
Eikenlo 1G – Wetteren 4G

Dinsdag 24/02/2009 kwam de ploeg van Wetteren bij ons op bezoek. Voor Eikenlo traden Philippe, 
Kelly, Tom, Lindsay, Kevin en Katleen aan. 

De ondertussen veelvuldig gebruikte winnende opstelling werd nog eens bovengehaald. 
De damesdubbel van Katleen en Lindsay werd bijna een kopie van de wedstrijd gespeeld eind 
december. Ze namen het weer op tegen Ilse en Nicole. Ook dit keer konden ze het niet klaren in 2 
sets, maar de derde beslissende set werd dan toch gewonnen door Katleen en Lindsay, met, je 
gelooft het nooit, identiek de zelfde cijfers als de vorige keer. 

Philippe en Tom namen het in de herendubbel op tegen een iets gewijzigde tegenstander. Sam werd 
vervangen door Herman, die samen met Kris speelde. Dit keer gaven de mannen zich echter niet 
gewonnen. In de eerste set waren verlengingen noodzakelijk. In de tweede set kwam de winst iets 
eenvoudiger de kant van Eikenlo uit. Zo belande de 2-0 op het scoreblad. 

Kevin, die nog een beetje sukkelde met rug, nam het op tegen Kris. Hoewel dit op papier geen 
probleem mocht zijn, verweerde Kris zich. Desondanks moest hij toch het onderspit delven voor de 
conditie en technisch sterkere kant van Kevin. 2 keer dezelfde cijfers werden genoteerd. 

Tom nam het op tegen Jan in de 2de herenenkel. Jan, voor Tom een oude bekende, was 
waarschijnlijk vastbesloten om het verlies van in de heenronde goed te maken. De eerste set liet 
lijken dat ook deze wedstrijd een herhaling ging worden. De tweede set toonde echter al vrij snel 
dat Tom ofwel veel verbeterd is, of dat Jan een minder goede dag had. Tom kon zo de 4-0 op het 
scorenbord plaatsen.

Katleen nam het op tegen Ilse. Met wat schrik begon Katleen aan de wedstrijd, maar al snel bleek 
dat alles wat Katleen ook maar probeerde, lukte. (Lang leve de NMBS, die voor een vertraging van 
1 uur zorgde, waardoor Katleen nog net tijd had om te eten en al voldoende pech had gehad op 1 
dag) Door deze winst, waren we al zeker van de overwinning, maar daarom gaan we niet minder 
goed spelen.

Kelly nam het op tegen Nicole. Deze twee hadden in Wetteren ook tegen elkaar gespeeld en toen 
kon Kelly de winst binnenhalen in 3 sets. Ook dit keer werd het een 3setter. Kelly had met 
verlengingen de eerste set gewonnen. De tweede set had een gelijkaardig stramien. Ondanks de vele 
setpunten speelden de dames tot 30. Op de cruciale momenten slaagde Kelly er niet in om het af te 
maken, waardoor de derde set een feit was. Kelly leek last te hebben van haar been, de 
toeschouwers dachten dat het om vermoeidheid ging, maar er was blijkbaar toch iets ingeschoten. 
De derde set ging dan ook vlot naar Nicole. De definitieve beslissing “wie is het sterkste van deze 2 
dames”, werd even uitgesteld .

Terwijl Kelly nog aan het afzien was, speelden Lindsay en Kevin tegen Ilse en Herman. Dit 
geroutineerd duo had geen last van het tegenwerk van de tegenpartij en won deze mix vrij vlot.

Kelly en Philippe namen het op tegen Nicole en Jan. Hoewel de beide dames hadden beslist, de 
heren te laten enkelen en voor de show op het veld te staan, werd het een spannende wedstrijd waar 
iedereen aan te pas kwam. In de eerste set zag het er niet goed uit, na een zware nederlaag pompten 
Kelly en Philippe zich op voor de 2 de set. Deze wonnen ze met gelijkaardige cijfers, de allerlaatste 
3setter kwam aan de beurt. Philippe wou niet plooien, en ondanks de geblesseerde Kelly wonnen ze 
ook deze laatste wedstrijd.

Eindscore 7-1. 
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Uitslagen Competitie - Eikenlo BC - Eerste gemengde ploeg

Afdeling/Reeks: 3de provinciale B Datum: 2/24/2009

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Eikenlo BC 1G Wetteren 4G

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

Heren enkel 1 Recollecte Kevin C1 Buggenhoudt Kris D 21 17 21 17 2 0 1 0 42 34

Heren enkel 2 Bontinck Tom D Lievens Jan D 21 16 21 7 2 0 1 0 42 23

Dames enkel 1 De Roo Katleen C2 Van Leuven Ilse C2 21 10 21 6 2 0 1 0 42 16

Dames enkel 2 Van Kerckvoorde Kelly C2 Arents Nicole C2 24 22 29 30 12 21 1 2 0 1 65 73

Heren dubbel
Baudts Philippe C2 De Grauwe Herman D

22 20 21 12 2 0 1 0 43 32
Bontinck Tom D Buggenhoudt Kris D

Dames dubbel
De Roo Katleen C2 Van Leuven Ilse C1

21 16 19 21 21 17 2 1 1 0 61 54
De Vrieze Lindsay D Arents Nicole C2

Gemengd dubbel 1
Recollecte Kevin C1 De Grauwe Herman D

21 8 21 11 2 0 1 0 42 19
De Vrieze Lindsay D Van Leuven Ilse C1

Gemengd dubbel 2
Baudts Philippe C2 Lievens Jan D

12 21 21 12 21 14 2 1 1 0 54 47
Van Kerckvoorde Kelly C2 Arents Nicole C2

Winnaar:
Totalen: 15 4 7 1 391 298

Eikenlo BC 1G


