
Pluimplukkers 3G - Eikenlo 1G 

Zondag 15 september, het eerste mix team mocht alweer aantreden voor hun 2de wedstrijd. Ze 

werden verwacht in Gent om het op te nemen tegen de Pluimplukkers 3G. Zeker geen van de minste 

ploegen in de reeks en altijd een te duchten tegenstander. Het zou zeker geen gemakkelijke avond 

worden, Stijn ondervond enige last in de pols en was niet zeker van zijn kunnen. Er werd gespeeld 

met Kim, Kevin, Stijn, Eva, Anne en kapitein Geert. 

 

Kevin en Geert mochten openen met de heren dubbel. Zij kregen 2 sterke heren tegenover zich en 

moesten vooral even wennen aan het tempo van de mannen. De eerste set ging nipt verloren, terwijl 

de tweede set wel overtuigend gewonnen werd. In de derde set hadden Kevin en Geert de start 

zowat gemist en stonden snel 7-2 achter. Onze heren konden de kloof niet snel dichten maar lieten 

wel degelijk spel zien. In de tweede helft van de 3de set kon ons team toch wat dichterbij komen en 

alsnog de winst pakken. 

Kim en Anne hadden ondertussen hun partij vrij vlot gewonnen in 2 korte sets. Dit terwijl bij de 

heren er nog maar 1 set afgelopen was ... (Er werd bij de heren dan ook laaaange rally's gespeeld, 

met traaage shuttles) 

 

In ieder geval wist mix 1 terug 0-2 op voorsprong te komen, opnieuw een goede start. 

 

Anne mocht dan haar kunnen demonstreren in haar enkel, in haar eerste set was het even zoeken 

naar het juiste niveau. Gelukkig had ze dat net op tijd gevonden en kon ze nipt de 2de set winnen. In 

de beslissende 3de set nam Anne een mooie voorsprong en wist ze vervolgens rustig de partij uit te 

spelen. 

Stijn mocht in zijn enkel aantreden tegen op papier een B2 speler. Normaal een haalbare kaart voor 

onze atleet, ware het niet dat Stijn niet echt in super vorm stak en wat last had en enkele pijntjes. De 

eerste set wist Stijn nog te winnen, maar daarna liep het voor geen meter meer. De tweede en derde 

set waren dan ook snel afgelopen in het voordeel van de Pluimplukkers. 

Eva mocht in haar enkel het opnemen tegen Silke, de zus van onze Stijn. Vorig jaar wist Eva hier nog 

vrij vlot van te winnen, hopelijk kon ze dit herhalen. De dames maakten er in ieder geval een mooie 

partij van, maar uiteindelijk moest Eva de partij nipt laten gaan in 3 sets. 

Tot slot mocht Kevin zijn enkel aanvatten tegen Arno, een partij die hij vorig seizoen vrij zwaar 

verloor. Kevin ging goed van start en wist de eerste set steeds een kleine voorsprong te behouden, 

net voldoende om de winst te pakken. De tweede set moest hij nipt laten schieten, wat tot enige 

frustratie leed. In de derde set begon onze Kevin terug geconcentreerd aan de partij en liet goed spel 

zien, hij wist dan ook verdiend de set naar zich toe te trekken. 

 



Met een 2-4 tussenstand zag het er zeker niet slecht uit, er kon volop voor de winst gespeeld 

worden. 

 

Kim en Geert mochten de eerste mix aanvangen om de overwinning binnen te halen. Ons eerste 

team stelde niet teleur en liet geen spaander heel van de tegenpartij. In 2 korte sets werd de winst 

binnengehaald. 

Tot slot mocht Stijn en Eva nog de 2de mix spelen, Stijn kon revanche nemen voor zijn enkel en 

mocht het opnemen tegen zijn zus. Het werd geen gemakkelijke partij, maar ons duo wist de 

winstscore nog wat aan te dikken. Ze wonnen in 3 sets. 

 

Het werd opnieuw 2-6, al waren er wel een doos 3-setters voor nodig, uiteraard werd dit alleen maar 

gedaan voor het talrijk opgekomen publiek. Hopelijk hebben de 3,5 (*) man dan ook genoten van de 

wedstrijden. ((*) 0,5 = mama Eloot) Bedankt voor de opkomst! 

 

Zo komt gemengd 1 momenteel alleen aan de leiding in de reeks, benieuwd hoelang het team deze 

plaats zal kunnen vasthouden. 

Volgende zondag wordt het team in Sint-Niklaas verwacht om het op te nemen tegen De mintons, 

supporters : Be there! 

 

GDB 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

Temmerman Arno B1 Recollecte Kevin B1 21 23 21 19 13 21 1 2 0 1 55 63

De Grauwe Davy B2 Eloot Stijn B1 17 21 21 11 21 9 2 1 1 0 59 41

Vereecke Saskia B1 Stoel Anne B1 21 16 21 23 17 21 1 2 0 1 59 60

Eloot Silke B1 Jacobs Eva B2 21 18 15 21 21 18 2 1 1 0 57 57

Temmerman Arno B1 De Baets Geert B1

Frigne Arne B2 Recollecte Kevin B1

Van Groenweghe Leen B1 Recollecte Kim B1

Vereecke Saskia B1 Stoel Anne B1

Frigne Arne B2 De Baets Geert B1

Van Groenweghe Leen B1 Recollecte Kim B1

De Grauwe Davy B2 Eloot Stijn B1

Eloot Silke B1 Jacobs Eva B2

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste gemengde  ploeg

3de Liga B Datum: 15/09/13

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Pluimplukkers 3G Eikenlo 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 18 14 21 19 21 1 2 0 1 54 60

Dames dubbel 7 21 13 21 0 20 42

Gemengd dubbel 1 8 21 9 21 0 2 0 1

2 0 1

Gemengd dubbel 2 14 21 22 20 18

Totalen: 8 14 2

17 42

21 1

6 375 427
Eikenlo 1G

2 0 1 54 62

Winnaar:


