toch naar de tegenstanders met 11-15. 
Ook in de derde set waren de jeugdspelers steeds op achtervolgen aangewezen, uiteindelijk gaf de fysieke 
kracht van de volwassen spelers de doorslag, Tom en Pieter wonnen deze set met 9-15. 
Kevin en Michiel waren duidelijk teleurgesteld, er viel hen echter niets te verwijten. 
Dit was duidelijk hun beste wedstrijd ooit dat ze samen hadden gespeeld. 
Kevin dus uitgeschakeld.  
Michiel kon zich zaterdagavond nog plaatsen voor de vijfde ronde in het enkelspel. 
Deze prestatie was voldoende om van ranking te verhogen. 
 
Op zondag kwamen Van Driessche Annelies en De Vrieze Sofie in actie, voor het eerst in het klassement 
B2. Annelies zag het zitten, ze was van oordeel dat ze niets te verliezen hadden. Ze konden maar hun best 
doen en dat deden ze. Hun eerste tegenstanders, Callens Moira en Cloquet Veronique, ondervonden 
onmiddellijk dat onze dames niet te onderschatten waren. Annelies en Sofie wonnen met 15-5 en 15-9. 
In hun tweede wedstrijd kwamen ze uit tegen Van Raemdonck Helene en Raes Ellen. 
Die wisten ook niet onmiddellijk wat hen overkwam in de eerste set. 
Bij Annelies en Sofie ging blijkbaar alles vanzelf, zij wonnen de eerste set met 15-3. 
In de tweede set kwamen hun tegenstandsters beter in hun ritme, de spannende tweede set ging toch nog 
naar de onzen met 15-12. 
In de finale troffen Annelies en Sofie de ervaren Thijs Dominique (4Ghent) en de winnares van het 
enkelspel De Burgraeve Veronique. 
De eerste set ging naar Annelies en Sofie met 15-9. In de korte onderbreking kregen de tegenspeelsters 
enkele tactische wenken. Het spelbeeld veranderde en Annelies en Sofie kwamen in de problemen. 
Zij verloren de tweede en derde set, 7-15 en 4-15. 
Sofie had er behoorlijk de pest in dat ze de finale hadden moeten laten gaan. 
Annelies was duidelijk, zonder de tussenkomst van “die coach”, was de overwinning voor hen. 
In dit weekend is het duidelijk geworden dat Annelies en Sofie ook hun mannetje kunnen staan in de B2.  
 
Proficiat aan onze deelnemers. 
   
Noot: Er mag ook nog wel melding gemaakt worden van de aanwezigheid op het tornooi van onze 
scheidsrechter, Haegeman Rita. En van het geslaagde examen voor de functie van scheidsrechter voor De 
Baets Geert en Recollecte Kim. Naast hun theoretisch examen dienden zij ook enkele matchen te leiden. 
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