
Eikenlo 1G - Lebad 3G

Op donderdag 27 september stond al de 3de ontmoeting op het programma voor mix 1. We mochten 
de voorlopige leider in de reeks ontvangen, Lebad. Een sterke tegenstander, misschien wel 
titelkandidaat. Mits de vele blessure stond iedereen terug paraat, alleen Geert moest toekijken. Voor 
Eikenlo speelden, Kim, Kevin, Stijn, Valentine en Eva.

Het werd even zoeken bij het nieuwe dubbel duo Stijn en Kevin en dat is altijd moeilijk. Na een 
goede start moesten ze toch de eerste set nipt laten schieten. In de tweede set werden net iets teveel 
fouten gemaakt en werd de partij verloren.

In het dames dubbel gingen Kim en Valentine goed mee. Ze wisten mooie punten te maken maar 
hadden net dat tikkeltje geluk niet aan hun zijde om een set te pakken. Ze verloren in 2 zeer nipte 
sets.

Stijn mocht dan als eerste enkel aantreden. In de eerste set liet Stijn teveel directe fouten noteren en 
wist nooit aanspraak te maken op de set. De tweede set ging een stuk beter, de shuttles werden 
binnen gehouden en de fouten begonnen bij de tegenstander te komen. Stijn won knap de tweede 
set. In de derde set mistte Stijn de start. Hij stond meteen op een te grote achterstand en werd 
kansloos.

Kevin speelde de 2de enkel tegen een tegenstander die hij misschien kon hebben. De eerste set werd 
nipt verloren maar gaf goede moed. In de tweede set wist Kevin een kleine voorsprong te nemen en 
de set te pakken. De derde set werd spannend, toch moest Kevin pas op het einde afhaken en 
verloor  de partij.

Een tussenstand van 0-4 was even een domper, toch probeerde iedereen nog te gaan voor het punt.

Valentine mocht het opnemen als eerste enkel. Met een tegenstander die 2 klassementen hoger is 
dan haar werd dit zeker geen cadeau. Al snel bleek het verschil toch nog iets te groot te zijn. 
Valentine moest haar meerdere herkennen in 2 sets.

Eva nam het op tegen een B2 speelster. Eva, misschien wel in de vorm van haar leven, gaf meteen 
alles. De eerste set werd dan ook knap gewonnen. Er werd even gevreesd voor een kleine terugval, 
maar niets was minder waar. In de tweede set ging Eva super verder en ook die set werd subliem 
gewonnen.
Meteen een eer redder genoteerd en opnieuw puntjes voor Eva.

In de mixen speelden broer en zus samen tegen een brok ervaring en jong talent. De eerste set was 
sneller voorbij dan gedacht, helaas in het nadeel van Eikenlo. De tweede set ging een stuk beter en 
was er enige frustratie aan de overkant. De set werd gewonnen en een derde set moest de beslissing 
brengen. In die derde set bleef de score mooi gelijk opgaand. Kim en Kevin wonnen de set 
uiteindelijk zeer nipt.

Stijn en Eva mochten de tweede mix spelen. Eva nog aan het bekomen van haar enkel had toch wat 
last van enige stress. De eerste werden dan ook niet veel goede services genoteerd en werd de set 
verloren. In de tweede ging zowat alles mee voor Stijn en Eva. Met 21-5 werd een derde set 
afgedwongen. Daarin werd er terug iets tacktischer gespeeld en moest Eikenlo opnieuw nipt de set 
laten schieten.

Eindstand 2-6, met 4 3-setters kon het ook naar onze kant gedraaid zijn, al was de winst toch wel 
net iets te hoog.

De volgende wedstrijd laat niet snel op zich wacht en staat komende zondag op het programma, dan 
wordt het eerste team verwacht in Mariakerke om het op te nemen tegen Gentse.

GDB



Afdeling/Reeks: 3de Liga B Datum: 27/09/12

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

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

Heren enkel 1 B1 B1 14 21 21 18 7 21 1 2 0 1 42 60

Heren enkel 2 B1 Vanneste Thibaut B1 19 21 21 16 17 21 1 2 0 1 57 58

Dames enkel 1 Sonneville Valentine C1 B1 12 21 11 21 0 2 0 1 23 42

Dames enkel 2 Jacobs Eva C1 B2 21 17 21 15 2 0 1 0 42 32

Heren dubbel
B1 B1

19 21 14 21 0 2 0 1 33 42
B1 B1

Dames dubbel
B1 B1

19 21 18 21 0 2 0 1 37 42
Sonneville Valentine C1 B1

Gemengd dubbel 1
B1 Vanneste Thibaut B1

9 21 21 14 21 19 2 1 1 0 51 54
B1 B1

Gemengd dubbel 2
B1 B1

18 21 21 5 18 21 1 2 0 1 57 47
Jacobs Eva C1 B2

Winnaar:
Totalen: 7 13 2 6 342 377

Lebad 3G

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste gemengde ploeg

Eikenlo 1G Lebad 3G

Eloot Stijn Vandorpe Bert

Recollecte Kevin

Neyrinck Caro

Basslé Febe

Eloot Stijn Vandorpe Bert

Recollecte Kevin Normon Michiel

Recollecte Kim Neyrinck Caro

Lateur Stefanie

Recollecte Kevin

Recollecte Kim Lateur Stefanie

Eloot Stijn Normon Michiel

Basslé Febe
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