
Eikenlo 2G vs Pluimplukkers 4G 
08 oktober 2013, de derde wedstrijd op het schema! Vandaag mochten we het opnemen tegen de 
delegatie van Gentbrugge waarbij we enkele bekende gezichten te zien kregen die meekwamen als 
versterking of vervanging. We konden vandaag op het gehele mix 2 team rekenen nl. Anne, 
Valentine, Eva, Jan, Stijn en Shane. 

De dubbel heren werd gespeeld door Stijn en Shane die het opnamen tegen Wim en Tom. Stijn en 
Shane draaiden terug goed en kwamen nooit echt in de problemen en wonnen de partij in 2 vlotte 
sets. Er moet wel gezegd worden dat het net wel aan onze kant stond die dag maar was zeker geen 
beslissende factor in de wedstrijd. 

De dames dubbel werd ditmaal gespeeld door Anne en Valentine die eens samen wouden spelen en 
zo gezegd, zo gedaan. De eerste set verliep vlot en werd gewonnen door ons team, in de tweede set 
werd het al iets moeilijker doordat de tegenstanders beter meedraaiden en er iets meer foutjes 
opdoken bij Valentine en Anne, maar ze konden het hoofd koel houden en de set toch ook 
binnenhalen. 2-0, goed bezig! 

De eerste herenenkel was een partij die we al eerder hadden gezien dit seizoen. Stijn vs Davy, daar 
moest Stijn toen het onderspit delven in 3 sets, maar was toen ook geblesseerd. Zijn blessure was 
nog niet helemaal over dus benieuwd of Stijn de revanche kon waarmaken. De eerste set zag het er 
naar uit dat het zou lukken want Stijn won de eerste set vlot. De tweede en derde zet waren echter 
volledig omgekeerd en de foutenlast bij Stijn werd alsmaar groter alsook de frustratie. Stijn kon zich 
moeilijk concentreren en verloor de tweede en derde set. We hopen dat Stijn snel van zijn blessure 
af is alvast! 

De tweede herenenkel werd gespeeld door Jan die het tegen Wim opnam. Jan speelt de laatste tijd 
erg sterk in zijn enkels en hij was benieuwd of hij het niveau kon aanhouden van afgelopen zondag 
(tegen Lokerse). Het niveau was iets minder, lag misschien aan het spel van de tegenstander, maar 
Jan speelde desondanks nog steeds een sterke partij en kon de wedstrijd in 2 sets afsluiten. 

3-1 na de dubbels en herenenkels, benieuwd of de dames de winst kunnen binnenrijven.  

Anne mocht het in de eerste damesenkel opnemen tegen Silke. Silke is de laatste tijd sterk bezig dus 
het beloofd een mooie partij te worden! De eerste set was een ware nek-aan-nekrace maar door iets 
teveel fouten moest Anne de set in verlengingen uit handen geven. In de tweede set sloegen de 
foutenlast en frustraties meer en meer toe en Anne kon geen aanspraak meer maken op winst in de 
tweede set waardoor de partij naar de tegenstanders ging.  

Eva als tweede enkel nam het op tegen Marleen. Eva speelde enkele mooie rally’s en kon de eerste 
set de voorsprong behouden en kon de eerste set binnenhalen. De tweede set werd al een pak 
spannender door enerzijds de tegenstander die beter begon te spelen en anderzijds Eva die op een 
lager tempo was gaan spelen. Eva kon zich gelukkig vastbijten en kon de tweede set in verlengingen 
met een winst afsluiten.  

De stand was terug 4-2 en het zouden terug de mixen worden die de doorslag zouden geven.  
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Eerste mix werd terug gespeeld door Valentine en Shane en de tweede ditmaal door Eva en Jan. 
Valentine en Shane namen het op tegen Davy en Marleen, terwijl Eva en Jan het opnamen tegen 
Tom en Els. We waren vastbesloten om ook hier voor de winst te gaan! 

In de eerste partij waren onze spelers erg goed vertrokken en sloegen al snel een gat tot 18-10 
voorsprong maar door enige frustratie en fouten van Shane konden de tegenstanders dichterbij 
komen, maar gelukkig konden we de eerste set winnend afsluiten. In de tweede set werd te 
foutenlast groter aan onze kant alsook aan de andere kant, maar hier konden de tegenstanders de 
partij in verlengingen naar zich toe trekken. De eerste set verliep hetzelfde als de eerste met een 
grote voorsprong, die werd gedicht maar dan toch kon gewonnen worden waardoor de winst binnen 
was. 

Tegelijkertijd speelden ook Eva en Jan die geen makkelijke partij voor handen kregen.De eerste set 
kende veel fouten langs onze kant en werd verloren. In de tweede en de derde set hadden Eva en Jan 
dan toch het juiste ritme gevonden en speelden ook een spannende partij die alle kanten op kon 
gaan, maar uiteindelijk haalde ons team hier ook de overwinning en de winst was hier ook een feit. 

De tweede winst van het seizoen was binnen en brengt ons op de eerste positie in het klassement. 
De volgende wedstrijd is tegen rechtstreekse concurrent en de zwaarste tegenstander uit de reeks 
(zakkers uit de Liga) nl. Gentse. We kunnen alleen maar trainen de komende weken en maken dat we 
klaarstaan om ook deze tegenstanders goed weerwerk te bieden en hopelijk toch een punt kunnen 
meepikken daar. Dank aan de coaches Kim en Geert die terug ter plekke waren voor raad en daad!  

Shane 
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Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

Stijn Eloot B1 Davy De Grauwe B1 21 15 18 21 14 21 1 2 0 1 53 57

Jan Tuerlinckx B2 Wim Van Hoeymissen B1 21 16 21 19 2 0 1 0 42 35

Anne Stoel B1 Silke Eloot B1 22 24 14 21 0 2 0 1 36 45

Eva Jacobs B2 Marleen De Dapper B2 21 17 22 20 2 0 1 0 43 37

Shane Herssens B1 Wim Van Hoeymissen B1

Stijn Eloot B1 Tom De Witte B1

Valentine Sonneville B2 Silke Eloot B1

Anne Stoel B1 Els Clottens B2

Shane Herssens B1 Davy De Grauwe B1

Valentine Sonneville B2 Marleen De Dapper B2

Jan Tuerlinckx B2 Tom De Witte B1

Eva Jacobs B2 Els Clottens B2

2 378 351
Eikenlo 2G

1 1 0 57 57

Winnaar:
Totalen: 13 6 6

63 60

18 2

21 18 0

0 1 0

Gemengd dubbel 2 15 21 21 18 21

42 34

Gemengd dubbel 1 21 19 21 23 2 1 1

42 26

Dames dubbel 21 15 21 19 2

2 0 1 0

Punten

Heren enkel 1

Heren enkel 2

Dames enkel 1

Dames enkel 2

Heren dubbel 21 13 21 13

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

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – 2e mixploeg

1ste Provinciale Datum: 8-10-2013

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Eikenlo 2G Pluimplukkers 4G
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