
Gentse 1G - Eikenlo 1G

Op 30 september werden we verwacht in Mariakerke om het op te nemen tegen de eerste ploeg van 
Gentse. We konden beschikken over een volledig team, echter was nog niet iedereen 100% fit te 
noemen. Geert ondervond nog steeds hinder in de rug en hield het bij een dubbel. Voor Eikenlo 
speelden Kevin, Geert, Eva, Valentine, Kim en Stijn. Voor de aanvang van de ontmoeting rekenden 
we nog even af met het 1-paal-in-de-midden syndroom, er werd netjes een paal op de lijn voorzien, 
een niet onbelangrijk detail.

We gingen van start met de dubbels, Kevin en Geert werden terug herenigd en namen het op tegen 
de lokale helden van Gentse. De eerste set liep alles zoals gewenst en konden onze heren vlot een 
voorsprong uitbouwen. Kevin stond werkelijk bij momenten vlijm scherp aan het net, zo bleek uit 
een sublieme cross net drop. Kevin maakte het punt van zijn leven, na een rally en wat netspel 
speelde Gentse een netdrop die op de netrand belandde, Kevin haalde op dat moment verwoestend 
uit! Hij speelde een zacht, maar gecontroleerde, cross net drop terug. De shuttle ging via de netrand 
tegen een zijkant van een netpaal. Gelukkig stond de paal op de lijn (zoals het hoort) en viel de 
shuttle tenslotte mooi binnen. Gentse was uiteraard volledig uitgespeeld, de actie kon bovendien 
zelfs rekenen op applaus van de tegenstander. Werkelijk ongeziene scherpte!
Na het binnenhalen van de eerste set, ging de tweede net iets moeizamer, maar kon toch gewonnen 
worden.

Bij de dames vormden Eva en Kim een sterk duo zo bleek. Ze wisten in 2 overtuigende sets te 
winnen van 2 B1 speelsters, een zeer mooie prestatie.

Dan de enkels, aangezien Geert het nog wat rustig moest houden nam Kevin de eerste enkel voor 
zijn rekening. In een zware partij liet Kevin goed spel zien, afgewisseld met teveel onnodige fouten. 
Kevin verloor in 2 sets.

Stijn ging gemotiveerd van start als 2de enkel. De eerste set werd nog wat zoeken en was Stijn nog 
niet optimaal op dreef. De set werd dan ook verloren. In de 2de set had Stijn het spel zowat door en 
wist met lange rally's toch de nodige voorsprong te nemen. De tweede set was dan ook verdiend 
voor Stijn. De derde set werd een ware thriller, de score liep nooit verder uit elkaar dan 3 punten. 
Stijn kwam 18-16 achter, maar maakte toen enkele superpunten en wist 5 punten op rij te winnen en 
zo de wedstrijd binnen te halen.

Een tussenstand van 1-3 was zeker geen slecht resultaat.

In de dames enkels nam Valentine het als eerste dame op tegen een degelijke B1 speelster. Valentine 
maakte naar eigen zeggen iets te veel foutjes en moest toch de partij laten schieten in 2 sets.

Eva mocht het opnemen tegen een B2 speelster. Eva, nog steeds in goede doen, wist afgelopen 
weekend alweer een tornooi op haar naam te schrijven (samen met Valentine wonnen ze DD C1). In 
de eerste set zagen we vooral iets te veel onnodige fouten en een nerveuze Eva. De set werd 
verloren en er werd een stuk beter gespeeld in de 2de set. Daarin kregen beide dames kansen, 
jammer genoeg verloor Eva de set in verlenging. Een duidelijk teleurgestelde Eva druipt af. Naar 
eigen zeggen “hier zat meer in”.

Tussenstand 3-3, een punt was binnen handbereik, misschien wel 2 ...



Kim en Kevin namen de eerste mix voor hun rekening. Geen gemakkelijke partij zo bleek. De 
eerste set werd duidelijk verloren. In de tweede set zagen we een beter spel aan Eikenlo'se zijde. 
Toch kon er geen voorsprong genomen worden en werd het nagelbijten in de verlengingen. Daarin 
verloren broer en zus uiteindelijk toch de set.

Stijn en Valentine konden tonen wat ze waard zijn in mix 2. De eerste werd nog even aftasten, maar 
wist ons duo wel nipt te winnen. In de 2de set werd het tempo even opgevoerd en werd al snel de 
winst binnengehaald.

Eindstand 4-4, op zich een gewonnen punt voor het behoud. Gezien het wedstrijdverloop was 
winst niet ver weg.

Volgende week zondag worden we verwacht in Zwijndrecht, opnieuw een kans om misschien wel 
punten te pakken.

GDB



Afdeling/Reeks: 3de Liga B Datum: 30/09/12

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Gentse 1G

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

Heren enkel 1 Verbruggen Steven B1 B1 21 9 21 14 2 0 1 0 42 23

Heren enkel 2 Govaerts Jonathan B1 B1 21 16 19 21 18 21 1 2 0 1 58 58

Dames enkel 1 B1 Sonneville Valentine C1 21 14 21 16 2 0 1 0 42 30

Dames enkel 2 B2 Jacobs Eva C1 21 11 22 20 2 0 1 0 43 31

Heren dubbel
Verbruggen Steven B1 B1

14 21 23 25 0 2 0 1 37 46
Govaerts Jonathan B1 B1

Dames dubbel
B1 B1

17 21 16 21 0 2 0 1 33 42
B1 Jacobs Eva C1

Gemengd dubbel 1
Govaerts Jonathan B1 B1

21 16 25 23 2 0 1 0 46 39
B1 B1

Gemengd dubbel 2
Verbruggen Steven B1 B1

19 21 12 21 0 2 0 1 31 42
B2 Sonneville Valentine C1

Winnaar:
Totalen: 9 8 4 4 332 311

Gelijk

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste gemengde ploeg

Eikenlo 1G

Recollecte Kevin

Eloot Stijn

Cloquet Veronique

Breyne Johanna

De Baets Geert

Recollecte Kevin

Cloquet Veronique Recollecte Kim

Van Landeghem Sofie

Recollecte Kevin

Van Landeghem Sofie Recollecte Kim

Eloot Stijn

Breyne Johanna
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