
Eikenlo 1G – Drive 1G

Op 22 december, exact 3 maanden na onze eerste thuiswedstrijd, stond onze tweede ontmoeting op 
eigen bodem gepland. Eikenlo speelde met het vaste team, zijnde De Baets Geert, Recollecte Kevin, 
Deschamps Gaëlle, De Roo Katleen en Recollecte Kim.

Geert en Kevin namen het in het heren dubbel op tegen De Ridder Steve en Tourné Bart (beide B1-
spelers). Ze gingen goed van start en konden hun tegenstanders onder druk zetten. Zowel in de 
eerste als in de tweede set werden er voldoende punten voorsprong genomen en konden Steve en 
Bart niet bijbenen. Het werd 21-15 en 21-16.

In het dames dubbel kregen Katleen en Kim met Huyk Lynn en Vermeir Saartje, 2 B2-dames 
voorgeschoteld. In de eerste set geraakten onze dames maar niet uit de startblokken. Het spel ging 
vrij traag en de rally's bleven kort. Toch kon de eerste set binnengehaald worden met 21-17. Tijd om 
een tandje bij te steken en het tempo de hoogte in te jagen. Dit lukte en Lynn en Saartje wisten 
hierop geen antwoord te vinden. De tweede set werd vlot gewonnen met 21-9.

Tussenstand 2-0, mooi op schema op punten te pakken. 

In de enkelpartijen moest iedereen, op uitzondering van Geert, het opnemen tegen een hoger 
geklasseerde speler. Het beloofde dus enkele moeilijke enkelpartijen te worden.

Geert nam het op tegen Steve en wist gemakkelijk de eerste set binnen te halen met 21-13. In set 2 
ging het allemaal iets moeilijker. De hoge foutenlast en onlogische keuzes lagen aan de basis 
hiervan. Het werd een fysieke strijd waarin beide heren met momenten keihard wisten uit te halen. 
Geert kon op het einde van de set nét dat ietsje meer geven en haalde de set binnen met 21-18.

Katleen stond ondertussen tegenover Lynn. Ze gaf het beste van zichzelf en kon met momenten haar 
tegenstandster perfect uitspelen. Jammer genoeg voor Katleen, gebeurde omgekeerd soms net 
hetzelfde. Katleen verloor uiteindelijk met 16-21 en 15-21 maar het mag gezegd worden dat ze er 
één van haar beste wedstrijden opzitten had.

Tussenstand 3-1, het gaat nog goed...

Kevin kreeg in het 2de heren enkel Bart tegenover zich. Kevin startte goed en domineerde de eerste 
set. Hij won met 21-15. In de tweede set kregen we echter een volledig ander spelbeeld. Kevin 
moest vaak ondergaan en al vlug stond hij veel punten achter. Dan maar op het gemakje de tweede 
set uitspelen (het werd 8-21) en voluit gaan voor de derde. In die derde set was het opnieuw Bart die 
een voorsprong kon uitbouwen. Op het einde van de set werd het nog even spannend toen Kevin 
nog enkele punten terugkwam, maar de inhaalbeweging kwam te laat. Kevin verloor met 15-21.

Gaëlle mocht het opnemen tegen Saartje. In de eerste set vond zij geen antwoord op Saartje haar 
spel. Al vlug kwam de uitslag, het werd 7-21. In de tweede set draaide Gaëlle beter mee en kon ze 
geregeld Saartje uitspelen, jammer genoeg vergat ze het echter vaak af te maken. De Killer-
mentaliteit is iets waar nog aan gewerkt moet worden... De tweede set werd dan ook beslecht in het 
voordeel van Saartje, het werd 16-21.

Tussenstand 3-3, op naar winst in de mixen (zoals in den goeien ouwen tijd...) 



In het eerste gemengd namen Kim en Kevin het op tegen Bart en Lynn. De eerste set ging vrij vlot, 
hoewel het niveau waarschijnlijk niet om aan te zien was... Het werd 21-16. In set twee ging het al 
iets beter vooruit, het tempo kwam erin en al vlug werd er een mooie voorsprong opgebouwd. 
Kevin en Kim gaven de set niet meer uit handen en wonnen met 21-14.

Gaëlle en Geert mochten het uiteindelijk opnemen tegen Saartje en Heyvaert Nick. Nick was de 
hele avond nog niet in actie mogen komen en dit kon hen wel eens zuur opbreken. Geert en Gaëlle 
gingen goed van start en Nick en Saartje konden enkel achterna hollen...  Geert en Gaëlle 
dirigeerden en wonnen dan ook overtuigend met 21-13 en 21-12.

Einduitslag: 5-3, de punten waren binnen en zo staan we momenteel op een tweede plaats. Volgende 
keer (29 december) nemen we het op tegen 4Ghent, deze staan momenteel op de 3de plaats en 
hebben 1 puntje minder dan ons. Dit onderlinge duel zal dus beslissen over de volgorde voor zilver 
en brons op het einde van de eerste helft van het seizoen.

K.R.



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

De Baets Geert B1 De Ridder Steve B1 21 13 21 18 2 0 1 0 42 31

Recollecte Kevin B2 Tourné Bart B1 21 15 8 21 15 21 1 2 0 1 44 57

De Roo Katleen C1 Huyk Lynn B2 16 21 15 21 0 2 0 1 31 42

Deschamps Gaëlle C2 Vermeir Saartje B2 7 21 16 21 0 2 0 1 23 42

De Baets Geert B1 De Ridder Steve B1

Recollecte Kevin B2 Tourné Bart B1

Recollecte Kim B1 Huyk Lynn B2

De Roo Katleen C1 Vermeir Saartje B2

Recollecte Kevin B2 Tourné Bart B1

Recollecte Kim B1 Huyk Lynn B2

De Baets Geert B1 Heyvaert Nick B2

Deschamps Gaëlle C2 Vermeir Saartje B2

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste gemengde  ploeg

1ste provinciale Datum: 22/12/2011

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Eikenlo 1G Drive 1G

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

Heren enkel 1

Heren enkel 2

Dames enkel 1

Dames enkel 2

Heren dubbel 21 15 21 16 2 0 1 0 42 31

Dames dubbel 21 17 21 9 2 42 26

Gemengd dubbel 1 21 16 21 14 2 0 1 0

0 1 0

Gemengd dubbel 2 21 13 21 12

Totalen: 11 6 5

42 30

2

3 308 284
Eikenlo 1G

0 1 0 42 25

Winnaar:


