
Eikenlo 1H - Pluimplukkers 6H

Donderdag 20 oktober 2011, we moesten het thuis opnemen tegen de Pluimplukkers, altijd een
lastige wedstrijd. Pluimplukkers was ongeslagen in onze reeks, dus moesten we er volledig voor
gaan. Het vertrouwen zat wel goed in onze ploeg, er werden pronostieken gemaakt van 7-1 en 6-2.
Toch mochten we de tegenstander niet onderschatten. We speelden met onze vaste kern, Tom,
Tomas, Philippe, Kevin en Geert.

Geert en Kevin hadden weinig problemen in hun dubbel. Een goede start was meteen goed voor de
eerste set. In de tweede set werd er even ingedommeld maar net op tijd terug wakker om de winst te
pakken.

De tweede dubbel, Geert en Tomas, ging uitstekend. Een zeer aanvallende Tomas bracht bijna op
zijn eentje de eerste set binnen. In de tweede set was het vooral zaak om vol te houden, maar dit
bleek weinig probleem. In twee korte sets werd de wedstrijd beslist in het voordeel van Eikenlo.

Kevin en Tomas speelden de derde dubbel. Ook daar zagen we geen problemen aan Eikenlo-kant.
De partij werd gemakkelijk binnengehaald.

Tom en Philippe gingen voor de laatste dubbel. Zij hadden het iets moeilijker. In hun eerste set liep
het maar net goed af. In verlengingen wisten ze de set te pakken. De tweede set ging iets beter en
hielden we enige marge. De partij werd ook mooi gewonnen in 2sets.

4-0 als tussenstand tegen de leider ... (wij zijn goe bezig ...)

De enkels dan maar, terug kreeg Geert het voorstel zijn partij te winnen en de anderen niet te spelen
... wat natuurlijk wel een optie was, maar aangezien de dubbels vlot verliepen moesten we nog wat
tijd rekken ;-p

Geert kende weinig problemen in zijn partij. Het was soms moeilijk de concentratie bij zijn partij te
houden. De wedstrijd werd rustig binnengehaald zoals er verwacht werd.

Ook Kevin kon rustig de eerste set naar zich toe trekken. In de tweede set maakte hij het even
spannend, maar won toch overtuigend.

Tomas kreeg in zijn enkel het iets moeilijker dan de vorige weken. Hij maakte mooie punten, maar
maakte eveneens te veel onnodige fouten. De eerste set werd verloren. In tweede ging het goed van
start, maar moest dan toch de set laten gaan. De partij werd dan ook jammer genoeg verloren. Geen
drama, aangezien de winst al verzekerd was, was het enkel nog van belang voor de pronostiek. :-)

Tom kon in zijn partij een puntje winnen, dus alle zeilen bij. Wat gevloek en gemopper (bij Tom)
later werd de partij uiteindelijk vrij vlot gewonnen in 2 sets.

Dit bracht de einduitslag op ... 7-1!

Hiermee nemen we de leiding over in onze reeks, samen met Beveren (die ook al hun wedstrijden
eenvoudig won) zijn we ongeslagen.

Onze volgende wedstrijd is uit tegen onze streekgenoot uit Lembeke, Smash for fun. Op18
november 2011 worden we in Lembeke verwacht. Een ondertussen veel besproken match en
misschien wel één van de toppers van dit seizoen. Het wordt dus opletten daar.
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Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste heren ploeg

Afdeling/Reeks: 3de provinciale C Datum: 20 okt 11

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Eikenlo 1H

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

Heren enkel 1 De Baets Geert B1 C1 21 12 21 10 2 0 1 0 42 22

Heren enkel 2 B2 C1 21 14 21 19 2 0 1 0 42 33

Heren enkel 3 C1 C1 16 21 18 21 0 2 0 1 34 42

Heren enkel 4 C2 C2 21 17 21 19 2 0 1 0 42 36

Heren dubbel 1
De Baets Geert B1 C1

21 14 22 20 2 0 1 0 43 34
B2 C1

Heren dubbel 2
De Baets Geert B1 C1

21 7 21 10 2 0 1 0 42 17
C1 C1

Heren dubbel 3
B2 C1

21 14 21 11 2 0 1 0 42 25
C1 C2

Heren dubbel 4
C2 C1

23 21 21 17 2 0 1 0 44 38
C1 C2

Winnaar:
Totalen: 14 2 7 1 331 247

Eikenlo 1H

Pluimplukkers 6H

Arnaud Claes

Recollecte Kevin Gaetan Van Wassenhove

De Baene Tomas Tomas Deman

Bontinck Tom Mirko Laurens

Tomas Deman

Recollecte Kevin Gaetan Van Wassenhove

Arnaud Claes

De Baene Tomas Gaetan Van Wassenhove

Recollecte Kevin Arnaud Claes

De Baene Tomas Mirko Laurens

Bontinck Tom Tomas Deman

Baudts Philippe Mirko Laurens
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