
Lotte Christiaens

Lotte speelt in de categorie meisjes – 15.
Hier een overzicht van haar verrichtingen.

* Op 3 oktober was Lotte ook aanwezig in de wielersportbaan Eddy Merckx.
En ook voor Lotte liep de organisatie in het honderd.
Na verlies in haar eerste wedstrijd, dit met 9-21 en 13-21 was het voor Lotte ook al gedaan.
We hadden de organisatie reeds ingelicht dat het in de namiddag dezelfde weg zou op gaan zoals het
bij de jongens -11 al was misgelopen. Men zei ons dat ze dit niet meer konden veranderen. Daar
stelde ik mij zoals ook meerdere andere begeleiders toch wel vragen bij.

* Op 24 oktober, in Buggenhout, mocht Lotte vijf keer aan de bak .
In haar eerste wedstrijd verraste zij door te winnen van Karen De Man met 15-10 en 15-13.
Ook Marie Claeys werd enigszins verrast door de tegenstand van Lotte. Lotte speelde een goede
eerste set maar verloor dan toch met 0-2, setstanden 11-15 en 7-15.
De derde partij van Lotte kende een onwaarschijnlijk scenario, na verlies in de eerste set (4-15) kreeg
Lotte enkele richtlijnen mee van de coach. Lotte won de tweede set met 15-11.
Maar in set drie liep het terug voor geen meter en won haar tegenstander Justine opnieuw met 4-15.
De vierde wedstrijd was een confrontatie tussen de Lottes. De overwinning ging naar Vandeweghe
Lotte, dit met 15-3 en 15-8.
Ook haar laatste partij verloor Lotte in twee sets.

* Op 28 november in Brakel kwam Lotte uit tegen Astrid Vanherbruggen.
Lotte startte vlot en kon de eerste set winnen met 15-11. Astrid won vervolgens de tweede met 7-15.
De beslissende derde set ging ook naar Astrid, dit met 6-15.
Nadien speelde Lotte haar tweede en tevens laatste partij tegen Julie Moret. Lotte gaf puik weerwerk
maar moest de winst laten aan Julie, setstanden 9-15 en 10-15.
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