(pour le Français voir en-dessous)

Play offs en play downs zijn al bekend in 1ste nationale
2 december 2018, Deerlijk
Een schaduwkandidaat voor de titel in 1ste nationale staat sinds zondag aan de
leiding op het bijna einde van de voorronde.
Of dit nog zal veranderen na volgende zaterdag ? Het zou best kunnen van
niet.
We hebben het hier dan over Hebad 1 dat via twee makkelijke ontmoetingen
van de gelegenheid gebruik maakte om aan de leiding te komen.
Een sterke mannendubbel, ik zou bijna zeggen jongensdubbel, een sterke
dubbel dames met drie ervaren vrouwen, en dit in combinatie om 3
wedstrijden per speler te kunnen spelen, is de combinatie waarop de
Limburgers hun succes bouwen.
Lebad en Olve waren de 2 slachtoffers waar korte metten mee gemaakt werd.
W&L 1, nummer twee in de voorlopige rij, had het een stuk moeilijker om ook
4 punten te verzamelen.
Dat DZ 99 zou tegenwringen was logisch, ze zijn ook de 3de hond in het spel,
maar een 5-3 overwinning tegen Dijlevallei toont toch enige zwakke schakels in
functie van de finaleronde.
DZ 99 liet toch een steekje vallen tegen W&L 1. Dit leek niet de sterkst
mogelijke opstelling na de zekerheid dat de play offs zonder problemen
gehaald konden worden.
Ook een relatief verzwakt Bad 79 1, nog steeds zonder Clara Lassaux en Anna
Bogemans, snoepte DZ 99 een punt af.
Bad 79 1 kwam noodgedwongen niet met zijn sterkste opstelling naar Deerlijk.
In de eerste ronde was Pluimplukkers 1 een makkelijke hap. De heren dubbel
was de wedstrijd die Pluimplukkers net geen blanco nederlaag bezorgde.

Topkaraktertje Stephanie Van Wel blonk uit door 3 overwinningen en hard
werken, mogelijk de reden waarom zich in de namiddag een kwetsuur
manifesteerde.
In de namiddagronde leverde de topper tegen DZ 99 een gelijkspel op.
Voor Stephanie Van Wel was de dames enkel er te veel aan. De tweede
gemengde wedstrijd zou ze niet meer overleven, een pijnlijke opgave was het
einde van een met clubliefde doorweven topdame.
De laatste kans om toch nog een gelijkspel te pakken via de eerste gemengde
dubbel werd door broer Raphael niet de nek omgewrongen.
Het verschil in gescoorde punten tussen top 4 en down 4 is duidelijk.
Lebad staat voorlopig op plaats 5 en dit zeker door het gelijkspel tegen
Pluimplukkers 1. ’s Morgens was Hebad 1 duidelijk een te sterke tegenstander.
Olve speelde een efficiënte ontmoeting tegen Dijlevallei in de voormiddag,
Hebad 1 was ook hier in de tweede ronde de boeman.
Pluimplukkers 1 staat op de voorlaatste plaats. Het zware verlies tegen Bad 79
1 werd gedeeltelijk gecompenseerd door een gelijkspel tegen Lebad.
Het verloop van de ontmoeting was gelijk opgaand : gelijk na de
dubbelwedstrijden, nog steeds gelijk na de enkelwedstrijden en afgesloten met
een gemengde wedstrijd voor beide teams.
Dijlevallei staat met één gelijkspel in de voorronde op de laatste plaats.
Ontmoetingen lopen niet zoals dikwijls verwacht. Een zware nederlaag tegen
Olve afwisselen met een kleine nederlaag tegen W&L, overwinningen hangen
soms af van de vorm van de dag of de tegenstander die je al dan niet beter ligt.
Uitslagen
Bad 79 1 - Pluimplukkers 1

7–1

DZ 99 - W&L 1

3–5

Olve - Dijlevallei

6–2

Lebad - Hebad 1

1–7

Bad 79 1 - DZ 99

4–4

W&L 1 - Dijlevallei

5–3

Olve - Hebad 1

1–7

Lebad - Pluimplukkers 1

4–4

Is de laatste competitiedag van de voorronde nog belangrijk ?
Zeker niet meer voor de samenstelling van play offs en play downs.
Lebad, Olve, Pluimplukkers 1 en Dijlevallei spelen sowieso de eindronde om in
1ste nationale te blijven.
Bovenaan is het belangrijk om 1 en 2 te worden, de reekshoofden voor de
halve finales.
Hebad 1 speelt tegen Dijlevallei en kan zeker zijn eerste plaats vasthouden.
Bad 79 1 en W&L 1 spelen een interessante ontmoeting naar de toekomst toe.
Afhankelijk van wie kan meespelen kan dit winst betekenen voor één van
beiden. Wanneer W&L wint eindigen ze tweede.
DZ 99 is een logische winnaar tegen Lebad. Dan komen ze op een tweede
plaats die afhankelijk is van het resultaat van de ontmoeting Bad 79 1 – W&L 1.
Toch nog volop spannend dus , en dit allemaal in 1 ontmoetingsronde.

Play offs et play downs sont déjà connus en 1ère nationale
2 decembre 2018, Deerlijk
Depuis dimanche, et presqu'à la fin de la phase qualificative, un candidat au
titre en 1ère nationale, se met en première position.
Y aurait-il encore des changements après samedi prochain? Pourquoi pas?
Il s'agît de Hebad 1 qui suite à deux victoires faciles a profité de l'occasion pour
venir en tête.

Un double messieurs, on pourrait même dire un double garçons, très forts,
ainsi qu'un double dames, avec 3 joueuses expérimentées, ceci combiné pour
permettre de jouer 3 matches par joueur, un arrangement qui a bien réussi aux
Limbourgeois.
Lebad et Olve étaient les victimes.
W&L 1, numéro deux du classement provisoire, a eu beaucoup plus de mal à
obtenir 4 points.
Il était logique que DZ 99 se batte, c'est aussi le 3ème chien du jeu, mais une
victoire 5-3 contre Dijlevallei montre quelques points faibles pour tour final.
DZ 99 a manqué contre W&L 1. Cela ne semblait pas être le meilleur
alignement possible après la certitude que les play-offs pouvaient s'obtenir
dérouler sans problème.
Ainsi qu'un Bad 79 1 relativement affaibli, toujours sans Clara Lassaux et Anna
Bogemans, a pris un point à DZ 99.
Bad 79 1 a été contraint de se déplacer à Deerlijk sans sa meilleure équipe.
Au premier tour, Pluimplukkers 1 était facile à battre. Le doublé messieurs a
sauvé Pluimplukkers d'une défaite blanche.
Stephanie Van Wel s'est illustrée par 3 victoires et un travail acharné, peut-être
la raison pour laquelle une blessure s'est manifestée l'après-midi.
Dans le tour de l'après-midi, le sommet contre DZ 99 a été un match nul.
Pour Stephanie Van Wel, le simple dames était trop. Elle ne survivrait pas au
deuxième double mixte, un abandon douloureux fut la fin d'une grande
amoureuse de son club.
Le frère Raphaël a manqué la dernière chance d'obtenir un match nul dans le
premier double mixte.
La différence de points marqués entre le top 4 et le down 4 est évidente.
Lebad est pour l'instant en 5ème position, surtout à cause du match nul contre
Pluimplukkers 1.

Le matin, Hebad 1 était clairement un adversaire trop fort.
Olve a joué une rencontre efficace contre Dijlevallei en matinée, Hebad 1 était
aussi le croquemitaine au deuxième tour.
Pluimplukkers 1 se trouve à l'avant-dernière place. La lourde défaite contre
Bad 79 1 a été partiellement compensée par un match nul contre Lebad.
Les points de la rencontre montaient d'une façon équilibrée: immédiatement
après les doubles, toujours égal après les simples et se terminaient par un
match mixte pour chaque équipe.
Dijlevallei occupe la dernière place avec un match nul au tour préliminaire.
Les rencontres ne se déroulent pas toujours comme prévu. Alternant une
lourde défaite contre Olve avec une petite défaite contre W&L, les victoires
dépendent parfois de la forme du jour ou de l'adversaire qui vous convient ou
pas.
Résultats
Bad 79 1 - Pluimplukkers1 7 - 1
DZ 99 - W&L 1 3 - 5
Olve - Dijlevallei 6 - 2
Lebad - Hebad 1 1 - 7
Bad 79 1 - DZ 99 4 - 4
W&L 1 - Dijlevallei 5 - 3
Olve - Hebad 1 1 - 7
Lebad - Pluimplukkers 1 4 - 4

Le dernier jour du tour préliminaire est-il encore important ?
Certainement plus pour la composition des play offs et des play downs.

Lebad, Olve, Pluimplukkers 1 et Dijlevallei jouent de toute façon les play down
pour rester en 1ère nationale.
Au sommet, il est important de devenir 1 et 2, pour être têtes de série en demifinales.
Hebad 1 joue contre Dijlevallei et peut certainement tenir sa première place.
Bad 79 1 et W&L 1 jouent une rencontre intéressante.
Selon qui peut jouer, cela peut se traduire par un profit pour l'un ou l'autre. Si
W&L gagne, elle termine deuxième.
DZ 99 est le vainqueur logique contre Lebad. Ensuite, ils arrivent en deuxième
position en fonction du résultat de la rencontre Bad 79 1 - W&L 1.
Toujours très excitant, et tout cela en 1 seul tour de rencontres

