Nabeschouwingen: Tornooi BC Barloke 2015
De twaalfde editie van ons toernooi zit er alweer op. Met de 168
inschrijvingen die we mochten ontvangen konden we al op voorhand
zeggen dat het tornooi toch nog een succes zou worden.
Rekening houdend met het feit dat we maar 7 badmintonterreintjes
beschikbaar hebben in de sporthal ‘De Bamburg’ in LombardsijdeMiddelkerke stonden we opnieuw voor de niet onaardige opdracht om dit
alles in een redelijke planning te gieten. De meerdere jaartjes ervaring,
waarop we nu toch stilaan al mogen terugvallen, hielpen ons om toch wel
een redelijke planning ineen te boksen…… we hadden ons als doel gesteld
om net zoals de voorbije jaren geen achterstand op te lopen op het
voorziene tijdschema.
Op zaterdag moesten we 155 wedstrijden zien te plannen tussen 9.00 en
22.00 uur. Dit lukte vrij goed, en met een ruime planning, en de nodige
aandacht voor een vlotte opeenvolging van de verschillende wedstrijden
slaagden we erin om in de loop van de dag gaandeweg een redelijke
voorsprong op de planning op te bouwen. De laatste wedstrijd van de dag
kon beginnen om 21.10 uur en eindigde tegen ongeveer 21.40 uur……
zeker geen onaardig resultaat voor wat betreft ‘planning’.
Voldaan en tevreden konden we terugblikken op een geslaagde eerste
tornooidag. Alle dubbelwedstrijden werden afgewerkt en een deel van de
enkelwedstrijden waren ook al achter de rug.
Op zondag moesten er nog eens 88 wedstrijden gespeeld worden, wat al
iets meer comfortabel was omdat we daarvoor meer tijd hadden. Die
ochtend begonnen we met de wedstrijden in gemengd dubbel, waarvoor
we de eerste winnaars al kort na het middaguur konden aanduiden. Na de
mix was het tijd om het enkelspel af te werken. Ook hier konden we mooi
het vooropgestelde tijdschema aanhouden zodat we ruim voor tijd konden
eindigen. Rond 16.30 uur waren de laatste wedstrijden gespeeld zodat alle
tornooiwinnaars gekend waren…… een druk bezet tornooi, met beperkte
praktische mogelijkheden werd zo zeker op een redelijk einduur
afgesloten.
Achteraf beschouwd kunnen we terugblikken op nog maar eens een
geslaagde activiteit, en alweer kunnen we stellen dat dit succes te danken
is aan de inzet en het enthousiasme van een groot aantal van onze
clubleden die zich voor dit tweedaagse tornooi belangeloos hebben
ingezet. Een opsomming van al onze trouwe medewerkers zou ons iets te
ver leiden, maar toch wil ik enkele mensen specifiek bedanken voor al het
werk dat zij presteerden voor, tijdens en na het tornooi.
Dat zijn in de eerste plaats Wim, geassisteerd door Sabine. De
voorbereidingen voor het tornooi nemen heel
wat tijd in beslag:
inschrijvingen
verwerken,
deelnemers
contacteren
indien
er

onduidelijkheden zijn, de loting voorbereiden, alle noodzakelijke
administratie naar de instanties toe, planning, enz., enz…….
Naast Wim en Sabine vind ik het ook gepast om onze referee van dienst,
Koen Kesteleyn, te bedanken voor de heel vlotte en correcte
ondersteuning die hij gaf om ons tornooi netjes binnen de “sportieve”
banen te leiden en er voor te zorgen dat alles correct volgens de
reglementeringen verliep.
En wat heeft het tornooi nu op sportief vlak opgeleverd voor onze
‘Barlokers’?
Met 14 spelers waren wij van Barloke vertegenwoordigd in het tornooi;
een niet onaardig aantal zou ik zeggen. Onze spelers slaagden erin om in
bijna alle reeksen C2, C1 en B2 enkele gouden (1 winnaar) en/of zilveren
(6 finalisten) medailles weg te kapen. Hiervoor zorgden 6 spelers uit
onze club: Kristien Hellinckx, Evelien Depuydt (2X), Lieselotte Depuydt,
Kevin Vanhalst, Lynn Vandenberghe en Luc Vandenberghe.
We zagen enkele zeer hoogstaande wedstrijden met prachtige rally’s, die
door het publiek zeker en vast gesmaakt werden en dit werd vaak ook
met een welverdiend applaus bevestigd.
De prijswinnaars van dienst waren:
- in DEC2: Kristien Hellinckx (finalist)
- in DDC1: Evelien Depuydt en Lieselotte Depuydt (finalisten)
- in DEC1: Evelien Depuydt (winnaar)
- in GDB2: Kevin Vanhalst en Lynn Vandenberghe (finalisten)
- in HDB2: Luc Vandenberghe (met Wesley Bistoen van Lebad) (finalist)
Met deze hoopgevende resultaten is de toekomst van onze club op sportief
vlak nog een tijdje verzekerd.
En die toekomst, voor wat betreft ons volgende tornooi, die ligt in 2016 op
5 en 6 maart, wanneer we de dertiende editie van ons internationaal
tornooi zullen hebben.
Ook dan hopen wij op een talrijke opkomst zodat wij er opnieuw een “topbadmintonweekend” kunnen van maken.
Luc Van Boven
Voorzitter, BC Barloke

Tornooi B.C. Barloke – 28 februari en 1 maart 2015
Winnaars en Finalisten
Onderdeel

Pos.

GDD

1

HDD

Naam

Club

Tristan Brandt + Silke Brandt

BLANKENBERGSE BC

2

Laurent Deleu + Claire Deleu

BADDICTS BC

1

Janne Vanwynsberghe + Ruben Windey

WESTHOEK BADMINTON

2

Wim Gunst + Rob Pattyn

TORHOUT BC

DED

1

Claire Deleu

BADDICTS BC

2

Céline Vandelanotte

BADMINTON LOPPEM

HED

1

Louis Speleers

WAREGEM BC

2

Laurent Deleu

BADDICTS BC

1

Ivo Six + Ruth Buysens

DZ99 BC

2

Jasper Ghekiere + Nele Vleurick

IZEGEMSE BC / BC Sportif vzw

1

Marlies Gheysens + Elien Verbeke

DZ99 BC / ROESELARE BC

2

Thondy Vanderbeken + Jolien Vanoverberghe

DZ99 BC

1

Koen Hendrix + Lode Vancayzeele

DROPSHOT VZW

GDC2

DDC2

HDC2

2

Thijs Decoene + Timothy Veryser

BC Sportif vzw

1

Cindy Pollex

VARSENARE BC

2

Kristien Hellinckx

BARLOKE

HEC2

1

Erik Stoel

EIKENLO

2

Duck Depaepe

BLANKENBERGSE BC

GDC1

1

Alex Bleyaert + Linsey Rooms

De Oostendse badmintonclub / BC TIELT

2

Kurt Ghyllebert + Isabelle Tavernier

ROESELARE BC / BRUGSE BC

DDC1

1

Hanne Buysschaert + Martine Coens

GITSE BC

2

Evelien Depuydt + Lieselotte Depuydt

BARLOKE

HDC1

1

Didier Geerolf + Kurt Ghyllebert

ROESELARE BC

2

Bert Deweerdt + Thijs Deweerdt

IEPERSE BC

1

Evelien Depuydt

BARLOKE

2

Hanne Buysschaert

GITSE BC

1

Peter Absolon

De Oostendse badmintonclub

2

Jonathan Lerat

WESTHOEK BADMINTON

GDB2

1

Wout Naessens + Elly Annys

OOSTROZEBEKE BC / WESTHOEK BADMINTON

2

Kevin Vanhalst + Lynn Vandenberghe

BARLOKE

DDB2

1

Iris Hollevoet + Lynn Ryngaert

TORHOUT BC

2

Angelique Hoogstrate + Gerie Steutel

SNVB

HDB2

1

Birger Buysschaert + Matthias Marteel

WESTHOEK BADMINTON

2

Wesley Bistoen + Luc Vandenberghe

LEIEBADMINTON BC / BARLOKE

DEB2

1

Joke Delfosse

OOSTROZEBEKE BC

2

Claudia Van Colenberghe

WAREGEM BC

1

Matthias Marteel

WESTHOEK BADMINTON

2

Dieter Cabu

DZ99 BC

DEC2

DEC1

HEC1

HEB2

