
Eikenlo 1G - Oudegem 1G 

Op donderdagavond 15 november mochten we Oudegem verwelkomen. Oudegem momenteel 2de in de stand 

stond met 1 wedstrijd meer 2 puntjes voor. We konden bij winst dus terug op een gedeelde 2de plaats komen. In 

de heenronde werd er miraculeus gelijk gespeeld, beide punten thuis houden zou dus geen gemakkelijke opdracht 

worden. Gelukkig konden we aantreden op volle sterkte, al was zeker niet iedereen optimaal fit. Voor Eikenlo 

speelden: Kevin, Kim, Stijn, Eva, Valentine en Geert. 

Geert en Kevin gingen van start met de dubbel en wisten meteen goed bij te blijven. Er werden enkele zeer snelle en 

goede rally's gespeeld en geen van beide duo's wisten een voorsprong te pakken. In een spannend slot wisten onze 

heren toch de eerste set te pakken in verlengingen. In de tweede set deden aanvankelijk goed mee, maar verloren 

langzaam de grip en moesten de set laten gaan. Ook in de derde set konden onze heren lang bijblijven, maar waren 

teveel directe fouten de oorzaak van verlies. We verloren dan ook van een sterk dubbel duo uit Oudegem. 

Kim en Eva leken het iets gemakkelijker te hebben. Zij wisten hun partij wel te winnen in 2 uitstekende sets 

De bordjes stonden dus gelijk, op naar de enkelspelen. 

Geert speelde de eerste enkel. De eerste set was toch even aanpassen, snelle slagen en sterke aanvallen was precies 

de tactiek aan beide kanten. We zagen vooral korte rally's. Geert verloor de eerste set nipt, maar wist de tweede set 

toch iets meer rust in te bouwen en de set te winnen. In de derde set bleef het lang spannend, tactisch werd er 

weinig gewijzigd en Geert kon gelukkig de partij winnend afsluiten. 

Stijn ging in zijn partij wat aarzelend van start. Persoonlijke fouten brachten hem op een achterstand die hem de set 

kosten. In de tweede en derde set kreeg zijn tegenstander enige last van kramp en kon de partij vervolgens vlot 

binnengehaald worden. 

Een 3-1 voorsprong, Eikenlo 1G was goed op weg naar puntjes. 

Valentine mocht zich revancheren voor haar verlies in de heenronde. Valentine speelt de laatste tijd uitstekend maar 

weet steevast haar voorsprong weg te geven. Ook deze keer nam Valentine een voorsprong maar kon de set niet 

bemachtigen. Ook in de tweede set kwam ze net enkele puntjes te kort en verloor ze in een spannende wedstrijd. 

Eva kon in haar partij haar status als toekomstige B2 bevestigen. En dat deed ze met verve, de eerste set werd mooi 

gewonnen en ook de tweede set ging verdiend naar Eva. 

4-2 als tussenstand en de mixen moesten nog komen! 

Geert en Kim, die nog geen mix verloren hadden, mochten voor de winst zorgen in mix 1. Zonder de tegenstander te 

onderschatten waren de winst kansen reëel. Geert en Kim speelden een nagenoeg foutloze wedstrijd en haalden de 

winst vlot binnen. 

Stijn en Valentine mochten nog optreden voor de eer. Jammer genoeg konden ze hun partij niet winnen. 

Eindstand 5-3. We konden dus de 2 punten thuis houden en zo terug op gelijke hoogte komen als Oudegem, 2de in 

de stand. Zo blijven we in strijd voor de 2de en praktisch zeker van behoud in liga. 

De volgende wedstrijd is tegen leider in de reeks, Lebad. Benieuwd of we daar voor een stunt kunnen zorgen. 

 

GDB 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

De Baets Geert B1 Van Schuerbeeck Glenn B1 19 21 21 16 21 17 2 1 1 0 61 54

Eloot Stijn B1 Roels Bart B1 21 23 21 13 21 14 2 1 1 0 63 50

Sonneville Valentine C1 Guns Nele B1 20 22 19 21 0 2 0 1 39 43

Jacobs Eva C1 Mussche Petra B2 21 17 21 16 2 0 1 0 42 33

De Baets Geert B1 Roels Bart B1

Recollecte Kevin B1 Piqueur Gert B1

Recollecte Kim B1 Guns Nele B1

Jacobs Eva C1 Ledegen Natasja B1

De Baets Geert B1 Piqueur Gert B1

Recollecte Kim B1 Ledegen Natasja B1

Eloot Stijn B1 Van Schuerbeeck Glenn B1

Sonneville Valentine C1 Mussche Petra B2

3 370 332
Eikenlo 1G

2 0 1 29 43

Winnaar:
Totalen: 11 8 5

42 13

0

0

0 1 0

Gemengd dubbel 2 20 22 9 21

42 31

Gemengd dubbel 1 21 6 21 7 2 0 1

52 65

Dames dubbel 21 15 21 16 2

13 21 1 2 0 1

Punten

Heren enkel 1

Heren enkel 2

Dames enkel 1

Dames enkel 2

Heren dubbel 25 23 14 21

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

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste gemengde  ploeg

3de Liga B Datum: 15/11/12

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Eikenlo 1G Oudegem 1G


