
Lebad 3G - Eikenlo 1G 

Op zaterdagavond 1 december werd de eerste mixploeg verwacht in Heule (Kortrijk) om het op te 

nemen tegen de toekomstige kampioen in de reeks, Lebad. Lebad heeft nog 3 wedstrijden om zich te 

verzekeren van 1 puntje om het kampioenschap veilig te stellen. Eikenlo 1G staat momenteel mooi 

op de 2de plaats en is verzekerd van behoud, wat ook de doelstelling was van het seizoen. Toch 

konden we onze waarde bevestigen en proberen om deze 2de plaats vast te houden. Het was dus 

voor Eikenlo 1G niet echt een belangrijke wedstrijd meer, er werd enkel nog gespeeld voor de eer en 

de status van de ploeg. Eikenlo 1G trad aan met de voltallige ploeg, Eva, Kim, Valentine, Stijn, Kevin 

en Geert. 

In de heenrit werd al druk gespeculeerd over een mogelijke stop in de terugrit aan de plaatselijke 

frituur. Er werd tevens enthousiast opgewarmd door Kevin en Valentine ... Ze mepten op elkaar als 2 

losgeslagen honden. Er werd gemept bij het zien van iedere gele auto en ook bij rode auto's en ook 

bij kapotte verkeerslichten en ook bij het plaatsen van een virtueel kruisje en ook bij ... Of was er niet 

echt een voorwaarde meer nodig en werd er gewoon nog gemept door sommigen? :-) 

Eens aangekomen werd de parking vakkundig verkend en werd er uiteindelijk beslist om toch de 

dichtste parking te nemen wegens de hevige stortregen waar absoluut geen doorkomen aan was (het 

was in praktijk lichtjes aan het motregenen, een sla-vlaagje zoals in de volksmond). 

De terugrit was minstens zo geslaagd, Stijn die apart gekomen was keerde ook apart terug. Na een 

stevige start wist Stijn meteen zijn voorsprong te nemen, gestaag maar zeker naderde het peloton de 

koploper en stak deze zonder omzien (bij wijze van spreken) voorbij. Dit tot de enorme verbazing van 

Stijn die niet wist wat hem overkwam.  

De sfeer in het peloton zat nog steeds goed, een kleine slappe lach was het gevolg. Er werd dan ook 

nog vlotjes op elkaar gemept, of was het vooral Valentine die het hard te verduren kreeg? Na enige 

tijd werden we dan ook onderschept door de politie vanop de autostrade, even werd gevreesd voor 

een klacht wegens mishandeling, gelukkig bleek het om een routine alcohol controle te gaan. De 

politieman in kwestie werd vervolgens vlot op snelheid genomen door Stijn die op de vraag "heeft u 

iets gedronken meneer" antwoorde: "Neen, vanavond heb ik geen duvels gedronken meneer".  

Eens de controle gepasseerd was nam Stijn snel de eerst volgende afrit, het peloton ging de andere 

kant uit. De verbazing was terug groot bij Stijn toen het peloton bij het invoegen op de R4 rustig de 

koppositie innam. Stijn had het hier toch moeilijk mee en nam meteen revanche bij de volgende 

verkeerslichten.  

Na het verorberen van de frietjes werd er terug vlotjes op Valentine gemept, of was het Valentine op 

Kevin en Geert? Valentine werd vervolgens "veilig" thuis afgezet, tot haar grote opluchting en 

iedereen ging naar huis. 

 

 

Och ja, de competitie ... ;-) 



We kunnen vrij kort zijn over de wedstrijden. 

Kevin en Geert verloren hun partij in 3 sets, al had er wel meer ingezeten. 

De dames, Eva en Kim wist hun partij wel knap te winnen in 2 sets. 

Stijn bracht al snel zijn enkel binnen, terwijl Geert weinig kon ondernemen in zijn wedstrijd. 

Ook Valentine kreeg het zwaar in haar partij, ondanks een zeer degelijk opwarming moest ze de 

partij laten gaan in 2 sets. 

Ook Eva had het lastig met haar jeugdige tegenspeelster. Eva liet haar zwaarste nederlaag van het 

seizoen noteren. 

Kim en Geert wisten de eerste mix toch nog vrij vlot te winnen, wel in 3 sets. Kevin en Valentine 

moesten hun partij in 3 sets laten gaan. 

 

Eindstand 5-3 overwinning voor de kampioen Lebad. Een verdiende kampioen in onze reeks. 

 

Hiermee behouden we wel de 2 de plaats in de tussenstand, maar zijn er nog 2 belangrijke 

wedstrijden te gaan. Op donderdag 6 december mogen we Zwijndrecht verwachten in Eeklo. 

Benieuwd of we ons gelijkspel van de heenronde kunnen evenaren of, wie weet, verbeteren? 

 

GDB 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

Vandorpe Bert B1 De Baets Geert B1 21 13 21 14 2 0 1 0 42 27

Normon Michiel B1 Eloot Stijn B1 11 21 14 21 0 2 0 1 25 42

Lateur Stefanie B1 Sonneville Valentine C1 21 10 21 18 2 0 1 0 42 28

Blondeel Jade B2 Jacobs Eva C1 21 11 21 6 2 0 1 0 42 17

Vandorpe Bert B1 De Baets Geert B1

Vanneste Thibaut B1 Recollecte Kevin B1

Lateur Stefanie B1 Recollecte Kim B1

Blondeel Jade B2 Jacobs Eva C1

Vanneste Thibaut B1 De Baets Geert B1

Lateur Stefanie B1 Recollecte Kim B1

Normon Michiel B1 Recollecte Kevin B1

Blondeel Jade B2 Sonneville Valentine C1

3 363 324
Lebad 3G

1 1 0 61 51

Winnaar:
Totalen: 11 8 5

50 56

15 2

15 21 1

2 0 1

Gemengd dubbel 2 19 21 21 15 21

35 42

Gemengd dubbel 1 21 14 14 21 1 2 0

66 61

Dames dubbel 18 21 17 21 0

21 16 2 1 1 0

Punten

Heren enkel 1

Heren enkel 2

Dames enkel 1

Dames enkel 2

Heren dubbel 21 19 24 26

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

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste gemengde  ploeg

3de Liga B Datum: 01/12/12

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Lebad 3G Eikenlo 1G


