
Eikenlo 1G - Pluimplukkers 3G 

Op donderdag 7 november mocht Eikenlo 1G het opnemen tegen de Pluimplukkers, zoals altijd was 

het spannend afwachten met welke delegatie de Pluimplukkers naar Eeklo komen. Pluimplukkers 

kwam versterkt aan de start, ze hadden voor de gelegenheid kers vers provinciaal kampioen heren 

enkel A meegenomen, Kris Dendoncker, niet van de minste dus. Mix 1 moest het doen zonder Anne 

en Kevin deze keer, maar kon wel rekenen op Valentine, Eva, Kim, Stijn, Kjell en Geert. 

Kjell en Geert gingen van start met de herendubbel. Het werd even aftasten in het begin, maar al 

snel kwam ons duo op een mooie voorsprong en speelden Kjell en Geert bijna foutloos. De eerste set 

werd zowaar gewonnen met 21-6! In de tweede set hadden beide heren toch enig ander spel 

verwacht bij de Pluimplukkers met een pak meer tegenstand. Dit bleek goed mee te vallen en zowel 

Kjell als Geert konden vlot de aanval nemen en ook zo de tweede set zonder problemen 

binnenhalen. 

Kim en Valentine speelden voor deze gelegenheid samen en begonnen aan een lastige partij. De 

eerste set werd meteen een thriller van formaat waarin onze dames nipt de duimen moesten leggen 

voor de pluimplukkers. In de tweede set namen Kim en Valentine ruimschoots revanche en wonnen 

ze met 21-9. In de derde set konden onze dames hun goede spel vasthouden en wonnen ze de partij 

met 21-14. 

Tussenstand 2-0. Meteen een goede start, die hopelijk kon doorgetrokken worden in de enkel 

spelen. 

Geert mocht het opnemen tegen enkel kampioen Kris. Geert startte aanvankelijk goed en kon 

behoorlijk volgen tot aan de helft van de eerste set, daarna werden er teveel fouten gemaakt en ging 

de set verloren met 14-21. In de tweede set zagen we weinig fouten bij Geert en kon hij enige 

voorsprong opbouwen en behouden. Geert won de set met 21-14. In de beslissende derde set nam 

Kris een kleine voorsprong en was Geert niet bij machte om de kloof te dichten. Hij kwam nog 

dichtbij, maar moest uiteindelijk de partij aan Kris laten met 18-21. Toch een verdienstelijke partij 

van Geert en al bij al geen slecht resultaat. 

Intussen was Stijn ook aan zijn enkel partij bezig tegen Arno. Daarin moest Stijn nipt de eerste set aan 

Arno laten met 21-23. In de tweede set liep het een stuk vlotter en wist Stijn de set te winnen met 

21-12. In de derde set kon eveneens een kleine voorsprong nemen, maar langzaam maar zeker kwam 

Arno terug en won de partij met 15-21. 

Tussenstand 2-2. Hopen op de dames dan maar. 

Eva mocht aantreden als eerste enkel. Eva speelde een mooie en degelijke partij, maar moest toch 

haar meerdere herkennen in de sterke Saskia. Eva verloor de partij met twee keer 15-21. 

Als laatste enkel mocht Valentine starten tegen Leen. De eerste ging liep van een leien dakje en werd 

uitermate vlot gewonnen met 21-8. Geen vuiltje aan de lucht zou je denken, echter liep de tweede 

set net iets anders en moest Valentine de set aan Leen laten met 18-21. In de derde set had 

Valentine terug de trein op de rails en won ze de set met 21-12 



Tussenstand 3-3. Beide mixen zullen moeten gewonnen worden om ook deze keer de 2 punten thuis 

te houden. 

Kim en Geert mochten het opnemen tegen Kris en Bieke, zeker geen cadeau, maar misschien wel een 

uitdaging voor ons eerste mixduo. Kim en Geert ging prima van start en wisten meteen goed spel 

neer te zetten, weinig lifts, goed aanvallend en weinig fouten. De eerste set werd dan ook 

gemakkelijker gewonnen dan verwacht met 21-12. In de tweede set kregen Kim en Geert veel minder 

kansen om aan te vallen en was het wat zoeken in het vlakke spel. Er werden enkele mooie rally's 

gespeeld, maar een voorsprong nemen zat er niet in. In verlenging werd uiteindelijk de winst gepakt 

met 25-23. 

Stijn en Eva hadden ondertussen hun mix gespeeld en wisten ook de eerste set vlot te winnen met 

21-12. In de tweede set ging het ook iets moeilijker, maar eveneens in verlengingen konden Stijn en 

Eva de partij binnenhalen. 

 

Eindstand 5-3. Een knappe overwinning maar eveneens een broodnodige om in de running te blijven 

voor het kampioenschap in 3de liga. Voorlopig staat Eikenlo 1G nog steeds aan de leiding, maar is er 

nog een loodzwaar programma om de titel effectief te veroveren. 

 

De volgende wedstrijd is meteen één van de klappers, op 21 november wordt Royal Antwerpen 

verwacht in Eeklo. Enkele wedstrijd terug werd in Antwerpen de enige nederlaag tot nog toe 

geleden tegen hen, met maar liefst 7-1 ging Eikenlo ruimschoots de boot in. Benieuwd of het tij kan 

keren in Eeklo. Supporters, meer dan ooit op post dus! 

GDB 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

De Baets Geert B1 Dendoncker Kris B1 14 21 21 14 18 21 1 2 0 1 53 56

Eloot Stijn B1 Temmerman Arno B1 21 23 21 12 15 21 1 2 0 1 57 56

Jacobs Eva B2 Vereecke Saskia B1 15 21 15 21 0 2 0 1 30 42

Sonneville Valentine B2 Vangroenweghe Leen B1 21 8 18 21 21 12 2 1 1 0 60 41

De Baets Geert B1 Temmerman Arno B1

Janssens Kjell B1 Frigne Arne B2

Recollecte Kim B1 Vereecke Saskia B1

Sonneville Valentine B2 Vandecaveye Bieke B1

De Baets Geert B1 Dendoncker Kris B1

Recollecte Kim B1 Vandecaveye Bieke B1

Eloot Stijn B1 Vangroenweghe Leen B1

Jacobs Eva B2 Frigne Arne B2

3 396 331
Eikenlo 1G

0 1 0 45 34

Winnaar:
Totalen: 12 8 5

46 35

2

0

1 1 0

Gemengd dubbel 2 21 12 24 22

63 47

Gemengd dubbel 1 21 12 25 23 2 0 1

42 20

Dames dubbel 21 23 21 9 21 15 2

2 0 1 0

Punten

Heren enkel 1

Heren enkel 2

Dames enkel 1

Dames enkel 2

Heren dubbel 21 6 21 14

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

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste gemengde  ploeg

3de Liga B Datum: 07/11/13

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Eikenlo 1G Pluimplukkers 3G


