
Eikenlo 1G - Gentse 1G 

Op donderdag 11 oktober mochten we het alweer opnemen tegen de mix ploeg van Gentse. Wegens 

de verplaatste uitwedstrijd hadden we deze reeds achter de rug. In Gentse wisten we 4-4 gelijk te 

spelen, maar lagen er zeker kansen op winst. We probeerden dan ook thuis alles te geven om toch de 

2 punten te kunnen thuis houden. Zowel Gentse als Eikenlo kan de punten goed gebruiken om de 

plaats in de competitie wat op te waarderen. We gingen van start met onze vaste kern, Eva, 

Valentine, Kim, Stijn, Kevin en Geert. 

Kevin en Geert wisten in de heenronde hun dubbel vrij vlot te winnen en mochten het deze keer 

opnieuw opnemen tegen dezelfde tegenstanders. Het was zeker geen gemakkelijke partij, maar toch 

wisten ze het overzicht te bewaren en ook nu de partij vrij vlot te winnen in 2 sets. 

Bij de dames werd het eveneens een revanche. Kim en Eva wisten in Gentse nipt in 2 sets te winnen. 

Het werd opnieuw een spannende partij, de eerste set werd nipt gewonnen, de tweede even nipt 

verloren. In de derde set was de spanning zeker niet minder, maar onze dames trokken aan het 

langste eind. 

Opnieuw een tussenstand van 2-0, Eikenlo 1G was dus goed gestart. 

Ook Kevin mocht zich revancheren op zijn tegenstander. Deze keer kon Kevin hem volledig toeleggen 

op zijn enkel en speelde ook rustiger dan in de heenronde. De eerste set werd nipt verloren. In de 

tweede set zagen enkele mooie rally's maar moest Kevin toch de partij nipt laten schieten. 

Stijn mocht in zijn enkel het opnemen tegen een oude clubgenoot. Hij verpulverde hem in de eerste 

set met maar liefst 21-4! De tweede set werd dan ook een formaliteit en werd ook vlot gewonnen. 

Beide dames mochten zich revancheren op de heenronde. Valentine moest het opnieuw opnemen 

tegen een B1 dame. In de eerste set zagen we nog enkele foutjes bij Valentine en werd de set 

verloren. De tweede set verliep een stuk beter en werd zelfs nipt gewonnen. In de derde set ging 

alles mee. Valentine wist een mooie voorsprong te nemen en liet deze niet meer los. De winst werd 

knap binnengehaald! 

Ook Eva ging beter van start dan in de heenronde. Ze wist de eerste set knap te winnen. De tweede 

set ging nipt verloren. Maar in de derde set stond Eva terug paraat. Ze bleef alles geven en met 

resultaat. De set werd mooi gewonnen en opnieuw 2 persoonlijke punten voor Eva, die ondertussen 

reeds op 10 punten staat en bijna haar B2 vast heeft na 6 weken competitie! 

Met de schitterende overwinningen van de dames was de winst reeds een feit! De score kon alleen 

nog vergroot worden. 

Na het verlies van Kevin en Kim in de heenronde probeerden Kim en Geert de eerste mix wedstrijd 

binnen te halen. Met een matig spel werd wel de eerste set gewonnen. Ook in de tweede set werd er 

matig gespeeld, maar bleek dit toch voldoende om een voorsprong bijeen te spelen. Toch kwamen 

de tegenstanders nog bijna terug, maar werd de set en wedstrijd toch nipt gewonnen door Kim en 

Geert. 



Stijn en Valentine kregen een andere tegenstander dan in de heenronde, doch wel een haalbare 

kaart normaal. De eerste set werd vlot gewonnen en was er geen vuiltje aan de lucht. In de tweede 

set stokte de machine toch wat en werd de set verloren. In de derde set werd het spannend, maar 

moesten Stijn en Valentine toch nipt de set laten schieten. 

Eindstand 6-2 winst. Een zeer mooi resultaat gezien het gelijkspel van 2 weken geleden. Het was ook 

gelukt om de 2 punten thuis te houden en daarmee doen we voorlopig gouden zaken in de 

tussenstand van het klassement. Eikenlo 1G staat momenteel zelfs op een 2de plaats in de ranking. 

De volgende wedstrijd is een verplaatsing naar Lokeren, de enige tegenstander waar we nog niet 

tegen gespeeld hebben en voorlopig de laatste in de stand. Zondagavond 21 oktober worden we in 

Lokeren verwacht. 

GDB 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

Recollecte Kevin B1 Verbruggen Steven B1 17 21 19 21 0 2 0 1 36 42

Eloot Stijn B1 Devooght Thijs B2 21 4 21 11 2 0 1 0 42 15

Sonneville Valentine C1 Cloquet Veronique B1 13 21 21 18 21 8 2 1 1 0 55 47

Jacobs Eva C1 Breyne Johanna B2 21 14 17 21 21 14 2 1 1 0 59 49

De Baets Geert B1 Verbruggen Steven B1

Recollecte Kevin B1 Govaerts Jonathan B1

Recollecte Kim B1 Cloquet Veronique B1

Jacobs Eva C1 Van Landeghem Sofie B1

De Baets Geert B1 Govaerts Jonathan B1

Recollecte Kim B1 Van Landeghem Sofie B1

Eloot Stijn B1 Devooght Thijs B2

Jacobs Eva C1 Breyne Johanna B2

2 389 337
Eikenlo 1G

2 0 1 52 58

Winnaar:
Totalen: 13 7 6

42 36

Gemengd dubbel 2 21 16 13 21 18 21 1

2 0 1 0

1 1 0 61 58

Gemengd dubbel 1 21 17 21 19

42 32

Dames dubbel 21 19 19 21 21 18 2

2 0 1 0

Punten

Heren enkel 1

Heren enkel 2

Dames enkel 1

Dames enkel 2

Heren dubbel 21 17 21 15

Wedstrijd 1e game 2e game 3e game Games Wedstrijd

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste gemengde  ploeg

3de Liga B Datum: 11/10/12

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Eikenlo 1G Gentse 1G


