
Verslag Eikenlo – Pluimplukkers (0-8) 
 
Vrijdag 18 januari 2008 kwamen de Pluimplukkers bij ons op bezoek. Aangezien het thuis was, 
speelden we met een grote groep. Sofie, Joeri, Kevin, Bart, Kelly, Lindsay, Philippe en Katleen 
waren allemaal van de partij. 
 
De damesdubbel werd gespeeld door Sofie en Katleen. Zij speelden tegen Els (C1) en Leen (C1) . 
In de eerste set verliep het nog een beetje stroef bij onze dames. De foutenlast lag zeer hoog. Maar 
bij het begin van de tweede set waren ze niet van plan zich gewonnen te geven. Ze slaagden er in 
om de tweede set te winnen. De derde set ging gelijk op. Op het einde stonden ze 15-19 achter, deze 
achterstand slonk snel. De pluimplukkers waren goed aan het net en maakten zo ook een einde aan 
de wedstrijd.  
 
In de herendubbel namen Kevin en Joeri het op tegen Rudy (B2) en Piet (C1). Ze waren beter 
gestart dan de dames. Ze slaagden erin om hun eerste set te winnen. In de tweede set kregen ze een 
klein dipje, waardoor de tegenpartij de bovenhand nam. Ook hier moest er dus een beslissende 
derde set gespeeld worden. Zoals bij de dames ging het ook hier gelijk op. Jammer genoeg konden 
ze de wedstrijd net niet in hun voordeel afwerken. 
 
Katleen nam het in de eerste damesenkel op tegen Els. Ze speelde bijna constant verdedigend in 
plaats van wat sneller in de aanvallende positie te gaan. Af en toe zaten er iets langere rally's in.  
 
Kevin speelde tegen Sigfried (B2). Dit beloofde geen simpele wedstrijd te worden. Maar Kevin was 
niet van plan zich zomaar gewonnen te geven. Uit elke wedstrijd kun je immers dingen leren. Kevin 
verloor de wedstrijd. 
 
Kelly nam de tweede damesenkel voor haar rekening. Ze nam het op tegen Leen. Ook in de 
heenronde nam ze het reeds tegen haar op. Hoewel Kelly nu ook verloor, maakte ze toch meer 
punten dan de eerste keer. Zo zie je maar dat af en toe eens enkelen toch helpt. 
 
Bart was goed opgewarmd om aan de tweede herenenkel te beginnen. Hij nam het op tegen Piet. In 
de eerste set, wist Piet niet wat hem overkwam. Bart won deze eerste set overtuigend. In de tweede 
set liet Piet zich niet meer verrassen. Het was een zeer spannende set, maar jammer genoeg kon 
Bart net niet winnen. Voor de derde keer deze avond werd een derde set gespeeld. Jammer genoeg 
volgde Bart het voorbeeld van de heren en dames en verloor deze set en was de derde keer ook niet 
de goede keer �. 
 
Tot slot was het aan de beurt aan de mixen. Bart en Lindsay namen het op tegen Rudy en Leen. 
Hoewel ze deze avond al wat geoefend hadden en de oefenmatchen wel wonnen, was het niveau 
van deze tegenstanders hoger dan hun oefenpartners. Volgende keer tegen sterkere spelers oefenen 
hé! 
 
Kelly en Philippe namen het op tegen Sigfried en Els. In de eerste set werd er goed gespeeld. Ze 
slaagden er in om een voorsprong op te bouwen. Jammer genoeg gaven ze deze uit handen door 
enkele foutjes. Maar hieruit was toch gebleken dat het mogelijk was. In de tweede set slaagden ze er 
echter niet meer in om het zelfde niveau te evenaren. Hierdoor wonnen de pluimplukkers ook de 
laatste wedstrijd. 
 

K.D.R. 
 
 
 



 
 

 

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC - Eerste gemengde ploeg

Afdeling/Reeks: 2de B Datum: 18/01/08

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Eikenlo BC 1G Pluimplukkers 4G

Wedstrijd Naam en Voornaam Klass. Naam en Voornaam Klass. 1e game 2e game 3e game Games Wedstrijd Punten

Heren enkel 1 Recollecte Kevin C1 Schruers Sigfried B2 14 21 13 21 0 2 0 1 27 42

Heren enkel 2 De Vrieze Bart D De Buck Piet C1 21 8 19 21 13 21 1 2 0 1 53 50

Dames enkel 1 De Roo Katleen C2 Clottens Els C1 14 21 10 21 0 2 0 1 24 42

Dames enkel 2 Van Kerckvoorde Kelly D Steuperaert Leen C1 10 21 14 21 0 2 0 1 24 42

Heren dubbel
Recollecte Kevin C1 Baert Rudy B2

21 17 16 21 19 21 1 2 0 1 56 59
De Vrieze Joeri C2 De Buck Piet C1

Dames dubbel
De Vrieze Sof ie C1 Clottens Els C1

13 21 21 15 19 21 1 2 0 1 53 57
De Roo Katleen C2 Steuperaert Leen C1

Gemengd dubbel 1
De Vrieze Bart D Baert Rudy B2

6 21 10 21 0 2 0 1 16 42
De Vrieze Lindsay D Steuperaert Leen C1

Gemengd dubbel 2
Baudts Philippe D Schruers Sigfried B2

19 21 13 21 0 2 0 1 32 42
Van Kerckvoorde Kelly D Clottens Els C1

Winnaar:
Totalen: 3 16 0 8 285 376

Pluimplukkers 4G


