
Lokeren -Eikenlo (7-1) 
 
 
Zondag 28 oktober zakte volgende delegatie van Eikenlo naar Lokeren af : Kevin, Philippe, 
Kelly, Lindsay en Katleen.  
 
Kevin en Philippe namen het op tegen Gyselinck Jo (C2) en Oste Steven (C2). Het wou niet echt 
vlotten, de eerste partij ging dan ook naar Lokeren.  
 
Lindsay en Katleen waren ondertussen ook aan hun eerste wedstrijd begonnen, ze namen het op 
tegen Schaumont Elise (C1) en Vermeulen Tine (C2). De eerste set was spannend, na enkele 
wisselende opslagen slaagden Lindsay en Katleen erin om de eerste set in hun voordeel te 
beslechten. In de tweede set was het achterophinkelen. De 3de en beslissende set werd goed 
gestart. Enkele fouten op het einde zorgden ervoor dat Lokeren de wedstrijd won. 
 
Kevin begon als eerste aan zijn enkelspel tegen Jo. Beide spelers hadden last van de snelle 
pluimen en de warme zaal waardoor beide veel fouten maakten bij de opslag. Kevin bleef rustig 
en paste zijn spel aan en speelde meer kort waardoor hij minder pluimen uitsloeg en sleepte zo 
een puntje voor ons binnen.  
 
Aangezien de dames er een drie-setter hadden opzitten, opteerde men ervoor om eerst de 2de 
herenenkel te starten. Philippe speelde tegen Pieter Durinck (C2). De eerste set was spannend. 
Philippe kon het tempo van Pieter volgen. Lokeren won echter. In de 2de set werd duidelijk dat 
Philippe zijn conditie niet opwoog tegen de techniek van de tegenstander. Pieter won dan ook de 
wedstrijd.  
 
Na een rustperiode gingen de dames van start. Katleen nam het op tegen Elise. Tijdens de eerste 
set werd er vrij afwisselend gespeeld, maar Katleen speelde met te weinig variatie om te winnen. 
In de 2de set had Katleen niets te verliezen, daarboven was het haar laatste wedstrijd. Elise 
maakte veel fouten, waardoor Katleen de 2de set won. Door veel te geven in de 2de set was de 
pijp uit in de 3de set, Elise won deze dan ook.  
 
Ondertussen was ook Kelly bezig aan een drie-setter. Kelly bleef er voordurend voor gaan, vallen 
en snel weer opstaan bracht de tegenstander, Tine, in de war. Door de snelle pluimen slaagde 
Kelly erin om de pluimen diep genoeg te plaatsen en dan af te werken met een kortje. Kelly 
slaagde er net niet in om de nodige puntjes voorsprong te halen in de derde set. Na een spannende 
wedstrijd ging de winst naar Lokeren. 
 
Tot slot werden de mixen gespeeld. Kevin en Lindsay namen het op tegen Jo en Elise. Ze 
slaagden erin om weer voor een spannende eerste set te zorgen. Jammer genoeg trokken ze aan 
het kortste eindje. De 2de set ging iets minder vlot en de winst ging uiteindelijk naar Lokeren. 
 
Kelly en Philippe waren vastbesloten om wraak te nemen. Ze namen het op tegen Tine en Steven. 
Ze gingen zeer goed van start, de eerste set ging zeer vlot naar hen. In de 2de en 3de set vlotte het 
niet meer, ze kregen veel smashen te verwerken en het «stofzuiger»-werk van Philippe kon er niet 
meer tegenop. Ze moesten de winst dan ook aan de tegenpartij laten. 



Bij de meeste toeschouwers was het in de loop van de avond (of zelfs al in het begin) beginnen 
kriebelen en bijna iedereen (Geert, Kim en Tom) kon het niet laten om ook op een pluimpje te 
slaan. Altijd bereidt om iemand op te warmen ;-). Bart daarentegen maakte artistieke kunst met de 
te snelle en vertrappelde pluimen. 
 
Het was weer een spannende competitiewedstrijd, hoewel dit niet echt uit de eindstand blijkt. 4 
wedstrijden werden in 3 sets verloren. We kijken al uit naar 14 maart, dan komt Lokeren bij ons 
op bezoek.  
 
 
 

 

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC - Eerste gemengde ploeg

Afdeling/Reeks: 2de provinciale B Datum: 28/10/2007

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Lokeren 4G Eikenlo 1G

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

Heren enkel 1 Gyselinck Jo C2 Recollecte Kevin C2 18 21 18 21 0 2 0 1 36 42

Heren enkel 2 Durinck Pieter C2 Baudts Philippe D 21 17 21 8 2 0 1 0 42 25

Dames enkel 1 Schaumont Elise C1 De Roo Katleen C2 21 16 14 21 21 10 2 1 1 0 56 47

Dames enkel 2 Vermeulen Tine C2 Van Kerckvoorde Kelly D 18 21 21 18 21 18 2 1 1 0 60 57

Heren dubbel
Durinck Pieter C2 Recollecte Kevin C2

21 13 21 11 2 0 1 0 42 24
Oste Steven C2 Baudts Philippe D

Dames dubbel
Schaumont Elise C1 De Roo Katleen C2

21 23 21 16 21 16 2 1 1 0 63 55
Vermeulen Tine C2 De Vrieze Lindsay D

Gemengd dubbel 1
Gyselinck Jo C2 Recollecte Kevin C2

21 19 21 13 2 0 1 0 42 32
Schaumont Elise C1 De Vrieze Lindsay D

Gemengd dubbel 2
Oste Steven C2 Baudts Philippe D

8 21 21 10 21 14 2 1 1 0 50 45
Vermeulen Tine C2 Van Kerckvoorde Kelly D

Winnaar:
Totalen: 14 6 7 1 391 327

Lokeren 4G


