
Pluimplukkers 3G – Eikenlo 1G

Op 30 oktober vertrok het eerste gemengde team richting Gentbrugge om het er op te nemen tegen 
Pluimplukkers 3G. Voor Eikenlo speelden De Baets Geert, Recollecte Kevin, De Roo Katleen, 
Deschamps Gaëlle en Recollecte Kim.

De tegenstanders mochten ook deze keer zeker niet onderschat worden. Pluimplukkers 3G staat 
momenteel op een mooie tweede plaats in de tussenstand, het beloofde dus geen gemakkelijke partij 
te worden.

Geert en Kevin stonden opnieuw klaar in het heren dubbel. Daarin namen ze het op tegen Muller 
Johan en Van Hoeymissen Wim (beide B1). Geert en Kevin hebben het al meerdere B1-duo's 
moeilijk gemaakt en ook nu wisten zij vlot de bovenhand te nemen. Ze wonnen met duidelijke 
cijfers, het werd 13-21 en 14-21.

Iets minder vlot ging het bij onze dames. Katleen en Kim kregen met De Dapper Marleen en 
Noreillie Claire, een zware tegenstander voorgeschoteld. Ons duo was steeds van in het begin op 
achtervolgen aangewezen en haalde nooit het gewenste niveau. Er werd véél te veel verdedigend 
gespeeld en de aanvallen bleven uit. De lucky shots van de tegenpartij en het gepruts aan onze zijde 
zorgden bijna voor verlies in de eerste set. Op een 20-17 achterstand was het echter eens onze beurt 
om een netballetje met de rand er toch nog net over te spelen... Met knikkende knieën mocht 
Katleen dan serveren maar bij de tegenpartij liep ineens alles fout. De ene na de andere shuttle 
sloegen zij buiten (en dan hebben we het niet over 1 cm). Daardoor konden Katleen en Kim toch 
nog de eerste set binnenhalen, al was het op het randje. Het werd 20-22. In de tweede set werd er 
dan toch voor een aanvallende tactiek gekozen. Dit loonde zich en al vlug werd de tweede set 
binnengehaald met 15-21.

0-2 op het scorebord in het voordeel van Eikenlo. 

Op naar de enkelspelen waarin Geert het opnam tegen Baeckeland Ewout en Katleen tegenover 
Waegebaert Seike kwam te staan.

Over het eerste dames enkel kunnen we vrij kort zijn. Katleen was duidelijk nog aan het uithijgen 
van het dubbelspel en kon geen vuist maken tegen Seike. Katleen verloor in twee korte sets. Het 
werd 21-12 en 21-10.

Geert startte vlot in zijn wedstrijd. Hij stuurde Ewout het hele veld rond en kon een comfortabele 
voorsprong uitbouwen. Hij won vlot de eerste set met 13-21. In de tweede haalde Ewout echter het 
onderste uit de kan en liet enkele mooie punten noteren. Was Geert even de kluts kwijt, of wou hij 
persé ook eens een derde set spelen in het enkel..., we weten het niet maar het resultaat was echter 
wel verlies in de tweede set met 21-17. Op naar een derde beslissende set dus waarin beide partijen 
alle hoekjes van het plein verschillende keren gezien hebben. Uiteindelijk nam Geert toch de 
bovenhand en won hij de derde set met 16-21.

Tussenstand 1-3, nog steeds goed op weg om een puntje (of meer) binnen te halen. 



De volgende enkelpartijen namen Kevin en Gaëlle voor hun rekening. Zij namen het respectievelijk 
op tegen Wim en Marleen.

Kevin kreeg met Wim een hoger geklasseerde tegenstander voor zich. Het beloofde dus geen 
gemakkelijke partij te worden. Kevin had echter het gevoel dat hij zijn enkel wel eens zou kunnen 
winnen en bijgevolg op meer dan 1 vlak een punt kon verzekeren.
In de eerste set was het nagelbijtend toekijken... Kevin sloeg een kloofje, maar dat werd dan weer 
weggewerkt door Wim. Even waren we op de bank de score kwijt en vreesden we voor de eerste 
set, maar Kevin kon deze toch nipt winnen met 20-22. In de tweede set had Kevin iets meer de 
bovenhand. Hij wist enkele punten voorsprong te nemen en deze te behouden. De tweede set werd 
gewonnen met 15-21. Kevin krijgt dus verdiend zijn twee competitiepunten! 

Gaëlle nam het op tegen Marleen (B2). Gaëlle kon echter de vorm van de wedstrijd tegen Lokeren 
niet vinden en onderging voornamelijk het spel. Hoewel zij haar beste beentje voorzette, kon zij 
geen aanspraak maken op winst. Ook de foutenlast was iets te hoog waardoor Marleen zonder veel 
moeite de winst opstreek met 21-13 en 21-8.

Tussenstand 2-4, al zeker 1 punt binnen maar misschien kunnen we nog beter?  

Kevin en Kim gingen in het eerste gemengd van start tegen Johan en Seike. Het ging lange tijd 
gelijk op maar uiteindelijk werd er toch een kloofje geslagen. Kim en Kevin stonden op een 
comfortabele voorsprong en gaven de winst niet meer uit handen. De eerste set werd binnengehaald 
met 17-21. In de tweede set kregen ze ook reeds vlug de bovenhand. Met enkele mooie plaatsballen 
werden de punten vrij makkelijk bijeengesprokkeld. De tweede set werd dan ook gewonnen, dit met 
een overtuigende 14-21.

Ondertussen hadden Geert en Gaëlle hun wedstrijd ook reeds afgerond. Zij hadden het opgenomen 
tegen Ewout en Claire. De eerste set werd er erg aanvallend gespeeld en dit loonde, al vlug werd 
een 11-21 winst genoteerd. In de tweede set werd er iets trager gestart maar werd er toch een 
comfortabele voorsprong opgebouwd. Deze werd niet meer uit handen gegeven. Het werd 15-21.

Eikenlo 1G ging op deze manier lopen met de volle pot en nam de twee punten mee naar huis.

K.R.



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

Baeckeland Ewout B1 De Baets Geert B1 13 21 21 17 16 21 1 2 0 1 50 59

Van Hoeymissen Wim B1 Recollecte Kevin B2 20 22 15 21 0 2 0 1 35 43

Waegebaert Seike B2 De Roo Katleen C1 21 12 21 10 2 0 1 0 42 22

De Dapper Marleen B2 Deschamps Gaëlle C2 21 13 21 8 2 0 1 0 42 21

Muller Johan B1 Recollecte Kevin B2

Van Hoeymissen Wim B1 De Baets Geert B1

De Dapper Marleen B2 Recollecte Kim B1

Noreillie Claire C1 De Roo Katleen C1

Muller Johan B1 Recollecte Kim B1

Waegebaert Seike B2 Recollecte Kevin B2

Baeckeland Ewout B1 Deschamps Gaëlle C2

Noreillie Claire C1 De Baets Geert B1

6 288 314
BC Eikenlo 1G

2 0 1 26 42

Winnaar:
Totalen: 5 12 2

31 42

Gemengd dubbel 2 11 21 15 21 0

0 2 0 1

2 0 1 35 43

Gemengd dubbel 1 17 21 14 21

27 42

Dames dubbel 20 22 15 21 0

0 2 0 1

Punten

Heren enkel 1

Heren enkel 2

Dames enkel 1

Dames enkel 2

Heren dubbel 13 21 14 21

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