
Lokerse 4G – Eikenlo 1G

Op een mistige avond, reden Katleen, Gaëlle, Kevin, Geert en Kim richting Lokeren. Eenmaal daar 
aangekomen was het nog even zoeken naar de ingang, die zich nu ter hoogte van de nooduitgang 
bevindt... Maar goed, iedereen was tijdig in de zaal aanwezig, klaar om het op te nemen tegen het 
4de gemengde team van Lokerse.

Vooraleer van start te gaan werden nog enkele kleine vervelende zaakjes weggewerkt. Zo had Kevin 
na enkele dagen koorts, toch wat last van stijfheid in de nek en besloot deze met reflex spray in te 
tomen. Elise had echter de gebruiksaanwijzing niet zo goed gelezen en spoot vol overgave. Kevin 
stond dus letterlijk al vlug in vuur en vlam maar niet getreurd, op die manier werden de neuskanalen 
van zowel Kevin als Geert nog eens goed geopend en was ook dat euvel verholpen. 

Op naar de eerste wedstrijden dus waar Geert en Kevin het opnamen tegen De Wilde Gianni en Van 
den Brande Hans. Kevin en Geert konden, ondanks de ondertussen geopende neuskanalen, het 
gewoonlijke niveau niet echt vinden. Er werden teveel onnodige fouten gemaakt en het aanvallend 
spel bleef ook uit. Toch konden ze de winst binnenhalen met 16-21 en 14-21.

Op naar het dames dubbel waarin Katleen en Kim tegenover Van Eynde Merel en Hillaert 
Kimberley kwamen te staan. Opnieuw werd er door de tegenpartij een tactisch spelletje gespeeld 
door alles (of toch bijna) richting Katleen te spelen. Katleen mocht weer de ziel uit haar lijf spelen 
en Kim probeerde zo veel mogelijk tussen te komen. Het liep niet steeds van een leien dakje maar 
de dames wisten in beide sets een kloofje te slaan en ook te behouden. Het werd tweemaal 16-21.

Dit bracht de tussenstand op 0-2.

Op naar de enkelspelen waar ons enkele zware wedstrijden te wachten stonden.

Geert nam het op tegen Hans. Er werden enkele spannende rally's gespeeld maar Geert kon net dat 
ietsje meer naar voor brengen om de eerste set binnen te halen. Het werd 16-21. In de tweede set 
kregen we hetzelfde spelverloop. Ook hier kon Geert dat nodige kloofje slaan en de winst 
binnenhalen met 17-21.

Ondertussen was Katleen al twee keer gestart met haar enkelspel. En ja, we hebben het wel degelijk 
over twee keer. Eerst startte ze tegen Kimberley. Beide dames gaven alles wat ze hadden, toen op 
een 10-6 voorsprong voor de tegenpartij, de wedstrijd werd stilgelegd. Blijkbaar hadden de dames 
van de thuisploeg zich vergist en was hun opstelling iets anders dan anders... Bijgevolg moest 
Katleen niet tegen Kimberley, maar wel tegen Merel haar enkel spelen. 

Ze ging dus een tweede keer van start met haar enkel maar kon geen vuist maken tegen Merel. De 
eerste set werd verloren met 21-15, hoewel er volgens Katleen meer in zat. Op naar een tweede set, 
waarin Katleen fysiek het onderspit moest delven. We mogen natuurlijk niet vergeten dat zij een 
deel van haar fysiek al in haar verkeerde enkelspel had kwijtgespeeld. Het werd uiteindelijk 21-14.

(Misschien moeten we dit trucje onthouden voor de terugronde??)

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



Daarna was het de beurt aan Kevin en Gaëlle. Kevin nam het op tegen Gianni terwijl Gaëlle aan de 
bak moest tegen Kimberley.

Kevin wist al op voorhand dat hij een moeilijke wedstrijd ging krijgen. Daar hij zeker geen 100% 
was en af en toe de pluimen niet meer zag vliegen, besloot hij het maar een beetje kalmpjes aan te 
doen met het oog op de mixen. Met tijd en stond een rustpauze inlassen is natuurlijk nooit slecht. 
Het werd tweemaal 21-9.

Gaëlle mocht dan van start gaan tegen Kimberley. In de eerste set wist ze het spel niet goed te lezen. 
Er werden voornamelijk verkeerde keuzes gemaakt waardoor ze het zichzelf vaak moeilijk maakte. 
Het werd 21-8. Een kleine bijsturing voor de tweede set was hoog nodig en de uit te voeren tactiek 
werd meegedeeld. Gaëlle ging daarna veel beter van start en probeerde de zwakke punten van de 
tegenpartij uit te buiten. Dit lukte vrij aardig en de scores gingen gelijk op. Echter naar het einde 
toe, doken er weer enkele foutjes op waardoor het verlies een feit werd. Het werd 21-14.

Een 3-3 tussenstand met nog 2 mixen te gaan. Alles is nog mogelijk...

In het eerste gemengd mocht Kevin dan weer alles op alles zetten, dit aan de zijde van Kim. Ze 
kwamen tegenover Hans en Merel te staan. Kevin opteerde om een “Kimmeken” te doen, wat in de 
huidige situatie ook de beste optie was. (Ja, 't is nen insider en neen, we gaant nie uitleggen...)

Broer en zus gingen traag van start, maar al vlug konden ze een grote voorsprong nemen. De eerste 
set werd dan ook vlot gewonnen met 12-21. In de tweede set probeerden ze op het zelfde elan door 
te doen, maar nu bleek het iets moeilijker om een comfortabele voorsprong te nemen. Toch was er 
nog een ruime overschot waardoor de winst binnengehaald werd met 16-21.

Geert en Gaëlle mochten het dan nog opnemen tegen Gianni en Kimberley. Zij gingen uitermate 
goed van start en wonnen met ruime voorsprong de eerste set. Het werd 16-21. In de tweede set, 
ging het echter niet van een leien dakje. Al vlug stonden ze een aantal punten achter en zag het er 
naar uit dat er een derde set zat aan te komen. Echter knabbelden ze punt voor punt de achterstand 
weg, wat natuurlijk enige frustratie teweeg bracht bij de tegenpartij. Uiteindelijk werd het nog heel 
spannend en werd de set in verlengingen beslist. Geert en Gaëlle wonnen met het 20-22.

Hiermee kon Eikenlo 1G alweer juichen want deze 3-5-overwinning was voldoende om de volle 2 
punten op zak te steken.

K.R.



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

Van den Brande Hans B1 De Baets Geert B1 16 21 17 21 0 2 0 1 33 42

De Wilde Gianni B2 Recollecte Kevin B2 21 9 21 9 2 0 1 0 42 18

Van Eynde Merel C1 De Roo Katleen C1 21 15 21 14 2 0 1 0 42 29

Hillaert Kimberley C1 Deschamps Gaëlle C2 21 8 21 14 2 0 1 0 42 22

De Wilde Gianni B2 Recollecte Kevin B2

Van den Brande Hans B1 De Baets Geert B1

Van Eynde Merel C1 Recollecte Kim B1

Hillaert Kimberley C1 De Roo Katleen C1

Van den Brande Hans B1 Recollecte Kim B1

Van Eynde Merel C1 Recollecte Kevin B2

De Wilde Gianni B2 Deschamps Gaëlle C2

Hillaert Kimberley C1 De Baets Geert B1

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste gemengde  ploeg

1ste provinciale Datum: 13/11/2011

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Lokerse 4G 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 16 21 14 21 0 2 0 1 30 42

Dames dubbel 16 21 16 21 0 32 42

Gemengd dubbel 1 12 21 16 21 0 2 0 1

2 0 1

Gemengd dubbel 2 16 21 20 22

Totalen: 6 10 3

28 42

0

5 285 280
BC Eikenlo 1G

2 0 1 36 43

Winnaar:


