
Eikenlo 1G – Lokerse 4G

Donderdagavond 15 maart werd het 4de gemengde team uit Lokeren verwacht in Eeklo, alhoewel
het “4de” team... daar kunnen we nog even over discussiëren... Zo werden Chris Vandecasteele en
Kristel Bingé (2de gemengde team) en Elke De Waele en Davy Van De Putte (3de gemengde team)
meegestuurd... Op die manier was het natuurlijk overduidelijk dat zij enerzijds voor behoud van het
4de team in eerste provinciale streden en anderzijds dat zij punten wilden afsnoepen om hun derde
gemengde team veilig te stellen voor de kampioenstitel... De enige speler van het 4de team die
aanwezig was, was Hans Van Den Brande.

Eikenlo speelde met het normale team zoals altijd, zijnde De Baets Geert, Recollecte Kevin, De
Roo Katleen, Deschamps Gaëlle en Recollecte Kim.

In het heren dubbel kregen Kevin en Geert dus Chris en Davy voorgeschoteld. Ze maakten een
goede start en konden eenvoudig hun eerste set winnen met 21-14. In de tweede set liep het
allemaal iets moeilijker, wat resulteerde in een 16-21 verlies. Op naar een derde beslissende set dus
waarin Geert en Kevin een kloofje konden slaan en gelukkig ook vasthouden. De derde set werd
binnengehaald met 21-17.

In het dames dubbel kregen Kim en Katleen, Kristel en Elke tegenover zich. Om de een of andere
onverklaarbare reden schoten zij als een pijl uit een boog naar winst in de eerste set, het werd 21-10.
De tweede set verliep echter iets moeizamer. Al vlug stonden Kim en Katleen op een kleine
achterstand maar punt voor punt wisten ze terug te komen. Uiteindelijk werd set 2 in verlengingen
beslist, winst voor Eikenlo met 22-20.

Tussenstand 2-0. Een goede start, maar we hadden dit ook nodig...

Kim stond al vlug weer klaar om het in haar enkel op te nemen tegen Kristel. Maar al even vlug was
de wedstrijd weer afgelopen. In de eerste set, stand 0-1 sloeg het noodlot al toe. Een hevige,
pijnlijke kramp in de linkerkuit en Kim moest de strijd staken... Het zag er niet goed uit... (gelukkig
was Katleen nog niet naar huis want nu moest zij noodgedwongen aantreden in het eerste gemengd
aan de zijde van Kevin...)

Geert kende in zijn enkelspel geen problemen. Hij stuurde zijn tegenstander Hans van het kastje
naar de muur en ook terug en al vlug stond 21-11 en 21-7 op het scorebord. Hans wist nadien nog te
vertellen dat het in de heenronde toch iets spannender was maar dat hij nu geen antwoord kon
vinden... maar dat kon ook gelegen zijn aan het feit dat in de heenronde Geert niet echt in zijn doen
was met 38° koorts en een aantal pillen in zijn lijf...

Tussenstand 3-1, waar het toch anders had kunnen (moeten) uitdraaien... 

Kevin mocht het dan in het tweede heren enkel opnemen tegen “invaller” Chris Vandecasteele. Hij
vocht voor wat hij waard was en ging er volledig voor. Het werd een hele spannende wedstrijd
waarin hij Chris zelfs even letterlijk op de knieën kreeg, maar uiteindelijk moest Kevin het
onderspit delven in twee spannende sets. Het werd tweemaal 19-21.

Gaëlle mocht dan aan de slag tegen Elke. Gaëlle kon echter geen vuist maken tegen deze B2-
speelster en ging in twee sets onderuit. Het werd 13-21 en 16-21. 



Daar Kim niet meer kon aantreden in het gemengd dubbelspel, werd zij dus vervangen door
Katleen. Zij mocht aan de zijde van Kevin het beste van zichzelf geven tegen Hans en Kristel.
Katleen en Kevin zijn het echter niet gewend om samen te mixen en dat zorgde toch enigszins voor
enkele aanpassingsmoeilijkheden. Vooral in de eerste set was het dus een zaak om op elkaar
ingespeeld te geraken... dat lukte niet zo goed en ze verloren met 15-21. Op naar de tweede set
waarin alles toch iets beter bleek te lukken en er werd zowaar gemakkelijk gewonnen met 21-14. In
de derde set ging het lang gelijk op maar uiteindelijk wisten Kevin en Katleen toch het laken naar
zich toe te trekken en wonnen met 21-18.

Geert en Gaëlle namen het in het tweede gemengd op tegen Davy en Elke. Ook hier hielden beide
teams elkaar lang in evenwicht en werd het een spannende wedstrijd. Geert en Gaëlle moesten
echter nipt de duimen leggen met 19-21 en 18-21.

Dit bracht de eindstand dus op 4-4 en kreeg elk team een puntje... Opzet voor Lokerse geslaagd
dus... Willen we nog kampioen spelen zijn we dus verplicht om zowel tegen Pluimplukkers, Drive
als tegen Lokerse 3G de volle twee punten te pakken maar aan motivatie zal het zeker niet
ontbreken...

K.R.



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

De Baets Geert B1 Hans Van Den Brande B1 21 11 21 7 2 0 1 0 42 18

Recollecte Kevin B1 Chris Vandecasteele B1 19 21 19 21 0 2 0 1 38 42

Recollecte Kim B1 Kristel Binge B1 0 1 0 2 0 1 0 1

Deschamps Gaëlle C2 Elke De Waele B2 13 21 16 21 0 2 0 1 29 42

De Baets Geert B1 Chris Vandecasteele B1

Recollecte Kevin B1 Davy Van De Putte B1

Recollecte Kim B1 Kristel Binge B1

De Roo Katleen C1 Elke De Waele B2

Recollecte Kevin B1 Hans Van Den Brande B1

De Roo Katleen C1 Kristel Binge B1

De Baets Geert B1 Davy Van De Putte B1

Deschamps Gaëlle C2 Elke De Waele B2

opgave

4 304 280
Gelijk

2 0 1 37 42

Winnaar:
Totalen: 8 10 4

57 53

0

21 18 0

0 1 0

Gemengd dubbel 2 19 21 18 21

43 30

Gemengd dubbel 1 15 21 21 14 2 1 1

58 52

Dames dubbel 21 10 22 20 2

21 17 2 1 1 0

Punten

Heren enkel 1

Heren enkel 2

Dames enkel 1

Dames enkel 2

Heren dubbel 21 14 16 21

Wedstrijd 1e game 2e game 3e game Games Wedstrijd
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