
 4Ghent 1G  – Eikenlo 1G

Op 26 januari mochten we het in de terugronde direct opnieuw opnemen tegen 4Ghent. Vorige keer
konden we nipt de beide punten thuishouden, dus het beloofde een spannende avond te worden. Het
gewone team (De Baets Geert, Recollecte Kevin, Deschamps Gaëlle, De Roo Katleen en Recollecte
Kim) stond weer klaar om het beste van zichzelf te geven, maar door een blessure van Gaëlle werd
de opstelling toch enigszins door elkaar gegooid.

Ook bij de tegenpartij zag de ploeg er iets anders uit, zij het dan wel bij de heren. Daar was Blomme
Geert out met een serieuze kwetsuur maar het team kon terug rekenen op Wouter Kesteleyn. Verder
speelden voor 4Ghent ook nog Kesteleyn Koen, Moerman Tim, Cornelis Ine en Vander Massen
Sarah.

Geert en Kevin startten in het heren dubbel tegen Koen en Tim. Zij gunden de tegenstanders iets
meer punten dan in de heenronde waar het toen 21-1 en 21-17 werd. Onze heren kenden opnieuw
geen problemen en konden de wedstrijd al vlug binnenhalen met 17-21 en 11-21.

Katleen en Kim stonden opnieuw tegenover Sarah en Ine. De vorige ontmoeting hadden zij nog nipt
in drie sets kunnen binnenhalen en dat het ook nu niet gemakkelijk zou zijn, wist iedereen. In de
eerste set gingen ze echter vrij goed van start en Kim en Katleen wonnen overtuigend met 14-21. In
de tweede set ging het echter iets minder vlot. Al vlug kwamen ze op een achterstand. Beetje bij
beetje kwam ons duo terug dichterbij maar toch moesten ze de set uit handen geven met 21-19.
Opnieuw zou een derde set beslissing moeten brengen. In deze derde set liep het echter niet zo vlot.
Katleen kreeg steken in de kuit en de verplaatsingen werden te zwaar. Kim kon niet voldoende
opvangen en onze dames moesten voor het eerst deze competitie een wedstrijd uit handen geven. Ze
verloren met 21-16.

Dat bracht de tussenstand op 1-1, een minder comfortabele tussenstand dan gehoopt. 

Geert mocht het in zijn enkel opnemen tegen Wouter. Het ging zeker geen gemakkelijke wedstrijd
worden. In de eerste set bleef het gelijk op gaan. Het werd heel spannend maar uiteindelijk kon
Geert 2 punten op rij binnenhalen en de eerste set winnen met 20-22. In de tweede set kon Geert
toch een aantal punten voorsprong nemen die hij niet meer uit handen gaf. Hij won overtuigend de
tweede set met 15-21.

Kim mocht (moest) deze avond ook eens een enkeltje spelen. Zij nam het op tegen Sarah. In het
begin stond het vizier echter nog vooral op het dubbelspel ingesteld. Veel shuttles belandden in de
tramlijnen en Kim stond bij het interval al 7-11 achter... Enige frustratie was dan ook duidelijk
aanwezig. Geen paniek, het vizier werd tijdig bijgesteld en al vlug was Kim bijgebeend tot 12-12.
Daarna ging alles veel vlotter en Kim haalde de eerste set binnen met 15-21. Volledig
geconcentreerd werd er dan gestart aan een tweede set. Hierin kon Sarah geen antwoord meer
vinden en Kim won overtuigend set 2 met 6-21.

Kevin mocht het weer opnemen tegen Tim. Na de moeilijke overwinning in de heenronde, had
Kevin dus nog iets recht te zetten. Hij deed dit met verve en won overtuigend met 11-21 en 17-21.
Blijkbaar moet Kevin op een heel snel tempo gespeeld hebben, want even later beweerde Elise bij
hoog en bij laag dat Kevin (nog) geen enkel had gespeeld... (Dit kan echter ook aan Elise liggen
want ze was ook al vergeten dat Kim er al een enkel op zitten had...)



Gaëlle kreeg met Ine, ook een bekende tegenover zich. In de heenronde bleek dit een moeilijke
tegenstandster voor haar te zijn en het zou er deze keer zeker niet makkelijker op worden. In de
eerste set werd het al duidelijk dat Gaëlle niet in haar nopjes was. Haar kwetsuur speelde te veel op
en ze zag Ine steeds verder uitlopen. Het werd 21-8. In set 2 verbeet ze de pijn maar ook nu kon ze
geen vuist maken tegen Ine. Ze verloor met 21-10.

Tussenstand 2-4, nog ééntje te gaan...

Kim en Kevin namen het in het eerste gemengd op tegen Wouter en Sarah. Volgens insiders (van de
tegenpartij) haalde Wouter meestal zijn mix binnen... Kim en Kevin haalden ze tot nu toe echter al
allemaal binnen dus statistisch gezien konden we hier de winst opeisen... Broer en zus gingen goed
van start en wonnen vrij eenvoudig de eerste set met 11-21. In de tweede set viel Kevin echter een
beetje in slaap... hij schoot maar niet uit de startblokken en kwam vaak te laat... Dit zorgde ervoor
dat het in de tweede set toch nog onvoorzien spannend werd. Kim en Kevin konden echter net op
tijd de nodige punten pakken en wonnen met 18-21.

In het tweede gemengd nam Katleen de plaats van Gaëlle in en speelde samen met Geert tegen
Koen en Ine. De eerste set bleef maar duren en beide teams hielden elkaar lang in evenwicht. Koen
en Ine wonnen uiteindelijk in verlengingen met 25-23. In de tweede set ging alles zowat tegen...
Koen en Ine bouwden gestaag een voorsprong uit en Katleen en Geert konden deze maar niet
wegwerken. Er werd verloren met 21-14.

Dit alles bracht de eindscore op 3-5 en opnieuw konden we beide punten binnenhalen, al was het
ook deze keer heel nipt...

K.R.



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

Wouter Kesteleyn B1 De Baets Geert B1 20 22 15 21 0 2 0 1 35 43

Tim Moerman B2 Recollecte Kevin B1 11 21 17 21 0 2 0 1 28 42

 Sarah Vander Massen B2 Recollecte Kim B1 15 21 6 21 0 2 0 1 21 42

Ine Cornelis B2 Deschamps Gaëlle C2 21 8 21 10 2 0 1 0 42 18

Koen Kesteleyn B2 Recollecte Kevin B1

Tim Moerman B2 De Baets Geert B1

Sarah Vander Massen B2 Recollecte Kim B1

Ine Cornelis B2 De Roo Katleen C1

Wouter Kesteleyn B1 Recollecte Kim B1

 Sarah Vander Massen B2 Recollecte Kevin B1

Koen Kesteleyn B2 De Roo Katleen C1

Ine Cornelis B2 De Baets Geert B1

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste gemengde  ploeg

1ste provinciale Datum: 26/01/2012

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

4Ghent BC Eikenlo 1G

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

Heren enkel 1

Heren enkel 2

Dames enkel 1

Dames enkel 2

Heren dubbel 17 21 11 21 0 2 0 1 28 42

Dames dubbel 14 21 21 19 21 16 2 56 56

Gemengd dubbel 1 11 21 18 21 0 2 0 1

1 1 0

Gemengd dubbel 2 25 23 21 14

Totalen: 6 11 3

29 42

2

5 285 322
BC Eikenlo 1G

0 1 0 46 37

Winnaar:


