
Zwijndrecht 3G – Eikenlo 1G 

Op zondag 7 oktober werd het eerste mixteam verwacht in Zwijndrecht. Zwijndrecht, met enkele A 

spelers in de rangen is altijd een lastige tegenstander, ook wij troffen een A in hun opstelling. Vorige 

jaar eindigde Zwijndrecht als 3de in de reeks, hun huidige voorlaatste positie is dus zeker geen 

realistisch beeld. We gingen vol goede moed richting Antwerpen. Na enige site seeing in de haven 

van Antwerpen en met behulp van 3 GPS'en kwamen we aan in Zwijndrecht, toch hadden we nog 5 

minuutjes over en waren we nog voor onze tegenstanders. 

Eikenlo G1 kon rekenen op het voltallige team, Stijn, Kevin, Geert, Kim, Valentine en Eva. 

Kevin en Geert begonnen met de dubbel, de eerste kon er nooit aanspraak gemaakt worden op 

winst. Geert en Kevin speelden enkele leuke rally's, maar kwamen te snel op achterstand. De tweede 

set ging een stuk beter, de beter kant van het veld zat daar zeker voor iets tussen. Onze heren 

konden een kleine voorsprong nemen en zo de set pakken. In de derde set liep Geert en Kevin een 

kleine achterstand op. In het laatste deel van de derde set moesten ze toch hun tegenstanders laten 

gaan. Er werd verloren in 3 mooi sets. 

De dames speelden eveneens 3 sets. De eerste werd heel nipt verloren. De tweede verliep iets beter 

en kon vlot gewonnen worden. In de derde set wisten onze dames de winst te pakken in 

verlengingen. 

Op naar de enkels. 

Kevin nam het op tegen een A-speler en had dus niets te verliezen. Er werden enkele leuke rally's 

gespeeld, maar de partij werd toch verloren. 

Opnieuw werd het nagelbijtend kijken naar Stijn zijn enkel. Hij had een haalbare kaart, maar moest 

wel geconcentreerd blijven. De eerste set werd gewonnen. In de tweede set maakte Stijn teveel 

directe fouten en wist nooit in de set te komen. De derde set was terug op niveau en kon Stijn een 

kleine voorsprong nemen, deze kon hij verder uitbouwen en won verdiend de partij. 

Tussenstand 2-2, op zich niet slecht.  

Valentine mocht dan aantreden als 1ste dame. Daarin mocht ze het opnemen tegen een sterk 

spelende B1 dame. Valentine bracht heel wat terug maar moest toch de wedstrijd laten gaan in 2 

sets. 

Eva mocht het opnemen tegen een B2 dame. De eerste set werden vooral gekenmerkt door de vele 

fouten bij de tegenstander. Ook door het toedoen van Eva kwam haar tegenstander nooit in de set 

en werd deze vlot gewonnen. In de tweede set leek het aanvankelijk dezelfde richting uit te gaan. 

Een snelle en mooie voorsprong was genoeg voor de winst te pakken. 

Tussenstand 3-3, op weg naar een punt? of kunnen we iets forceren in de mixen? 

Geert en Kim speelden na lange tijd terug samen. Als eerste mix kregen ze een haalbare 

tegenstander. De eerste set begon ons duo goed en wist meteen een mooie voorsprong te pakken. 

De setwinst was even later een feit. In de tweede set bleef het iets langer spannend, maar bij het 

versnellen kon de tegenstander niet meer mee. De winst en een punt was hiermee binnen. 



Stijn en Valentine mochten strijden voor de winst. Stijn had na zijn tornooiweekend in Drive al heel 

wat wedstrijden in de benen en er lukte vrij weinig in de mix. Er kon nooit echt aanspraak gemaakt 

worden op winst en de partij ging verloren in 2 sets. 

Eindstand: 4-4. Toch keren we tevreden terug uit Zwijndrecht een gelijkspel tegen deze ploeg zal niet 

iedereen ons nadoen denk ik. Tevens hebben we ook terug een puntje bij, al blijft het wel spannend 

in de reeks. 

We staan momenteel op een gedeelde 2de tot 4de plaats. Het kan dus snel keren. 

Onze volgende wedstrijd is alweer nu donderdag, dan mogen de dames en heren van Gentse 

verwachten bij ons. Kom zeker supporteren, het beloofd een spannende wedstrijd te worden. Zo'n 2 

weken terug speelden we nog gelijk in Gentse. 

GDB 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

Thierens Tom A Recollecte Kevin B1 21 13 21 17 2 0 1 0 42 30

De Cauwer Koen B1 Eloot Stijn B1 18 21 21 11 17 21 1 2 0 1 56 53

Van Der Aa Lisa B1 Sonneville Valentine C1 21 6 21 16 2 0 1 0 42 22

Van Looy Axelle B2 Jacobs Eva C1 10 21 13 21 0 2 0 1 23 42

Thierens Tom A De Baets Geert B1

Van Kerckhoven Yves B1 Recollecte Kevin B1

Rombouts Eva B1 Recollecte Kim B1

Van Der Aa Lisa B1 Jacobs Eva C1

Rombouts Eva B1 De Baets Geert B1

De Cauwer Koen B1 Recollecte Kim B1

Van Kerckhoven Yves B1 Eloot Stijn B1

Van Looy Axelle B2 Sonneville Valentine C1

4 342 325
Gelijk

0 1 0 42 25

Winnaar:
Totalen: 10 9 4

21 42

Gemengd dubbel 2 21 16 21 9 2

0 2 0 1

2 0 1 56 64

Gemengd dubbel 1 10 21 11 21

60 47

Dames dubbel 22 20 13 21 21 23 1

21 17 2 1 1 0

Punten

Heren enkel 1

Heren enkel 2

Dames enkel 1

Dames enkel 2

Heren dubbel 21 9 18 21

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