
Eikenlo BC- Lokerse (1-7) 
 
Voor Eikenlo speelden Kevin, Philippe, Bart, Lindsay en Katleen. Wegens reisplannen en blessure 
stonden de 2 dames er alleen voor.  
 
Philippe en Bart speelden de herendubbel tegen Pieter (C1) en Steven (C2). Philippe kende deze al 
van de uitontmoeting en wist nog enkele zwakke punten die ze gingen proberen uitspelen. De eerste 
set vlotte niet zo goed, maar met de wetenschap dat men maar zijn best kan doen, vlogen ze er 
opnieuw in, in de 2de set. Deze konden ze nipt winnen. Hoewel ze hun goed spel van in de 2de set 
verder zetten en alles gaven, verloren ze de 3de set nipt. 
 
De dames namen het op tegen Elise (C1) en Tine (C2), ook voor hen geen onbekenden. Dit duo had 
reeds in het verleden hun pad gekruist, toen verloren ze nipt in 3 sets. Hoewel er zeer goed 
gecommuniceerd werd, slaagden ze er toch niet in om deze wedstrijd te winnen. Ook nu verloren ze 
in 3 sets, naar het voorbeeld van de heren.  
 
Kevin begon als eerste aan zijn enkel tegen Pieter. In het verleden won hij reeds van hem en was 
van plan dit te herhalen. Plots zat Kevin echter op de grond, na wat medische verzorging was Kevin 
niet van plan om op te geven. De eerste set verloor hij, maar de 2de en 3de set was hij niet van plan 
af te geven. Zo haalde Kevin een puntje binnen voor Eikenlo. 
 
Katleen speelde tegen Elise, vorige keer slaagde ze erin om een 3de set uit de brand te slepen. De 
foutenmarge lag echter dit keer veel lager bij Elise, waardoor Katleen verloor in 2 sets. 
 
Bart speelde de tweede enkel tegen Steven. In de eerste set deed Bart zijn best, maar veel goed 
bedoelde dingen mislukten. Na de opdracht gekregen te hebben om in de 2de set minimum een 
score met een 1 van voor te hebben ☺, vloog hij er weer in. Hij deed zelfs beter en won de tweede 
set. In de 3de set kon Bart het spel van de 2de set niet herhalen en verloor. 
 
Voor Lindsay was het al zeer lang geleden dat ze een enkel had gespeeld, ze had wel een paar keer 
geoefend op vrijdagavond. In het begin had Lindsay wat last om de pluimen op een correcte manier 
te raken. Toen dat beter lukte, werden de pluimen beter geplaatst. Lindsay verzette haar stevig tegen 
Tine.  
 
Kevin en Lindsay namen het in de eerste mix op tegen Pieter en Tine. Hoewel Kevin last had 
gekregen van zijn voet, zag hij het nog zitten om te spelen. Maar daardoor lukte niet alles zoals 
gewenst. Ze voelen elkaar steeds beter aan, maar wraak op de heenronde zat er niet in. 
 
Philippe en Katleen traden voor het eerst samen op in de mixcompetitie. Philippe, gewoon om met 
Kelly samen te spelen, ging de opvallende bewegingen van Kelly moeten missen, want die kon 
Katleen nog niet. De communicatie verliep vrij vlot, af en toe een misverstandje. Sommige 
bewegingen verrasten Elise en Steven zo, dat ze er op stonden te kijken. In de tweede set moesten 
Philippe en Katleen nipt de duimen leggen. Hoewel ze voelden dat het mogelijk was, lukte het niet 
om de derde set te winnen. 
 
Uit deze competitie kunnen we toch wel besluiten dat we dringend moeten leren winnen in 3 sets, in 
plaats van alle 3setters te verliezen (met uitzondering van Kevin, hij zal de les geven ;-)). Hoewel in 
2 sets winnen natuurlijk altijd beter is. We verloren maar liefst vijf 3-setters! 
 

Katleen De Roo 
 



 
 
 

 
 

Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klass. Naam en Voornaam Klass.

Recollecte Kevin C1 Durinck Pieter C1 17 21 21 14 21 17 2 1 1 0 59 52

De Vrieze Bart D Oste Steven C2 9 21 21 16 6 21 1 2 0 1 36 58

De Roo Katleen C2 Schaumont Elise C1 16 21 14 21 0 2 0 1 30 42

De Vrieze Lindsay D Vermeulen Tine C2 12 21 14 21 0 2 0 1 26 42

Baudts Philippe C2 Durinck Pieter C1

De Vrieze Bart D Oste Steven C2

De Roo Katleen C2 Schaumont Elise C1

De Vrieze Lindsay D Vermeulen Tine C2

Recollecte Kevin C1 Durinck Pieter C1

De Vrieze Lindsay D Vermeulen Tine C2

Baudts Philippe C2 Oste Steven C2

De Roo Katleen C2 Schaumont Elise C1

Wedstrijd

18

Punten

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC - Eerste gemengde ploeg

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

2de provinciale B Datum:

1e game 2e game

1911 21 21 19

Dames dubbel

Dames enkel 2

Heren enkel 1

Heren enkel 2

Dames enkel 1

Wedstrijd

Eikenlo BC 1G Lokerse 4G

Heren dubbel

416Totalen:
Winnaar:

Lokerse 4G
15 1 7 3466

14/03/2008

6151102121

3e game Games

21 21 19 18 21 1 2 0 1

Gemengd dubbel 1

Gemengd dubbel 2
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