
Eikenlo 1G - Oudegem 1G 

Op donderdag 3 oktober vond de eerste thuiswedstrijd plaats van de eerste mix ploeg. Ze mochten 

meteen klapper Oudegem 1G verwelkomen. Een team die zich versterkt heeft en voluit voor het 

kampioenschap gaat. Een gemakkelijke avond zou het zeker niet worden. Voor Eikenlo 1G speelden 

Kim, Kevin, Valentine, Anne, Stijn en Geert. 

 

Kevin en Geert begonnen met de dubbel tegen 2 A-spelers. Absoluut geen cadeau, maar onze heren 

hadden weinig te verliezen. Kevin en Geert namen een goede start en speelden snel en aanvallend. 

Ze wisten nipt de eerste set te winnen. In de tweede set ging het iets minder, een derde set moest de 

beslissing brengen. Daarin ging ons duo goed mee, maar kon niet voor een stunt zorgen. Ze verloren 

de derde set. 

Bij de dames speelden Kim en Anne een goede partij. Zij kwamen eigenlijk nooit in de problemen en 

wisten hun match wel te winnen, dit in 2 afgetekende sets. 

Daarna mochten de heren aantreden, Geert mocht het in zijn enkel opnemen tegen A-speler Glenn, 

Kevin mocht de strijd aangaan tegen leeftijdsgenoot en sterke B1-speler Michiel. 

Geert ging in zijn partij uitstekend van start, speelde een versnelling hoger dan zijn tegenstander en 

wist vrij vlot de eerste set te winnen. Daarna moest Geert toch even bekomen en de tweede set 

laten gaan. In de derde set werden er teveel onnodige fouten gemaakt en ging ook deze set naar 

Oudegem. 

Kevin moest in zijn enkel even warm draaien en op tempo komen. De eerste set kreeg Kevin geen 

kansen en verloor de set. In de tweede set nam Kevin een betere start en wist meteen een 5-tal 

punten voorsprong te nemen. Dit was goed om te setwinst te verzekeren. In de derde set werd het 

terug een pak moeilijker en moest ook hij zijn meerdere herkennen in Michiel. 

 

Tussenstand 1-3. Een moeilijke uitgangsituatie om aanspraak te maken op enige punten. 

 

Daarna mochten de dames aantreden. 

Anne mocht het opnemen tegen Nele. De eerste set ging zowat alles fout wat kon fout gaan bij Anne, 

de eerste set was dan ook snel afgelopen in het voordeel van Oudegem. In de tweede set bracht 

Anne even snel de score terug in evenwicht. In de beslissende derde set kon Anne haar spel 

vasthouden en wist ze toch verdiend de partij naar zich toe te trekken. 

Valentine mocht het in de 2de enkel opnemen tegen B2 speelster Brenda. Daarin kende Valentine 

eigenlijk weinig problemen. De eerste set was nog even zoeken, maar eens op tempo was de winst 

snel een feit. 

 



Tussenstand 3-3. Een evenwichtige strijd wat dames en heren betreft, op naar de mixen waar er voor 

de punten werd gespeeld. 

 

Kim en Geert namen de eerste mix voor hun rekening. Geconcentreerd begon ons duo aan de partij 

tegen een A en B1 speler. Kim en Geert namen vrij snel een voorsprong en wisten deze mooi uit te 

bouwen tot winst in de eerste set. Ook in de tweede set namen ze vrij vroeg een voorsprong en 

konden vervolgens vlot de partij winnen. 

Stijn en Valentine konden in hun partij voor de volle winst zorgen. Het zag er ook even goed uit in de 

eerste set, maar uiteindelijk moesten ze de set nipt laten gaan. In de tweede set ging het daarna een 

stuk minder en konden ze geen aanspraak meer maken op winst. 

 

Eindstand 4-4. Hiermee houd Eikenlo 1G wel de koppositie vast in de reeks en weet het Oudegem 

nog steeds met 1 punt achter zich te houden.  

Gelijk spelen tegen Oudegem, gezien de sterke heren in het team is misschien wel een gewonnen 

punt, hoewel Eikenlo deze avond wel kansen had op winst. 

Om de minieme voorsprong te behouden zullen de volgende wedstrijden cruciaal zijn. Zondag 13 

oktober wordt het team verwacht in het verre Merchtem, hopelijk kunnen de 2 punten mee naar 

huis genomen worden. Supporters op post? 

            GDB 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

De Baets Geert B1 Van Schuerbeeck Glenn A 21 12 15 21 12 21 1 2 0 1 48 54

Recollecte Kevin B1 Polfliet Michiel B1 11 21 21 16 12 21 1 2 0 1 44 58

Stoel Anne B1 Guns Nele B1 13 21 21 9 21 15 2 1 1 0 55 45

Sonneville Valentine B2 Crommelinck Brenda B2 21 16 21 8 2 0 1 0 42 24

De Baets Geert B1 Piqueur Gert A

Recollecte Kevin B1 Van Schuerbeeck Glenn A

Recollecte Kim B1 Guns Nele B1

Stoel Anne B1 Ledegen Natasja B2

De Baets Geert B1 Piqueur Gert A

Recollecte Kim B1 Guns Nele B1

Eloot Stijn B1 Polfliet Michiel B1

Sonneville Valentine B2 Ledegen Natasja B2

4 354 341
Gelijk

2 0 1 31 42

Winnaar:
Totalen: 11 9 4

42 28

0

0

0 1 0

Gemengd dubbel 2 19 21 12 21

42 27

Gemengd dubbel 1 21 14 21 14 2 0 1

50 63

Dames dubbel 21 15 21 12 2

17 21 1 2 0 1

Punten

Heren enkel 1

Heren enkel 2

Dames enkel 1

Dames enkel 2

Heren dubbel 23 21 10 21

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

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste gemengde  ploeg
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