
Pluimplukkers 3G - Eikenlo 1G 

 

Op zondagavond 11 november stond de eerste wedstrijd van de terugronde op het programma. We werden 

verwacht in het nieuwe sportcomplex te Gent. Het liep even mis bij de intrede aangezien niemand echt de sporthal 

wist zijn. Toch kwamen we nog mooi op tijd om ons minimaal voor te bereiden. We konden geen beroep doen op 

onze fitste spelen, Stijn. Verder was iedereen paraat, we gingen de strijd aan met voor Eikenlo: een half 

geblesseerde Eva, een Valentine met rugklachten, een half zieke Kim, een stilaan genezende Kevin en vermoeide 

Geert met wat rugklachten. Het beloofde dus een hele klus te worden om onze heen prestatie te evenaren, er werd 

toen immers gewonnen met 6-2. 

 

Kevin en Geert mochten aantreden tegen 2 degelijke heren, maar kregen zowat de traagste shuttle ooit 

voorgeschoteld. Alle veertjes sterk naar binnen geplooid bracht slechts een tijdelijke oplossing. Deftige rally's spelen 

was dan ook niet mogelijk. Onze heren verloren hun partij in 2 nipte sets. 

Kim en Eva wisten wel de dames van de pluimplukkers de baas te blijven en wonnen hun partij in 2 sets. 

In de enkels moest Geert terug aantreden na een lange blessure periode, wedstrijdritme was dan ook ver te zoeken. 

Toch speelde Geert bij vlagen enkele mooie punten, maar moest uiteindelijk wel nipt de wedstrijd laten gaan. 

Kevin ging voor de 2de enkel. Met een matig optreden wist Kevin geen aanspraak te maken op winst, hij verloor in 2 

sets. 

Valentine mocht het in haar enkel opnemen tegen een brok ervaring, maar dat bracht Valentine niet van de wijs. Ze 

wist brutaal een mooie voorsprong bijeen te spelen, maar moest deze jammer genoeg alsnog laten gaan. In de 

tweede set was het dan toch de ervaring die kwam bovendrijven en moest Valentine haar meerdere herkennen. 

Eva mocht het opnemen tegen de zus van Stijn. Geen gemakkelijke wedstrijd, Eva kwam snel onder druk maar vocht 

meteen terug en nam uiteindelijk toch mooi de winst in 2 sets. 

Tussenstand 4-2. Een gelijkspel was misschien nog haalbaar? 

In het gemengd stonden Kim en Geert in voor de 1ste mix. Het was alweer een tijdje geleden en het routinespel was 

even weg. De eerste set werd dan ook verloren. In de tweede en derde set liep het terug een stuk beter en wist ons 

duo vlot de aanval te nemen en mooi te punten te pakken. 

Kevin en Valentine gingen voor de 2de mix. Beiden hadden nog niet eerder met elkaar gemixed en werd het toch 

wat afwachten. De eerste set ging nipt verloren en ook de tweede set moesten ze laten gaan in verlengingen. 

Eindstand een 5-3 verlies en ons 2de verlies dit seizoen was een feit. Uiteraard een jammer verlies en misschien was 

een gelijkspel meer terecht geweest gezien de nipte nederlagen in de wedstrijden. 

We blijven echter nog in de top 3 van de reeks hangen en komende donderdag ontvangen we een directe 

concurrent, Oudegem. In de heenronde werd er gelijkgespeeld, benieuwd of we dit kunnen evenaren of misschien 

wel verbeteren. 

 

GDB 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

De Cleene Dieter B1 De Baets Geert B1 21 19 21 18 2 0 1 0 42 37

Temmerman Arno B1 Recollecte Kevin B1 21 14 21 14 2 0 1 0 42 28

Vandecaveye Bieke B1 Sonneville Valentine C1 21 19 21 6 2 0 1 0 42 25

Eloot Silke B2 Jacobs Eva C1 16 21 11 21 0 2 0 1 27 42

De Cleene Dieter B1 De Baets Geert B1

Temmerman Arno B1 Recollecte Kevin B1

Vandecaveye Bieke B1 Recollecte Kim B1

Eloot Silke B2 Jacobs Eva C1

Temmerman Arno B1 De Baets Geert B1

Vandecaveye Bieke B1 Recollecte Kim B1

De Cleene Dieter B1 Recollecte Kevin B1

Eloot Silke B2 Sonneville Valentine C1

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste gemengde  ploeg

3de Liga B Datum: 11/11/12

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Pluimplukkers 3G Eikenlo 1G

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

Heren enkel 1

Heren enkel 2

Dames enkel 1

Dames enkel 2

Heren dubbel 21 17 21 19 2 0 1 0 42 36

Dames dubbel 17 21 18 21 0 35 42

Gemengd dubbel 1 21 17 9 21 1 2 0 1

2 0 1

Gemengd dubbel 2 21 18 25 23

Totalen: 11 6 5

39 59

2

9 21

3 315 310
Pluimplukkers 3G

0 1 0 46 41

Winnaar:


