
Stekene 2G- Eikenlo BC 1G

Op zondagavond 01/03/09 om 20.15 werd de gemengde ploeg in Stekene verwacht. Na een helse rit 
in Kelly haar stekkedooske, waar Kevin en Philippe zich letterlijk sardientjes in een blik voelden, 
kwamen ze gelukkig veilig toe in Stekene.

Al gauw warmden Kevin, Philippe, Tom, Katleen en Lindsay zich op terwijl Kelly wegens 
blessureleed haar nieuwe functie van wedstrijdleider op zich nam.

Vastbesloten om te winnen begonnen Philippe & Tom, Katleen & Lindsay aan hun 
dubbelwedstrijden.

Philippe en Tom begonnen tegen het ijzersterke duo Benny & Gerrit. De 1ste set ging gelijk op, 
maar eindigde toch in het voordeel van de thuisploeg met 21-19.

Tussentijds vlotte het goed tussen het goed op elkaar ingespeelde duo Katleen en Lindsay. Na veel 
"GIJ" -geroep langs beide kanten wonnen ze hun 1ste set met 13-21.

Philippe & Tom waren niet van plan zich zo maar gewonnen te geven en begonnen met veel 
motivatie aan set 2. Wat ze ook probeerden, bijna alle pluimen kwamen terug, tot grote frustratie 
van onze jongens. Toch kregen ze Benny een paar keer op de grond zodat ze de 2de set 
binnenhaalden met 18-21.

Bij de meisjes had Lindsay in de 2de set last van een openstaande deur, terwijl het 'clearen' bij 
Katleen moeilijk lukte wegens stijfheid van de rechterschouder. Links spelen was ook geen 
optie:-)), en zo ging de 2de set naar Ann en Katrien met 21-19.

Ondertussen waren Philippe en Tom begonnen aan hun definitieve set. Tom was na een weekend 
badmintonnen aan het einde van zijn krachten en wat ze ook probeerden, niets lukte nog. De 3de set 
ging dan ook vlot naar Benny & Gerrit met 21-11.

Naar alle gewoonte van Katleen en Lindsay maakten ze er in de 3de set nog een ware thriller van. 
Deze set ging gelijk op en het was vechten voor elk punt. Na een schitterende en lange rally voor 
het allerlaatste punt wonnen Katleen en Lindsay onder luid applaus hun 3de set met 20-22.

De stand was 1-1.

Na een uurtje i-pod luisteren begon Kevin zeer relaxt aan zijn enkelwedstrijd tegen Gerrit. Kevin 
walste over de 1ste set (15-21) en ook de 2de set bleef voor Kevin niet meer dan een goeie 
opwarming (6-21).

Hoewel Tom doodop was vocht hij toch nog verder om te winnen in zijn enkelspel. Met zijn laatste 
energie eindigde de 1ste set op 22-20 in het voordeel van Benny van Stekene. Ook in de 2de set 
bleef Tom ondanks de vermoeidheid dapper aanklampen. Tom was nog strijdlustig genoeg maar het 
was Gerrit die met de winst ging lopen (21-18).

En zo werd het 2-2.

Daarna was het weer aan de dames om hun badmintonkunstjes te laten zien.

Katleen nam het op tegen Katrien. Vermits Katleen last bleef hebben van de schouder slaagde ze er 
niet in enige voorsprong uit te bouwen tegen de sterk spelende Katrien. Beide sets werden dan ook 



gewonnen in het voordeel van Stekene (21-8, 21-9).

Ondertussen startte Lindsay aan haar enkelwedstrijd tegen Ann. Vermits Lindsay het enkelen niet 
gewoon was begon ze met enige twijfel aan het opbouwen van haar punten tegen Ann. Tegen haar 
verwachtingen in lukte dit vrij goed. De 1ste set ging gelijk op tot 11-10, daarna maakte Ann iets 
minder fouten zodat ze de 1ste set won met 21-14. Lindsay had echter haar zelfvertrouwen in het 
enkelspel teruggevonden en met de hulp van de vele supporters slaagde ze er in om de 2de set te 
winnen met 14-21. In de 3de set had ze na de vorige 2 sets door dat in het enkelspel "LANG EN 
SMAL" wordt gespeeld, waardoor ze vrij gemakkelijk en bijna zonder fouten de 3de set won met 7-
21.

De 3-3 was een feit. De dubbel gemengde spelletjes beslisten alles.

Na een kleine rustpauze mocht Lindsay beginnen aan haar laatste wedstrijd van het weekend! 
Samen met Kevin speelden ze even geroutineerd als anders waardoor de 2 sets gemakkelijk werden 
gewonnen voor BC Eikenlo (9-21, 12-21).

Anders was het bij Philippe en Katleen. Vermits Kelly gekwetst was konden ze niet als vast koppel 
spelen en nam Katleen haar plaats in. In het begin liep het wat stroef en liepen ze elkaar wel eens 
voor de voeten maar toch slaagden ze er telkens in de pluim terug te slaan. Het ging dan ook gelijk 
op en de 1ste set werd met verlengingen gewonnen (20-22). Vervolgens maakten ze er een 
superspannende 2de set van. Kelly haar hart klopte even snel alsof ze zelf aan het spelen was, 
chance dat Lindsay haar af en toe wat kon temperen. Bij 19-19 viel de beslissing met een netfout 
van Ann van Stekene. De supporters riepen het van ver uit, terwijl Philippe precies niets gemerkt 
had en heel verdwaasd stond te kijken en de pluim nog aan de tegenstander zou teruggegeven 
hebben (veel te braaf:-).

Enkele minuten later zegevierde BC Eikenlo met 5-3.

Na een hapje en een droogje keerden we met een geslaagd gevoel terug richting Eeklo.

KVK



Uitslagen Competitie - Eikenlo BC - Eerste gemengde ploeg

Afdeling/Reeks: 3de provinciale B Datum: 3/1/2009

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Stekene 2G Eikenlo BC 1G

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

Heren enkel 1 Braem Gerrit D Recollecte Kevin C1 15 21 6 21 0 2 0 1 21 42

Heren enkel 2 Maes Benny D Bontinck Tom D 22 20 21 18 2 0 1 0 43 38

Dames enkel 1 Van Damme Katrien C1 De Roo Katleen C2 21 8 21 9 2 0 1 0 42 17

Dames enkel 2 De Groeve Ann D De Vrieze Lindsay D 21 14 14 21 7 21 1 2 0 1 42 56

Heren dubbel
Braem Gerrit D Baudts Philippe C2

21 19 18 21 21 11 2 1 1 0 60 51
Maes Benny D Bontinck Tom D

Dames dubbel
Van Damme Katrien C1 De Roo Katleen C2

13 21 21 19 20 22 1 2 0 1 54 62
De Groeve Ann D De Vrieze Lindsay D

Gemengd dubbel 1
Braem Gerrit D Recollecte Kevin C1

9 21 12 21 0 2 0 1 21 42
Van Damme Katrien C1 De Vrieze Lindsay D

Gemengd dubbel 2
Maes Benny D Baudts Philippe C2

20 22 19 21 0 2 0 1 39 43
De Groeve Ann D De Roo Katleen C2

Winnaar:
Totalen: 8 11 3 5 322 351

Eikenlo BC 1G


