
Gaëlle Deschamps

Gaëlle speelt zoals Lotte bij de meisjes – 15.
Een overzicht van haar verrichtingen.

* Op 3 oktober begon Gaëlle het seizoen in de wielersportbaan Eddy Merckx.
In haar eerste partij kwam zij uit tegen een nieuwelinge, Gaëlle won de wedstrijd met 21-8 en 21-9.
In de volgende match trof Gaëlle één van de sterkste uit de reeks zijnde Silke Eloot. 
Gaëlle keek uit naar deze ontmoeting, maar al snel bleek ze een maatje te klein. Silke won met 5-21
en 9-21. In haar volgende match kwam Gaëlle uit tegen Marie Claeys. Dit werd een spannende strijd
en werd tenslotte gewonnen door Gaëlle met 21-19 en 21-18.
In haar laatste wedstrijd van die dag kwam Gaëlle uit tegen Justine Penneman, normaal zou dit ook
een gelijk opgaande strijd moeten zijn. Dit kwam echter niet uit, Justine nam vlot de overwinning. 

* Op 24 oktober, in Buggenhout won Gaëlle vlot haar eerste wedstrijd. 
Daarna volgde er een spannende driesetter tegen Leentje Voet. Leentje won nipt de partij, dit met 
15-11, 13-15 en 16-14.
De derde wedstrijd van Gaëlle werd opnieuw beslist in drie sets. Gaëlle verloor de beslissende set
met 9-15. In haar laatste partij tegen Julie Moret verloor Gaëlle de eerste set met 15-7.
Er kwam nog een portie peptalk van de coach aan te pas. Gaëlle speelde iets intensiever in de tweede
set en had zelfs uitzicht op winst. Doch bij een 13-13 maakte Gaëlle een foutje. Nadien benutte Julie
het matchpunt.

* Op 28 november gingen we met zijn allen naar “De Wallabies”.
Gaëlle kreeg al direct de sterke Karen De Man voor zich. Gaëlle startte sterk en bouwde in de eerste
set een kloof uit, maar Karen kwam op het eind nog terug. Uiteindelijk werd het 18-16 voor Gaëlle.
In de tweede set was het Karen die een voorsprong had opgebouwd, zij gaf dit niet meer uit handen.
Karen won met 10-15. De derde set ging gelijk op, het was Karen die na meerdere spannende
momenten set drie won met 14-16.
In haar tweede wedstrijd stelde Gaëlle teleur, ze speelde futloos en zonder enige strategie tegen
Femke Clepkens. Femke won deze match met 9-15 en 12-15.
Nadien won Gaëlle nog haar laatste partij, dit met 8-15 en 11-15. 

* Op 5 december in Aalst moest Gaëlle slechts twee wedstrijden spelen. Zij verloor beide partijen.
In haar eerste wedstrijd werd een spannende eerste set verloren met 24-22. Op het eind van de set
kreeg ze problemen met de ademhaling. Dit kon te wijten zijn door de koude temperatuur in de
sporthal. In de tweede set werden de problemen groter en hierdoor was de concentratie volledig weg.
De tweede set verloor Gaëlle met 21-7.
Gaëlle zag het niet meer zitten. En dit was duidelijk in het begin van de eerste set tegen Aurelie
Ongena. Mits enkele aanmoedigingen kwam Gaëlle nog terug opzetten maar het was net te laat.
Het werd 16-21 voor Aurelie. Wij hoopten dat Gaëlle de tweede set zou kunnen binnen halen doch
zij miste opnieuw haar start. Maar mede door enkele foutjes van Aurelie sloop Gaëlle terug
dichterbij. Het was uiteindelijk Aurelie welke ook set twee won, dit met 19-21.

Chris.


