
Beveren 1G – Eikenlo 1G

Zondagavond 18 december kwam het eerste team, bestaande uit Gaëlle, Geert, Katleen, Kevin en
Kim samen te Eeklo. De één al iets opgewekter dan de ander door de eerste sneeuwval, maar
desalniettemin vertrokken we, voorzien van winterbanden en de nodige badmintonuitrusting,
richting Haasdonk om het er op te nemen tegen Beveren 1G. Onderweg mochten we genieten van
dwarrelende sneeuwvlokjes en plaatselijke wegomleggingen... maar toch kwamen we tijdig aan in
een toch wel frisse zaal waar het noodzakelijk was voldoende op te warmen. Terwijl de tegenpartij
zich voornamelijk bezighield met het opstellen van de zaal, gingen wij al vlug van start met het
opwarmen van de spieren... Er werd een beetje gelopen, beetje pluimpjes gemept, zelfs een beetje
touwtjegesprongen, ... en zo was iedereen klaar om er volledig in te vliegen...

In het heren dubbel stonden Geert en Kevin tegenover Van de Perre Jo en Somers Stijn. Geert en
Kevin startten goed en konden al vlug de nodige punten pakken. De eerste set werd vlot gewonnen
met 14-21. Ook in de tweede set ging het goed, het werd 18-21.

Katleen en Kim wilden in het dames dubbel natuurlijk niet onderdoen en startten vlot tegen Van
Eynde Ilse en De Munck Isabel. Ook hier werd de eerste set binnengehaald met 14-21. In de tweede
set ging het iets moeilijker, beide teams hielden elkaar in evenwicht en even werd gevreesd voor
een derde set. De dames van de tegenpartij waren namelijk op dreef gekomen (zouden hun
supporters hiervoor ergens tussen zitten?) maar toch konden Kim en Katleen nipt de set winnen
met, net zoals de heren, 18-21. (Misschien zorgde het gegiechel van de supportersgroep toch voor te
veel afleiding???)

Tussenstand 0-2, mooi op schema.

Op naar de enkelspelen, die door het beschikken over 4 veldjes, allemaal tegelijk konden gespeeld
worden.

Geert nam het in het eerste heren enkel op tegen Jo. Hij kende geen echte problemen, af en toe liep
er wel eens iets mis, maar de wedstrijd kon vlot gewonnen worden met 17-21 en 13-21.

Katleen kreeg in het eerste dames enkel met Ilse zeker geen punten cadeau. Er werd waardig
gestreden, maar ook waardig ten onder gegaan. Katleen verloor met 21-12 en 21-8.

Na het afronden van de eerste twee enkelspelen stond het dus 3-1 in het voordeel van Eikenlo. 

Gaëlle nam het in haar enkel op tegen Isabel. In de eerste set wist zij  niet echt een vuist maken
tegen deze Beverse B2-dame. Al vlug stond er 21-10 op het scorebord. Op naar een tweede set
waarin Gaëlle zeker niets te verliezen had. Lange tijd was zij op achtervolgen aangewezen maar
naar het einde van de set, kon ze enkele punten afsnoepen. Dit zorgde voor heel wat frustratie bij
haar tegenstandster. Deze laatste wist even niet wat haar overkwam en bezweek onder de druk.
Gaëlle kon voldoende doordrukken en de winst in de tweede set opeisen met 20-22. Op naar een
derde beslissende set. Opnieuw was het Gaëlle die moest aanklampen, al vlug werd ze op een kleine
achterstand gezet. Maar ook in deze derde set kon ze opnieuw punt voor punt terugpakken. De
spanning was te snijden, even werd gehoopt op winst, maar Gaëlle moest uiteindelijk toch nipt de
duimen leggen. Ze verloor de derde set met 21-19. Al bij al zeker geen slecht resultaat.



Kevin was ondertussen bezig met zijn enkel tegen Stijn. De eerste set werd, zij het wel vrij nipt,
binnengehaald met 18-21. In de tweede set ging het er iets rustiger aan toe. Daar Kevin het wel
meer eventjes rustig aandoet in set 2 om dan in set 3 keihard toe te slaan, was er nog geen paniek te
bespeuren bij de medespelers. Ook toen de tweede set daadwerkelijk werd verloren (met 21-12)
bleef het kalm. Maar toen er echter ijs aan te pas kwam, werd het al snel duidelijk dat dit wel eens
de slechte kant zou kunnen uitgaan. Kevin had dan ook een volledig weekend in Sint-Niklaas
vertoefd op het tornooi van De Mintons (waar hij nota bene het heren enkel B2 op zijn naam
schreef) en een overbelasting aan de enkel was dan ook zeer begrijpelijk. Gelukkig konden we
rekenen op de “intapekunsten” (door ervaring) van Tom, die voor de gelegenheid na het werk was
afgezakt naar Beveren. Al vlug kreeg hij aanbiedingen van de tegenpartij, maar gelukkig voor ons
kreeg hij Kevin voldoende opgelapt om een derde set aan te gaan. In die derde set moest Kevin het
voornamelijk hebben van zijn harde slagen en smashen, want de verplaatsing ging steeds minder
vlot. Uiteindelijk won Kevin toch héél nipt met 19-21.

Dit bracht de tussenstand op 2-4 en moest er dus nog een mix binnengehaald worden om de winst
op te strijken.

Eerst werd er nog even gespeculeerd over een mogelijke opgave van Kevin, maar al vlug werd die
optie van tafel geveegd. We zouden zowiezo startten, we zouden wel zien wat het gaf.

In het eerste gemengd kregen Kim en Kevin, Stijn en Ilse tegenover zich. Het bewegen over het
veld ging eerst bijna niet meer, daarna gewoon niet. Gelukkig stond ook Kim nog op het veld en
kon zij voldoende tussenkomen om de nodige punten te pakken. Kevin verbeet de pijn en samen
met Kim haalde hij de winst binnen in twee sets, het werd 18-21 en 15-21.

Geert en Gaëlle stonden tegenover Jo en De Boer Karmen. Dat Jo een venijnige service heeft en dit
menig persoon kan irriteren, wisten we reeds op voorhand. Daardoor werd er ook voldoende
geoefend op het evenaren van deze service. Geert deed dit met verve en kon de dame volledig uit
balans brengen. Jo kreeg op een bepaald moment zelfs het lumineuze idee om eventjes een
“lesmoment” te schakelen en zijn dame correct te positioneren, maar het mocht niet baten. Geert en
Gaëlle konden voldoende druk zetten en wonnen vrij overtuigend met 14-21 en 18-21.

Met deze 2-6 overwinning haalt Eikenlo 1G opnieuw de volle pot binnen en wippen ze over Drive
naar een 3de plaats. Drive kan deze derde plaats nog terugeisen want donderdag 22 december staat
de onderlinge confrontatie met Eikenlo gepland. Spanning verzekerd!

K.R.



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

Van De Perre Jo B1 De Baets Geert B1 17 21 13 21 0 2 0 1 30 42

Somers Stijn C1 Recollecte Kevin B2 18 21 21 12 19 21 1 2 0 1 58 54

Van Eynde Ilse B1 De Roo Katleen C1 21 12 21 8 2 0 1 0 42 20

De Munck Isabel B2 Deschamps Gaëlle C2 21 10 20 22 21 19 2 1 1 0 62 51

Van De Perre Jo B1 Recollecte Kevin B2

Somers Stijn C1 De Baets Geert B1

Van Eynde Ilse B1 Recollecte Kim B1

De Munck Isabel B2 De Roo Katleen C1

Somers Stijn C1 Recollecte Kim B1

Van Eynde Ilse B1 Recollecte Kevin B2

Van De Perre Jo B1 Deschamps Gaëlle C2

De Boer Karmen C2 De Baets Geert B1

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste gemengde  ploeg

1ste provinciale Datum: 18/12/2011

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Beveren 1G 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 14 21 18 21 0 2 0 1 32 42

Dames dubbel 14 21 18 21 0 32 42

Gemengd dubbel 1 18 21 15 21 0 2 0 1

2 0 1

Gemengd dubbel 2 14 21 18 21

Totalen: 5 13 2

33 42

0

6 321 335
BC Eikenlo 1G

2 0 1 32 42

Winnaar:


