
Gabad 1G – Eikenlo BC 1G (2-6)

Op 10 november vertrokken Kelly, Philippe, Tom, Kevin, Lindsay en Katleen richting Asper. Na 
wat zoekwerk naar de juiste kleedkamer waren ze er klaar voor. 
Het voorbeeld volgend van de jeugd bij de pluimplukkers (de heren 2 hadden daar immers de dag 
ervoor gespeeld) begonnen we met enkele opwarmingsloopjes. Hoewel, enkelen maakten er sleuren 
met Kelly van.

Onder het motte verandering van spijs doet eten, speelden Tom en Philippe de herendubbel, ze 
namen het op tegen Peter en Stijn. Deze twee bracht het duo niet in de war, de eerste set was zo om. 
In de tweede set was het veel spannender. Maar de Tom en Philippe slaagden er toch in om het 
goede voorbeeld te tonen en wonnen toch de 2de set.

Het goed op elkaar ingespeelde duo Lindsay en Katleen namen het op tegen Annelies en Emelien. 
In het begin liep het wat stroef, maar de diesels kwamen op tempo en wonnen de eerste set. Onder 
druk van de ploeggenoten moest ook deze wedstrijd in 2 sets gewonnen worden. Lindsay en 
Katleen deden wat gevraagd werd en wonnen ook de 2de set, waardoor de tussenstand 0-2 werd.

Kevin nam het op tegen Peter in de eerste herenenkel. Na wat verwarring op de bank, waarom 
speelt een D met veren?? Bleek dat we een verkeerd uitwisselingsformulier in ons handen hadden 
gekregen. Katleen had immers een ander formulier gezien bij de start en daar stond een C1 op.
Kevin leek geen problemen te hebben met het spel van Peter en won overduidelijk de eerste set. 
Wou hij nu perse 3 sets spelen, of hing hij teveel de speelvogel uit? Wat het ook was, de 2de set 
ging naar Peter. Mits wat aansporingen won Kevin dan toch ook de derde set.

Katleen nam het op tegen Annelies. Hoewel Katleen er in slaagde om een kleine voorsprong uit te 
bouwen, kraakte er toch iets halverwege en won Annelies alsnog de eerste set. De tweede set had 
een gelijkaardig verloop, waardoor de thuisploeg hun eerste punt binnenhaalde. 

Aangezien er terreinen genoeg waren, was Tom ook al begonnen aan zijn enkel. Hij nam het op 
tegen Stijn en was van plan om nog een competitiepuntje te nemen. Tom bleef constant spelen en 
uiteindelijk kraakte de tegenstander. Door de winst van Tom, waren we al zeker van een gelijkspel. 

Kelly nam het als laatste enkelspeelster op tegen Marie-Luce. De eerste set kon Kelly winnen, met 
wat tips van Philippe. Plots lukte het niet meer om die tips om te zetten in de praktijk en de 2de set 
ging naar Marie-Luce. Zou hier de ervaring winnen tegen de jeugdigheid? Hoewel Kelly duidelijk 
wist wat ze moest doen, lukte het niet echt en de 3de set ging ook naar Marie-Luce.

Aangezien het om een mixcompetitie gaat, waren we vastbesloten om de mixen dan ook te winnen. 
Terwijl Kelly nog aan het spelen was, namen Kevin en Lindsay het op tegen Peter en Emelien. Op 
het eerste zicht mocht dit geen probleem zijn. Na de winst in de eerste set, snapte niemand wat er 
gebeurde in de 2de set, deze werd gewonnen door Peter en Emelien. Door het enthousiasme om 
sneller klaar te zijn dan Kelly, kwamen Peter en Emelien niet meer aan bod in de 3de set. Jammer 
genoeg was Kelly toch sneller klaar.

Kelly had geen tijd om af te koelen, ze mocht het samen met Philippe opnemen tegen Stijn en 
Nancy. Kelly opgepept door het verlies was vastbesloten om deze wedstrijd te winnen. Kelly en 
Philippe zijn goed op elkaar ingespeeld, de tegenstanders vormden op geen enkel moment een echte 
bedreiging.

De tweede winst van van dit seizoen was een feit. Hopelijk kunnen we dit volgende week herhalen.



Katleen De Roo

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC - Eerste gemengde ploeg

Afdeling/Reeks: 3de provinciale B Datum: 10:11/2008

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Gabad 1G Eikenlo 1G

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

Heren enkel 1 Aerts Peter C1 Recollecte Kevin C1 10 21 21 15 15 21 1 2 0 1 46 57

Heren enkel 2 De Groote Stijn D Bontinck Tom D 15 21 16 21 0 2 0 1 31 42

Dames enkel 1 Scheppens Annelies C2 De Roo Katleen C2 21 15 21 16 2 0 1 0 42 31

Dames enkel 2 Dilewyns Marie-Luce C2 Van Kerckhove Kelly C2 18 21 21 15 21 13 2 1 1 0 60 49

Heren dubbel
Aerts Peter C1 Baudts Philippe C2

6 21 19 21 0 2 0 1 25 42
De Groote Stijn D Bontinck Tom D

Dames dubbel
Scheppens Annelies C2 De Roo Katleen C2

15 21 16 21 0 2 0 1 31 42
Lauwerier Emelien D De Vrieze Lindsay D

Gemengd dubbel 1
Aerts Peter C1 Recollecte Kevin C1

16 21 21 18 4 21 1 2 0 1 41 60
Lauwerier Emelien D De Vrieze Lindsay D

Gemengd dubbel 2
De Groote Stijn D Baudts Philippe C2

8 21 11 21 0 2 0 1 19 42
De Smet Nancy D Van Kerckhove Kelly C2

Winnaar:
Totalen: 6 13 2 6 295 365

Eikenlo 1G


