
Eikenlo 1G – Wetteren 4G  (6-2)

Lindsay, Tom, Philippe en Katleen stonden op 6 oktober vol spanning te wachten op Wetteren. We 
kenden deze ploeg nog van vorig jaar, toen werden er verschillende “nog lang beprate” wedstrijden 
gespeeld. Voor de aandachtige lezers, Kelly had ons wederom in de steek gelaten, dit keer kwam ze 
zelfs niet af met sandwichen! (Maar Kelly via deze weg toch proficiat met je verjaardag! ;-) ) 
Voor de wedstrijden aanvangden vroeg Nicole, waar Kelly was, we moesten haar teleurstellen, een 
match tot 30 zat er dit keer misschien niet in.

De heren speelden tegen Sam en Jan. Philippe en Tom zijn ondertussen wat beter op elkaar ingespeeld 
en wonnen vrij vlot de eerste wedstrijd. 

De dames hadden het iets lastiger met Nicole en Ilse, ze verloren nipt de eerste set. De tweede set 
verliep veel beter. In de derde set werd er echter weer teruggevallen op de iets mindere speelstijl van de 
eerste set waardoor Wetteren hun achterstand zienderogen dicht maakten. Onze dames bleven gelukkig 
rustig en konden zo toch nipt de 3de set binnenslepen. Deze wedstrijd kon veel beter, maar iedereen 
mag eens een off-day hebben hé.

Met de confortabele 2-0 voorsprong werd aan de enkels begonnen, nu niet echt de specialiteit van de 
dames. 
We kregen echter een goed voorbeeld van de heren. Tom won volgens hem vlot van Sam, maar de 
score zegt toch dat hij er voor moest vechten. Maar zo waren we weer een puntje dichter bij de 
overwinning.

Philippe nam het op tegen Herman, de jeugdigheid won het hier van de ervaring. Maar mocht ik zeker 
zijn dat ik op die leeftijd nog zo kon spelen, zou ik onmiddellijk tekenen.

De dames waren aan de beurt. Katleen nam het op tegen Rosita. De herinnering van een spannende 
wedstrijd van vorig jaar kwam naar boven. Toen slaagde Katleen erin om te winnen, na de eerste set 
dacht iedereen dat ook dit punt binnen was. Rosita paste echter haar speelstijl correct aan, waardoor 
Katleen in de tweede set aangewezen was op achtervolging. De tweede set was echter snel voorbij. Op 
naar de derde, een lichtje ging branden bij Katleen, waarom paste ze niet zelfde toe als Rosita. Dit 
bleek al snel effectief te zijn. Het 5de punt was binnen, de winst was een feit. 

Lindsay nam het op tegen Nicole. De eerste set ging nipt naar Nicole, Lindsay vastbesloten om niet 
onder te doen voor Kelly slaagde erin om de 2 de set te winnen. Gelukkig voor beide dames werd de 
set afgerond op 21 en speelden ze niet door tot 30. Het lukte Lindsay niet om de 2de set verder te zetten 
in de 3de set. Nicole, ging met het eerste puntje voor Wetteren lopen. 

Op naar de mixen, Philippe en Katleen namen het op tegen Herman en Ilse. Bij het team van Wetteren 
leken verschillende dingen fout te gaan. Het werd een rustige mix, Katleen vond dit niet erg aangezien 
ze er toch al twee 3-setters had opzitten. 

Tom en Lindsay namen het op tegen Jan en Rosita. De vermoeidheid was al wat toegeslaan bij Tom en 
Lindsay en dat werd ook duidelijk in het spel. Jan en Rosita mochten echter wel 3 sets spelen voor ze 
met het 2de puntje voor wetteren konden gaan lopen. Lindsay en Tom bleven vrij rustig, in de 
beslissende derde set haalden ze op het einde nog enkele punten in, maar het mocht niet baten. 

Hoewel sommige wedstrijden beter konden, mogen we van het eindresultaat niet klagen, de eerste 2 



volle punten waren binnen.

 KDR

Datum: 6/10/2009

1e game 2e game 3e game Games

C2 C2 21 12 21 14 2 0 1 0 42 26

C2 C2 21 18 21 18 2 0 1 0 42 36

C1 C2 21 12 13 21 21 12 2 1 1 0 55 45

C2 C2 19 21 21 19 17 21 1 2 0 1 57 61

C2 C2
21 13 21 8 2 0 1 0 42 21

C2 D

C1 C2
20 22 21 13 21 18 2 1 1 0 62 53

C2 C1

C2 C2
21 11 21 13 2 0 1 0 42 24

C1 C1

C2 D
15 21 21 14 18 21 1 2 0 1 54 56

C2 C2

14 6 6 2 396 322
Eikenlo Bc 1G

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC - Eerste gemengde ploeg

Afdeling/Reeks: 3de provinciale B

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Eikenlo Bc 1G Wetteren 4G

Wedstrijd Naam en Voornaam Klass. Naam en Voornaam Klass. Wedstrijd Punten

Heren enkel 1 Baudts Philippe De Grauwe Herman

Heren enkel 2 Bontinck Tom Buggenhoudt Sam

Dames enkel 1 De Roo Katleen Bracke Rosita

Dames enkel 2 De Vrieze Lindsay Arent Nicole

Heren dubbel
Baudts Philippe Buggenhoudt Sam

Bontinck Tom Lievens Jan

Dames dubbel
De Roo Katleen Arent Nicole

De Vrieze Lindsay Van Leuven Ilse

Gemengd dubbel 1
Baudts Philippe De Grauwe Herman

De Roo Katleen Van Leuven Ilse

Gemengd dubbel 2
Bontinck Tom Lievens Jan

De Vrieze Lindsay Bracke Rosita

Winnaar:
Totalen:


