
Lokerse 2G - Eikenlo 1G 

Zondag 21 oktober, het eerste mixteam werd verwacht in Lokeren om het op te nemen tegen 

Lokerse 2G. Vorig seizoen speelde Eikenlo 1G reeds 4 maal tegen een ploeg uit Lokeren, we wisten 

dus ongeveer wat Lokeren in hun marge had. Het zou geen gemakkelijke ontmoeting worden, maar 

mogelijks wel eentje waar we punt(en) konden pakken. Eikenlo 1G kon rekenen op de vaste kern, 

Eva, Stijn, Valentine, Kevin, Kim en Geert. 

Kevin en Geert mochten het opnemen tegen een bekend duo. Vorig seizoen wonnen onze heren 

deze partij in 3 sets, maar gemakkelijk was dat zeker niet. De eerste set werd deze keer nipt 

gewonnen in verlengingen. In de tweede set konden geen van beide teams een voorsprong nemen 

en bleef het lang spannend. Uiteindelijk maakte Lokeren enkele foutjes op het einde van de set en 

kon Kevin en Geert ook de 2de set winnen. 

Onze dames, Kim en Eva, mochten het opnemen tegen de nodige ervaring aan de andere kant. Het 

zou geen gemakkelijke wedstrijd worden. Toch wisten de dames verassend vlot de partij te winnen 

met 2 uitstekende sets. 

Tussenstand 0-2. Meteen een goede start gemaakt. 

Stijn en Kevin gingen daarna van start in hun enkels. Opnieuw had Kevin een revanche beet van vorig 

seizoen. Toch zagen we niet het nodige goede spel bij Kevin en werd er iets te sloom gespeeld. Ook 

de vele directe fouten was zeker beslissend voor het verlies in 2 sets. 

Stijn ging een stuk beter van start, toch liet hij zijn tegenstander misschien iets te veel ruimte. Toch 

zagen we een vlotte winst in 2 sets. 

Een mooie tussenstand van 1-3. 

Bij de dames moest Valentine het opnemen tegen een sterke tegenstander. Valentine werd toch wat 

technisch overklast en moest haar meerdere herkennen in 2 sets. 

Eva verloor eveneens de eerste set, maar had wel het gevoel de partij te kunnen winnen. Ze bewees 

haar waarde en won de 2de set even overtuigend. In de beslissende derde set werd de spanning wat 

te veel en moest Eva de set toch laten gaan. Eva die ook nu terug een sterke partij speelde, kon haar 

teleurstelling echter moeilijk wegsteken en berust op revanche in de terugronde. (Dat beloofd ...) 

Het werd dus terug allemaal mogelijk met een 3-3 als tussenstand. 

Stijn en Valentine stonden in voor de 2de mix. Het sterke netspel van Valentine in combinatie met de 

krachtige aanvallen van Stijn vormden de key tot succes. Stijn en Valentine wisten hun partij te 

winnen in 3sets. 



 

Kim en Geert speelden de eerste mix. Zij moesten het eveneens opnemen tegen een bekend duo, al 

was het wel al enkele jaren geleden dat beide duo's tegenover elkaar stonden. Dat het geen 

gemakkelijke partij zou worden, daar was iedereen van overtuigd. De eerste set was meteen hét 

bewijs. Beide teams kregen kansen op setwinst, maar het werd uiteindelijk Lokeren die de eerste set 

pakte. De tweede werd een walkover en ging vlot naar Kim en Geert. In de derde set was het terug 

alle hens aan dek. Geert en Kim kwamen vrij vroeg in de set een 5-tal puntje achter. Toch kwamen ze 

terug en gingen ze de verlengingen in. De spanning op de bank was misschien wel groter dan op het 

veld, er werd gestreden voor de volle winst of voor een gelijkspel. Na enkele punten in de 

verlengingen wonnen Geert en Kim dan toch de partij en was de opluchting op de bank zeer groot. 

Eindstand 3-5.  

Een zeer nipte overwinning en misschien niet helemaal terecht maar wel 2 belangrijke punten voor 

het team. Ons doel, het behoud, komt steeds dichter in beeld. Eikenlo 1G staat zelfs momenteel 

1ste in de tussenstand (mits 1 wedstrijd meer gespeeld), misschien moet er wel voorzichtig naar 

omhoog gekeken worden in plaats van naar beneden? 

 

De volgende wedstrijd is op 11 november, dan wordt de ploeg verwacht in Gent om het op te nemen 

tegen Pluimplukkers 3G. 

 

GDB 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

Van De Putte Davy B1 Recollecte Kevin B1 21 11 21 15 2 0 1 0 42 26

De Wilde Gianni B1 Eloot Stijn B1 17 21 7 21 0 2 0 1 24 42

D'Hont Joke B1 Sonneville Valentine C1 21 7 21 13 2 0 1 0 42 20

Geeraerts Isabelle B1 Jacobs Eva C1 21 15 15 21 21 12 2 1 1 0 57 48

Van De Putte Davy B1 De Baets Geert B1

Vandecasteele Chris B1 Recollecte Kevin B1

D'Hont Joke B1 Recollecte Kim B1

Binge Kristel B1 Jacobs Eva C1

Vandecasteele Chris B1 De Baets Geert B1

Binge Kristel B1 Recollecte Kim B1

De Wilde Gianni B1 Eloot Stijn B1

Geeraerts Isabelle B1 Sonneville Valentine C1

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste gemengde  ploeg

3de Liga B Datum: 21/10/12

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Lokerse 2G 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 22 24 18 21 0 2 0 1 40 45

Dames dubbel 14 21 14 21 0 28 42

Gemengd dubbel 1 25 23 8 21 1 2 0 1

2 0 1

Gemengd dubbel 2 16 21 22 20 16

Totalen: 8 11 3

55 68

21 1

22 24

5 342 353
Eikenlo 1G

2 0 1 54 62

Winnaar:


