
Drive – Eikenlo (5-3) 
 
 
Op 28 april vertrokken we richting Dendermonde, de trein zorgde voor een beetje vertraging maar 
uiteindelijk kwam iedereen toe. Voor Eikenlo speelden: Kevin, Joeri, Sofie, Lindsay en Katleen.  
 
Zoals gewoonlijk warmden we eerst wat op, wenden we een beetje aan de zaal en vlogen er dan in. De 
heren zagen het goed zitten. Thuis waren ze er in geslaagd om te winnen van Wayan Sudiarta en Kris 
Legroux. Kevin was vastberaden dit nu ook weer te doen. Zoals gehoopt wonnen ze de eerste 
wedstrijd. In de 2de set kwam de tegenstander zeer dichtbij, maar Kevin en Joeri bleven koel en 
maakten het af.  
 
De dames speelden beiden met iets andere opstelling, maar Sofie en Lindsay gingen zich niet zomaar 
laten doen. Ze namen het op tegen Hilde Van Uytvange en Marie-Christine Van Wambeke. Het werd 
een spannende set, maar de 4 dames waren nog maar aan het opwarmen. Lindsay en Sofie verloren de 
1ste set, vol goede moed begonnen ze aan de 2de set. Jammer genoeg konden ze deze ook niet winnen.  
 
Kevin nam het in de eerste enkel op tegen Axel Claeys. Hoewel beiden een zeer mooi spel speelden 
werd Kevin af en toe kwaad omwille van fouten langs zijn kant. Blijkbaar hadden we op voorhand 
moeten zeggen dat hij het opnam tegen een B2, dan ging hij beter zijn best gedaan hebben :-/. Ikke 
maar denken dat we altijd ons best doen :P. (Hij bedoelde het dus anders, hij ging zich dan minder 
kwaad maken op zichzelf en zo beter spelen.)  
 
Katleen nam het op tegen Ellen. Katleen speelde hier vorig jaar al tegen en wist dat Ellen zeer goed 
speelt. Zoals ze verwachtte zag ze verschillende kanten van het terrein en was ze kansloos. Jonge 
meisjes zijn nu eenmaal niet te onderschatten! 
 
Joeri nam het op tegen Wayan. Joeri gekend als vastbijter was niet van plan zich te laten doen. Wayan 
heeft echter al iets meer ervaring dan Joeri met veren. Hoewel Joeri niet van ophouden wist en bijna 
alle pluimen terugsloeg, slaagde hij er niet in om de wedstrijd te winnen.  
 
Lindsay nam het op tegen Hilde. Katleen had hier thuis in 3 sets verloren en Lindsay zag het niet goed 
zitten. Maar het is de ervaring die telt. Lindsay verloor zoals ze zelf verwacht had. Maar de 
banksitters wezen haar op de verbetering in de loop van de competitie! 
 
Hoewel winst er niet meer inzat, gingen we wel voor de eer in de mix-wedstrijden, het is immers een 
mix-competitie :-). 
 
Kevin en Sofie namen het op tegen Bob en Marina. Het werd een zeer spannende 1ste set, met af en toe 
wat uitspattingen. Ze slaagden erin om deze nipt binnen te slepen. Dit gaf hen zelfvertrouwen voor de 
2de set. Deze ging vlotter naar Eikenlo. De eerste mix was al binnen! 
 
Katleen en Joeri speelden voor de eerste keer samen in de mix. De oefenwedstrijd thuis was positief 
afgelopen en ze waren van plan om dit te herhalen. De eerste set ging vlot naar ons, misschien iets te 
vlot. In de tweede set werden Marie-Christine en Kris wakker en legden ze het vuur aan de schenen 
van Katleen en Joeri. Deze bleven echter rustig zodat ze ook de 2de set konden winnen. 
 
Een overwinning was mooi geweest als laatste wedstrijd maar we hebben toch onze eer gered door de 
mix-wedstrijden te winnen! Op naar volgend jaar.  
 

K.D.R. 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klass. Naam en Voornaam Klass.

Claeys Axel B2 Recollecte Kevin C1 21 17 21 14 2 0 1 0 42 31

Sudiarta Wayan C2 De Vrieze Joeri C2 21 10 21 14 2 0 1 0 42 24

Vanderveken Ellen C1 De Roo Katleen C2 21 10 21 14 2 0 1 0 42 24

Van Uytvange Hilde C1 De Vrieze Lindsay D 21 10 21 5 2 0 1 0 42 15

Sudiarta Wayan C1 Recollecte Kevin C1

Legroux Kris C2 De Vrieze Joeri C2

Van Uytvange Hilde C1 De Vrieze Sofie C1

Van Wambeke Marie-Christine C2 De Vrieze Lindsay D

Moenst Bob C2 Recollecte Kevin C1

Mertens Marina C2 De Vrieze Sofie C1

Van Wambeke Marie-Christine C2 De Vrieze Joeri C2

Legroux Kris C2 De Roo Katleen C2
42

Winnaar:
Totalen: 10 6 5 3 308 255
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