
Eikenlo BC 1G - Stekene 2G (5-3)

Op 18/11/2008 kwam Stekene bij ons op bezoek. Het beloofde een vermoeiende wedstrijd te 
worden voor de dames, Kelly kon immers niet aanwezig zijn en Katleen en Lindsay gingen de klus 
samen met de heren Philippe, Kevin en Tom proberen klaren.

Philippe en Tom namen het op tegen Benny en Gerrit. In Gabad hadden ze bewezen dat deze 2 
samen konden spelen. Vandaag ging het echter iets minder vlot. In de eerste set moesten ze nipt de 
overwinning aan Stekene laten. Hoewel er geen gebrek aan motivatie was, lukte het niet om een 
derde set uit de wacht te slepen. 0-1.

Ondertussen waren de dames ook aan hun dubbel begonnen. De gewoonlijke diesels kwamen maar 
wat traag op gang, maar slaagden er toch in om de eerste set naar zich toe te trekken. Het was 
duidelijk dat we de aandacht niet mochten laten verslappen in de 2 de set, zo konden we de stand op 
1-1 brengen. De concentratie bleef aanwezig en de 1-1 was een feit.

Op naar de enkels, niet echt de specialiteit van de dames, dus die keken eerst naar het voorbeeld van 
de heren. Kevin nam het op tegen Thom, een niet te onderschatten tegenstander. Ook hij had er al 
enkele spannende enkels opzitten in de competitie. Kevin bleef gelukkig bij de les, zelfs in de 2de 
set :-) en won zo de eerste enkel.

Tom nam het op tegen Gerrit, nadat ze verloren hadden in de dubbel, wou Tom dit zeker goed 
maken en was vastbesloten om te winnen. In de eerste set, leek het alsof Gerrit niet goed wist wat 
hem overkwam. Tom bereikte vlot de 21. Wakker geroepen door de supporters werd de 2de set een 
echte thriller. 21 punten was zelfs niet voldoende, maar de 23 van Tom zorgden ervoor dat de 2de 
enkel gewonnen was.

Nu was het aan de dames, Katleen zag het al niet goed zitten. Ilse had al in de dubbel bewezen dat 
ze een mooie harde slag had en vrij snel was. De eerste set was veel te rap voorbij. Ilse liet Katleen 
lopen en niet omgekeerd. Met een paar tips van Christiaan op zak, werd de tweede set gestart. 
Katleen speelde met iets meer risico en dit werd beloond, niet met de winst in de 2de set, maar het 
was toch een spannendere wedstrijd.

Ondertussen was ook Lindsay aan het enkelen. De eerste set moest ze prijsgeven aan Kim. Maar 
opgepept na de rust, ging ze er ten volle voor om de 2de set in de wacht te slepen en dit lukte!
De 3de set beloofde spannend te worden, de speelsters leken elkaar waardig. Plots leek het echter 
alsof Lindsay de achteruit niet meer vond. Hoewel Lindsay duidelijk last had van haar spier, speelde 
ze toch door. De wist was echter voor Kim.

De mixen waren nog maar eens beslissend, na de dubbels en enkelspelen was het immers 3-3. 
Kevin en Lindsay namen het op tegen Thom en Ilse. Lindsay stelde hen al onmiddellijk gerust dat 
ze nog kon uitvallen. De eerste set ging niet echt vlot, maar het duo kon Thom en Ilse van de winst 
weghouden. In de 2de set kwamen Thom en Ilse er bijna niet meer aan te pas. Zou die massage van 
Kevin geholpen hebben? 

Philippe en Katleen namen het op tegen Benny en Kim, het werd snel duidelijk dat Philippe en 
Katleen niet vaak samen spelen. Enkele verwarringen bij het klaar staan voor de opslag, maar dat 
weerhield er hen niet van om de eerste set te winnen. Benny riep de hulp in van de supporters, maar 
ook de Eikenloose supporters lieten zich horen waardoor Philippe en Katleen, ondanks het gespeel 
van Philippe de laatste wedstrijd met winst konden afsluiten.



De winst was een feit! Hierdoor kon Eikenlo met nog 1 wedstrijd te gaan, voor de winterstop de 3de 
plaats inpalmen.

Katleen DR
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Eikenlo 1G Stekene 2G

Wedstrijd Naam en Voornaam Klass. Naam en Voornaam Klass. 1e game 2e game 3e game Games Wedstrijd Punten

Heren enkel 1 Recollecte Kevin C1 Beemer Thom C2 21 18 21 15 2 0 1 0 42 33

Heren enkel 2 Bontinck Tom D Braem Gerrit D 21 13 23 21 2 0 1 0 44 34

Dames enkel 1 De Roo Katleen C2 Beaumont Ilse D 11 21 17 21 0 2 0 1 28 42

Dames enkel 2 De Vrieze Lindsay D Godefroid Kim D 15 21 21 15 6 21 1 2 0 1 42 57

Heren dubbel
Baudts Philippe C2 Maes Benny D

19 21 16 21 0 2 0 1 35 42
Bontinck Tom D Braem Gerrit D

Dames dubbel
De Roo Katleen C2 Beaumont Ilse D

21 18 21 16 2 0 1 0 42 34
De Vrieze Lindsay D Godefroid Kim D

Gemengd dubbel 1
Recollecte Kevin C1 Beemer Thom C2

21 17 21 7 2 0 1 0 42 24
De Vrieze Lindsay D Beaumont Ilse D

Gemengd dubbel 2
Baudts Philippe C2 Maes Benny D

21 14 21 17 2 0 1 0 42 31
De Roo Katleen C2 Godefroid Kim D

Winnaar:
Totalen: 11 6 5 3 317 297

Eikenlo 1G


