
Oudegem 1G - Eikenlo 1G 

 

Zondagavond, 1 december, Mix 1 werd in Oudegem verwacht om het gevecht voor de titel te 

beslissen. Beide ploegen stonden op de gedeelde eerste plaats en van verdere concurrentie was 

geen sprake meer. Bij Oudegem was de voltallige ploeg aanwezig, Eikenlo kon helaas niet op volle 

sterkte aantreden, Anne en Kjell konden niet meedoen, Geert was inzetbaar maar na een weekje 

antibiotica en zonder fysiek werd ook van hem niet veel verwacht. Winnen zou dus een zware 

opdracht worden, een gelijkspel zou dan ook het doel worden. Het team bestond uit Stijn, Kevin, 

Kim, Valentine en Geert. 

 

Kevin en Geert gingen van start met de heren dubbel. Onze heren begonnen wat stroef en keken 

meteen tegen een achterstand aan, waarna de set naar Oudegem ging. In de tweede set zagen we 

hetzelfde scenario, maar deze keer konden Kevin en Geert wel terugkomen tot 20-20. Echter zat het 

geluk net niet mee en ging de partij verloren. 

Kim en Valentine kregen in hun dames dubbel zeker geen cadeau tegenover zich. Ex-A en Belgium's 

got talent-speelster Sofie Robbrecht verdedigd dit seizoen de kleuren van Oudegem en met succes. 

Onze dames verweerden zich goed, maar Anne werd duidelijk gemist. De partij ging in 2 sets naar 

Oudegem. 

Op naar de enkels. Met Stijn op de eerste heren enkel waren we vrij zeker van een punt. Stijn verloor 

in het verleden nog geen enkelpartij tegen Oudegem en begon dus met vertrouwen aan de partij. 

Slachtoffer van dienst was Glenn (A). Na wat warm lopen in de eerste set kwam Stijn pas echt op 

dreef in de 2de set. Deze set wist hij te winnen om daarna ook de derde set op veilig binnen te halen. 

Alweer een mooie overwinning voor onze Stijn. 

Geert mocht het ondertussen opnemen tegen Vlaamse vice-kampioen Michiel. Na enkele punten 

was duidelijk dat het fysiek zwaar ging worden. Toch wist Geert door te bijten en de eerste set te 

winnen. In de tweede set was het even op adem komen om daarna terug aan de bak in de derde set. 

Daarin ging het lang gelijk op, maar de partij ging toch verdiend naar Michiel. Een mooie partij, maar 

zonder de voorafgaande ziekte-week bij Geert, had hier zeker meer in gezeten. 

Tussenstand: 3-1. 

Bij dames maakte Kim haar debuut in het enkel spel. Ze mocht het opnemen tegen Sofie. Toch 

enigszins onder de indruk begon Kim aan de partij. Al snel kwam Sofie op een voorsprong en moest 

Kim de set laten gaan. In de tweede set zagen we enige flitsen van wat Kim allemaal kan, maar toch 

was het nog onvoldoende om de ervaren rot te doen wankelen. Het niveauverschil was toch wel 

duidelijk en de partij was duidelijk voor Sofie. 

In de tweede enkel partij mocht Valentine de strijd aangaan met de herstelde Aurélie. Met het 

thuisvoordeel voor Aurélie en het mindere veld moest Valentine de partij aan Oudegem laten. 

Daarmee was het doek gevallen en had Oudegem de winst binnen. 



In onze sterkste discipline was Eikenlo wel nog heer en meester, de beide mixen werden nog mooi 

binnengehaald. 

Gezien Kevin enige hinder ondervond in de voet en de 2de mix wel een haalbare partij was, werd 

Stijn nogmaals ingeschakeld. 

Hij wist samen met Valentine dan ook de verwachte overwinning binnen te halen in 2 sets. 

Kim en Geert wisten tot slot ook hun partij te winnen in 3 sets en blijven zo ongeslagen dit seizoen. 

 

Eindstand 5-3. Daarmee was een gelijkspel niet veraf, maar had Eikenlo net niet het geluk mee. 

 

De volgende en meteen ook de afsluiter van dit seizoen, is thuis tegen Merchtem. Donderdag 12 

december wordt iedereen nog eens verwacht in Eeklo.  

Tot slot nog een dikke chapeau voor de talrijk opgekomen supporters(-bus), al werden de 

verwachtingen misschien niet altijd ingelost. Alle supporters, tot volgende week! 

GDB 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

Van Schuerbeeck Glenn A Eloot Stijn B1 21 11 17 21 15 21 1 2 0 1 53 53

Polfliet Michiel B1 De Baets Geert B1 16 21 21 10 21 17 2 1 1 0 58 48

Robbrecht Sofie B1 Recollecte Kim B1 21 12 21 12 2 0 1 0 42 24

Schotte Aurelie B1 Sonneville Valentine B2 21 15 21 14 2 0 1 0 42 29

Piqueur Gert A De Baets Geert B1

Van Schuerbeeck Glenn A Recollecte Kevin B1

Robbrecht Sofie B1 Recollecte Kim B1

Guns Nele B1 Sonneville Valentine B2

Polfliet Michiel B1 De Baets Geert B1

Guns Nele B1 Recollecte Kim B1

Roels Bart B1 Eloot Stijn B1

Ledegen Natasja B2 Sonneville Valentine B2

3 371 321
Oudegem 1G

2 0 1 36 42

Winnaar:
Totalen: 12 7 5

55 53

0

15 21 1

0 1 0

Gemengd dubbel 2 19 21 17 21

42 36

Gemengd dubbel 1 19 21 21 11 1 2 0

43 36

Dames dubbel 21 19 21 17 2

2 0 1 0

Punten

Heren enkel 1

Heren enkel 2

Dames enkel 1

Dames enkel 2

Heren dubbel 21 16 22 20

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

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste gemengde  ploeg

3de Liga B Datum: 01/12/13

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Oudegem 1G Eikenlo 1G


