
Beveren – Eikenlo 1G

Op zondag 25 januari gingen Philippe, Kelly, Tom, Lindsay en Katleen op bezoek bij Beveren. 
Nadat Tom, Philippe de goede weg naar de sporthal toonde konden we erin vliegen. Het beloofde 
een spannende wedstrijd te worden.

Tom en Philippe namen het op tegen Johan (C1) en Jurgen (D). Hoewel ze alles gaven, waren de 
tegenstanders in de eerste set net iets te sterk. Kelly moedigde hen aan vanop de bank, maar jammer 
genoeg kon ze de punten niet voor hen maken. De tweede set wonnen ze verdiend, de eerste 
driesetter was een feit. Op het einde van vorig seizoen werd het doel voor dit seizoen: driesetters 
winnen! Bij de derde set was het aantal supporters verdrievoudigd (de dames waren immers sneller 
klaar), maar het mocht niet baten, Johan en Jurgen wonnen de derde set.

Lindsay en Katleen namen het op tegen Lisa (C1) en Karmen (D). Van de heenwedstrijd 
herinnerden ze zich nog duidelijk dat kleine meisjes zeker niet onderschat mogen worden. Tijdens 
de eerste set werd even gevreesd dat we een set zouden moeten prijsgeven, maar in de beslissende 
minuten wonnen ze de eerste set. De 2de set ging iets vlotter, deels doordat de foutenlast bij 
Beveren hoger lag.

Philippe speelde de eerste enkel tegen Johan. Deze tegenstander mocht niet onderschat worden. De 
plaatsing van de pluimpjes was zeer goed, waardoor Philippe alle kanten van het terrein zag. De 
eerste set ging dan ook naar Beveren. In de tweede set paste Philippe dingen toe die hij in de eerste 
set zelf te verwerken kreeg, waardoor zijn score hoger lag, maar jammer genoeg niet hoog genoeg 
om een derde set af te dwingen. 

Omwille van tactische redenen speelde Katleen de eerste enkel tegen Lisa. In de vorige ontmoeting 
was immers al gebleken dat dit geen spel was voor Kelly en dat Kelly haar spel beter tegen Karmen 
werd gebruikt.

Hoewel de eerste set nog vrij spannend werd, ondanks de verwachtingen van Katleen, ging de winst 
naar Lisa. In de 2de set maakte Lisa veel minder fouten waardoor ze nog vlotter de winst 
binnensleepte.
Hopelijk werkte onze tactiek, dit zou beslissend kunnen worden!

Tom nam het op tegen Jurgen. In de heenronde had Tom verloren van Jurgen in 3 sets. Tom stapte 
vastbesloten het veld om, deels om het verlies van de herendubbel goed te maken en deels om te 
tonen wat hij op die 3 maand had bijgeleerd. Dit keer kwamen er geen 3 sets aan te pas, Tom 
klaarde de klus in 2 sets. Conclusie: Tom had in de 3 maand meer bijgeleerd dan Jurgen en dit hielp 
ons een puntje dichter bij de winst.

Kelly nam het op tegen Karmen, het moment van de waarheid, zou de tactiek werken! In de eerste 
set bleek deze plaatswisseling zeer goed te werken. Karmen wist niet goed hoe ze de vele korte 
pluimen moest verwerken. De eerste set ging vlot naar Kelly. Na de eerste set, kreeg Karmen enkele 
handige tips en had ze het spel van Kelly door. Maar Kelly beet zich vast en ging de 2de set niet 
prijsgeven. De korte pluimpjes werkten nog steeds, waardoor Kelly de winst in 2 sets binnensleepte.

Alles kon nog, de mixen werden belangrijk!

Kelly en Philippe namen het op tegen Lisa en Johan. Philippe had Johan al wat uitgetest en wou ook 
het verlies van de enkel goedmaken. Na enkele rally's te volgen, dacht Katleen dat dit geen 
probleem ging worden. Hoewel het nog spannende rally's waren, wonnen Kelly en Philippe de 
eerste en tweede set.



Alles hing nu af van Lindsay en Tom. Deze twee namen het op tegen Karmen en Jurgen. Ook hier 
leek de winst binnen handbereik. In de tweede set liep het echter mis. Tom sloeg een harde smash 
recht naast het oog van Karmen. Niet enkel Karmen moest even bekomen, maar ook Tom. Lindsay 
liep volgens Tom af en toe eens in de weg, maar zo redde ze ook een paar pluimen. De 2 de set ging 
naar Karmen en Jurgen.
Alle supporters zaten klaar voor de 3de set, hierin werd beslist of we naar huis gingen met een 
gelijkspel of met de winst. Deze 3de set ging constant gelijk op, iedereen zat op het puntje van de 
bank (er stonden nu eenmaal geen stoelen). Tom en Lindsay bezweken niet onder de druk en 
haalden de overwinning binnen.

KDR
 

 

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC - Eerste gemengde ploeg

Afdeling/Reeks: 3de provinciale B Datum: 1/25/2009

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Beveren 2G Eikenlo 1G

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

Heren enkel 1 Hulstaert Johan C1 Baudts Philippe C2 21 12 21 17 2 0 1 0 42 29

Heren enkel 2 Cauwenbergh Jurgen D Bontinck Tom D 16 21 10 21 0 2 0 1 26 42

Dames enkel 1 Van der Aa Lisa C1 De Roo Katleen C2 21 19 21 10 2 0 1 0 42 29

Dames enkel 2 De Boer Karmen D Van Kerckvoorde Kelly C2 13 21 18 21 0 2 0 1 31 42

Heren dubbel
Hulstaert Johan C1 Baudts Philippe C2

21 14 17 21 21 17 2 1 1 0 59 52
Cauwenbergh Jurgen D Bontinck Tom D

Dames dubbel
Van der Aa Lisa C1 De Roo Katleen C2

17 21 14 21 0 2 0 1 31 42
De Boer Karmen D De Vrieze Lindsay D

Gemengd dubbel 1
Hulstaert Johan C1 Baudts Philippe C2

16 21 18 21 0 2 0 1 34 42
Van der Aa Lisa C1 Van Kerckvoorde Kelly C2

Gemengd dubbel 2
Cauwenbergh Jurgen D Bontinck Tom D

16 21 21 17 20 22 1 2 0 1 57 60
De Boer Karmen D De Vrieze Lindsay D

Winnaar:
Totalen: 7 11 3 5 322 338

Eikenlo 1G


