
Oudegem 1GOudegem 1GOudegem 1GOudegem 1G    ––––    Eikenlo Eikenlo Eikenlo Eikenlo 1G1G1G1G    
Op maandagavond 17 september werd het eerste gemengde team in Oudegem verwacht. Het zou 

geen eenvoudige opdracht worden. Zo konden we door omstandigheden niet rekenen op Eva, waren 

zowel Kim, Valentine, Geert als Kevin door blessures niet echt topfit en werd Katleen opgetrommeld 

om de dames te ontlasten. Enkel Stijn kwam, mede door de aangepaste sportvoeding, fris en monter 

aan de start… 

Geert en Kevin gingen in het herendubbel van start tegen Piqueur Gert en Van Schuerbeeck Glenn. Al 

vlug kwamen ze op een achterstand en moesten lange tijd achtervolgen. Maar, om de één of andere 

onverklaarbare reden begon de tegenpartij ongeziene fouten te maken, waardoor Kevin en Geert 

nog konden bijbenen en zelfs nipt de set binnenhalen met 19-21. In de tweede set lieten Gert en 

Glenn zich echter niet zomaar in de luren leggen en werd met een score van 21-17 al vlug een derde 

set opgeëist. In die derde set werd er door de Oudegemse heren al vlug een comfortabele 

voorsprong gecreëerd en werd er gevreesd voor het ergste. Echter begon de motor opnieuw te 

sputteren en kregen onze heren zomaar enkele punten cadeau. Uiteindelijk wonnen Geert en Kevin 

de derde set met 21-23. 

Bij de dames stonden Katleen en Kim tegenover Schotte Aurelie en Ledegen Natasja. In de eerste set 

dienden onze dames serieus te wennen aan de zaal (althans de kleur van de muren die ervoor zorgde 

dat er meermaals zonder reden naast de pluim werd geslagen) en de tweederangsshuttles (lees: 

enorm supertraag) die precies speciaal voorbehouden waren voor de damesspelen… 

Toch werd het in die eerste set nog enorm spannend maar moesten Katleen en Kim nipt onderdoen. 

Ze verloren met 21-19. Op naar de tweede set (en hopelijk een beter zicht op de shuttle). 

Aanvankelijk leek echter niets te lukken en al vlug keken onze dames op een achterstand van 13-5 

aan. Het werd hoognodig om de tactiek aan te passen en dit bleek te lukken. Beetje bij beetje werd 

de achterstand kleiner, beetje bij beetje de frustratie aan de overkant groter. Uiteindelijk wonnen 

Katleen en Kim de tweede set met 18-21. In de derde set gingen onze dames op hun elan verder. Het 

verlies van de tweede set was blijkbaar nog niet verteerd bij Aurelie en Natasja. Op een 1-11-

voorsprong werd er gewisseld van kant. Een kleine herinnering aan de winst tegen Lokerse vorig 

seizoen kwam dan ook onherroepelijk naar boven… Net zoals toen begon de tegenpartij gestaag de 

achterstand weg te werken. Maar onze dames hielden het hoofd koel en concentreerden zich op elk 

punt. Uiteindelijk haalden Katleen en Kim het met 18-21. 

Tussenstand 0-2, totaal onverwacht en misschien toch niet helemaal verdiend, maar de punten 

kwamen toch binnen handbereik.  

In het eerste heren enkel nam Geert het op tegen Roels Bart. Mocht Geert fysiek in orde geweest 

zijn, zou dit misschien wel eens een leuke wedstrijd kunnen geweest zijn. Enkel liet de rugblessure nu 

helemaal niets meer toe en werd ook het pluimpje oprapen al een hele opgave. Geert verloor 

bijgevolg met 21-8 en 21-12. 

Katleen mocht in het eerste dames enkel aan de slag tegen Aurelie. Het niveauverschil werd al vlug 

duidelijk en de eerste set werd verloren met 21-7. In het begin van de tweede set, was Katleen goed 

mee. Het ging lange tijd gelijk op en bij de pauze was de tussenstand 11-10. Echter was dan het 

vaatje leeg en verloor Katleen ook de tweede set, dit met 21-12. Toch een knappe prestatie van een 

nooit opgevende Katleen. 
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Tussenstand 2-2, het kon nog alle kanten uit.  

In het tweede heren enkel mocht Stijn de maat nemen van Glenn. De eerste set ging vrij vlot, 11-21 

was het verdict. In de tweede set werd het echter iets moeilijker. Enkele fouten van Stijn zorgden er 

voor dat Glenn een kleine voorsprong kon nemen. Toch kon Stijn de situatie tijdig omkeren (al was 

het nipt) om alsnog de set en ook de wedstrijd binnen te halen met 19-21. 

Valentine nam het in haar enkel op tegen Guns Nele. Nele ging direct keihard van start en liet 

Valentine alle hoeken van het terrein zien. Valentine kon veel terugbrengen, al was het soms op haar 

onnavolgbare manier, maar kon geen aanspraak maken op setwinst. De eerste set werd al vlug 

verloren met 21-10. Ook in de tweede set boterde het niet echt. Er werd nog een poging gedaan 

Valentine bij te sturen maar er stond geen maat op Nele. Nele won ook de tweede set overtuigend, 

deze keer werd het 21-11. 

Tussenstand 3-3, een mooi evenwicht dat ons deed dromen van een puntje.  

Voor de gemengde spelen van start gingen, werd er nog even nagegaan wie er nu eigenlijk zou mixen 

met Kim. Geert kon enkel nog shuttles bovenhands terugslaan, Kevin enkel nog vlak of onderhands. 

Het uitvallen en bewegen op het veld bleek nog net iets beter te gaan bij Kevin dan bij Geert 

waardoor Kevin toch besloot zijn mix met Kim aan te vatten. 

De hoop was dan ook gevestigd op Valentine en Stijn om in hun gemengde spel de broodnodige 

overwinning en het bijhorende punt binnen te halen. 

Echter zijn de wonderen de wereld nog niet uit. Kim en Kevin gingen in hun mix tegen Nele en Bart 

goed van start en hoewel er op een volledig andere manier werd gespeeld, vulden broer en zus 

elkaar toch perfect aan, dit ook mede dankzij de tegenpartij. Zo werden de clears voornamelijk 

richting Kim gespeeld en kreeg Kevin vaak de vlakke ballen en smashes te verduren… Op die manier 

werd de eerste set met 18-21 gewonnen. In de tweede set konden Kim en Kevin een mooie 

voorsprong opbouwen tot 12-18. Toen wisten Nele en Bart toch enkele punten te pakken maar het 

inhaalmanoeuvre kwam te laat. Kim en Kevin wonnen de tweede set eveneens met 18-21. 

Alle ogen waren vervolgens op Stijn en Valentine gericht. Zij namen het op tegen Gert en Natasja. 

Hun eerste set vlotte niet zo goed en werd verloren met 21-15. In set twee werd de aanval ingezet en 

dit loonde. Stijn en Valentine wisten de set te pakken met 17-21. Op naar een derde beslissende set 

waarin alles uit de kast gehaald werd om de shuttle terug te slaan, het in-elkaars-weg-lopen-en-

ondersteboven-kegelen was echter niet zo’n goede tactiek… ware het niet dat de tegenpartij op die 

momenten vaak in de fout ging. Toch konden Valentine en Stijn de opgelopen achterstand in de 

derde set niet meer goedmaken en verloren ze de laatste set met 21-17. 

Zo werd het uiteindelijk nog 4-4 en konden we, hoewel we door het oog van de naald zijn gekropen, 

een punt mee huiswaarts nemen. 

K.R. 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

Roels Bart B1 De Baets Geert B1 21 8 21 12 2 0 1 0 42 20

Van Schuerbeeck Glenn B1 Eloot Stijn B1 11 21 19 21 0 2 0 1 30 42

Schotte Aurelie B1 De Roo Katleen C1 21 7 21 12 2 0 1 0 42 19

Guns Nele B1 Sonneville Valentine C1 21 10 21 11 2 0 1 0 42 21

Piqueur Gert B1 De Baets Geert B1

Van Schuerbeeck Glenn B1 Recollecte Kevin B1

Ledegen Natasja B2 Recollecte Kim B1

Schotte Aurelie B1 De Roo Katleen C1

Guns Nele B1 Recollecte Kim B1

Roels Bart B1 Recollecte Kevin B1

Ledegen Natasja B2 Sonneville Valentine C1

Piqueur Gert B1 Eloot Stijn B1

4 369 319
Gelijk

1 1 0 59 53

Winnaar:
Totalen: 10 9 4

36 42

17 2

1

2 0 1

Gemengd dubbel 2 21 15 17 21 21

57 61

Gemengd dubbel 1 18 21 18 21 0 2 0

61 61

Dames dubbel 21 19 18 21 18 21 1

21 23 1 2 0 1

Punten

Heren enkel 1

Heren enkel 2

Dames enkel 1

Dames enkel 2

Heren dubbel 19 21 21 17
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