
Eikenlo 1G – Pluimplukkers 3G

Op 29 maart werd de thuiswedstrijd tegen de Pluimplukkers gespeeld. In de heenwedstrijd werd er
onverwacht vlot gewonnen met 2-6 maar alles moet uiteraard gespeeld worden...
Voor Eikenlo speelden De Baets Geert, Recollecte Kevin, De Roo Katleen, Deschamps Gaëlle en
Recollecte Kim. Pluimplukkers had enkele nieuwe heren opgetrommeld zijnde Eloot Stijn, Gabriël
Geert en Verlinde Geert. Bij de dames waren Waegebaert Seike en Noreillie Claire opnieuw van de
partij, De Dapper Marleen werd vervangen door Clottens Els.

Geert en Kevin startten in hun dubbel tegen Geert en Geert (een overdosis “Geerten” op het terrein
maakte het niet zo eenvoudig om te supporteren...). Onze Geert en Kevin speelden een niet al te
sterke wedstrijd en wisten soms met veel moeite het hoofd boven water te houden. Toch konden ze
nipt in 2 sets de winst binnenhalen. Het werd tweemaal 21-19.

Het damesdubbel ging veel vlotter. Hier namen Kim en Katleen het op tegen Seike en Claire. In de
eerste set hadden ze moeite om afstand te nemen van hun tegenstanders, maar naar het einde van de
eerste set konden ze toch een reeks punten binnenhalen. Het werd 21-15. Veel beter werd het in set
2, hier was het het ene moment 2-2 en met Katleen aan service was het vervolgens 14-2. Een grote
voorsprong dus mede mogelijk gemaakt door de onvoorziene servicekwaliteit van Katleen en het
toch wel zeer trage spel van Kim (Katleen vond het met momenten zeer lang duren eer de shuttle
van achter haar terug naar de overkant ging...). Onze dames kwamen dus ook niet meer in de
problemen en konden gemakkelijk de tweede set binnenhalen met 21-9.

Tussenstand 2-0, al kropen we hier toch al een beetje door het oog van de naald...

In het heren enkel 1 nam Geert het op tegen Stijn. Geert kwam in de eerste set echter vooral zichzelf
tegen. De stress sloeg in de benen en bewegen op het veld zat er ook niet echt meer in. De eerste set
werd al vlug verloren met 10-21. Tijd om zich te herpakken dus en langzaamaan begon het toch te
beteren. Er werd beter bewogen op het veld en blijkbaar kon ook Stijn in de fout gaan. De tweede
set werd gewonnen met 21-16. In de derde beslissende set kregen we ongeveer hetzelfde spelbeeld.
Beide heren vochten voor alle punten maar het was uiteindelijk Geert die de winst kon binnenhalen
met 21-17.

Katleen kreeg in haar enkel Els tegenover zich. Het zou zeker geen makkelijke opgave worden voor
Katleen. Toch verbaasde ze opnieuw iedereen door de eerste set zowaar te winnen met 22-20. In de
tweede set liep het echter veel minder. Opvallend was dat ze ongeveer alles in de forehand van haar
tegenstandster sloeg (bij navraag na de tweede set bleek dan ook dat ze nog niet echt doorhad dat ze
tegen een linkshandige aan het spelen was). Op naar set 3 waar we echter moesten constateren dat
ook was het 15de reservevaatje leeg was en bijgevolg werd ook de derde set verloren met 5-21.

Kevin mocht dan in zijn enkel van start gaan tegen Geert G. Kevin kende bitter weinig problemen
met deze B1 en mocht al vlug de winst laten noteren. Het werd 21-13 en 21-11.

Gaëlle nam het in haar enkel op tegen Seike. Gaëlle liet zich van haar beste kant zien en kon het
Seike in de eerste set knap lastig maken. Gaëlle verloor nipt met 18-21. In set twee kregen we
ongeveer hetzelfde spelbeeld. Gaëlle wist goed aan te klampen maar kon jammer genoeg geen



derde set opeisen. Het werd 15-21. Toch al bij al knap gedaan tegen een B2-dame.

Tussenstand 4-2, 1 punt verzilverd en nog twee mixen te gaan. 

Kevin en Kim namen het in de eerste mix op tegen Stijn en Els. Broer en zus gingen zoals
gewoonlijk goed van start en konden al vlug de eerste set binnenhalen met 21-15. In set twee ging
het echter allemaal iets moeizamer. Kim en Kevin konden geen kloof slaan en begonnen
onverklaarbare missers te maken. De set werd uiteindelijk beslist in het voordeel van de tegenpartij
met 25-27. De opdracht in de derde set was duidelijk, er moest beter gespeeld worden. Echter
bleven de fouten elkaar opvolgen en ook mentaal ging het niet meer. Het werd uiteindelijk 9-21 in
de derde set en zo kregen we voor de allereerste keer dit seizoen een verlies te verwerken in het
eerste gemengde spel. Een zware dobber...

Geert en Gaëlle namen het op tegen Geert V. en Claire. In de eerste set gingen zij goed mee maar
moesten nipt de duimen leggen met 18-21. In de tweede set werd er een voorsprong opgebouwd die
ze niet meer uit handen gaven. Het werd 21-16. Ook hier zou dus een derde set beslissen. In deze
derde set kon er jammer genoeg geen aanspraak gemaakt worden op winst. De tegenpartij kon een
kloofje slaan en Geert en Gaëlle konden niet meer bijbenen. Het werd 16-21.

Opnieuw kregen we dus een 4-4 eindstand te verwerken. Hiermee is ook beslist dat Lokerse 3G
zich tot kampioen mag kronen in onze reeks. Wanneer we onze twee laatste wedstrijden winnen,
komen we wel nog op gelijke hoogte met Lokeren, maar zullen we op wedstrijdsaldo sowieso
genoegen moeten nemen met de tweede plaats, wat natuurlijk op zich al helemaal niet zo slecht is!

K.R.



Afdeling/Reeks: 1ste provinciale Datum: 29/03/12

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Pluimplukkers 3G

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

Heren enkel 1 B1 B1 10 21 21 16 21 17 2 1 1 0 52 54

Heren enkel 2 B1 Geert Gabriel B1 21 13 21 11 2 0 1 0 42 24

Dames enkel 1 C1 B2 22 20 8 21 5 21 1 2 0 1 35 62

Dames enkel 2 C2 B2 18 21 15 21 0 2 0 1 33 42

Heren dubbel
B1 Geert Gabriel B1

21 19 21 19 2 0 1 0 42 38
B1 Geert Verlinde B2

Dames dubbel
B1 B2

21 15 21 9 2 0 1 0 42 24
C1 C1

Gemengd dubbel 1
B1 B1

21 15 25 27 9 21 1 2 0 1 55 63
B1 B2

Gemengd dubbel 2
B1 Geert Verlinde B2

18 21 21 16 16 21 1 2 0 1 55 58
C2 C1

Winnaar:
Totalen: 11 9 4 4 356 365

Gelijk

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste gemengde ploeg

Eikenlo 1G

De Baets Geert Stijn Eloot

Recollecte Kevin

De Roo Katleen Els Clottens

Deschamps Gaëlle Seike Waegebaert

De Baets Geert

Recollecte Kevin

Recollecte Kim Seike Waegebaert

De Roo Katleen Claire Noreillie

Recollecte Kevin Stijn Eloot

Recollecte Kim Els Clottens

De Baets Geert

Deschamps Gaëlle Claire Noreillie


