
Eikenlo 2G vs Smash For Fun 1G 
Dinsdag 30/10/12, de wedstrijd tegen Lembeke. Dit was een wedstrijd die we 
begin van het seizoen niet graag zagen komen wegens dubbele gevoelens naar 
de, sommigen van ons, oude club toe. Maar goed, een wedstrijd is een 
wedstrijd en ook deze zouden we met volle focus toe spelen! Het was ook de 
eerste dag dat we met het volledige mixteam mochten aantreden: Stijn, Jan, 
Shane, Valentine, Eva en Tiffany. 

De eerste wedstrijden op het programma waren de HD en DD en werden 
gespeeld door Shane/Jan en Valentine/Tiffany. Onze heren namen het op tegen 
Sam/Thomas, een niet ongekende tegenstander. In de eerste set namen de 
zenuwen het toch wat over en werden een hoop fouten gemaakt van onze kant 
en konden de set maar erg nipt binnenhalen. De tweede set kende minder 
fouten en werd al meer op het normale niveau gespeeld en werd zo ook vlot 
binnengehaald.  

Ondertussen behaalden onze dames ook een mooie overwinning tegen 
Eveline/Delphine. Het was een eeuwigheid geleden dat onze dames 
samenspeelden, wat duidelijk niet merkbaar was. De partij werd in 2 sets 
gewonnen! 

Tussenstand 2-0 

Next in line: de enkelpartijen. Stijn/Jan voor de heren en Eva/Valentine voor de 
dames.  

De HE1 werd een partij tussen Stijn en Sam. Stijn deed wat we van hem 
verwacht hadden en kende geen moeilijkheden en kon zijn partij en 2 
makkelijke sets winnen. Hetzelfde verhaal voor HE2 waar Jan het opnam tegen 
Thomas. De eerste set verliep een tijdje spannend maar Jan kon een 
voorsprong opbouwen die hij niet meer losliet en won ook vlot de tweede set. 

DE1 werd een clash tussen Eveline en Eva. Dit beloofde een erg mooie 
wedstrijd te worden tussen 2 sterke dames! In de eerste set verliep het een 
tijdje mooi head-2-head maar Eveline kon de voorsprong nemen en 
beethouden en won de eerste set. De tweede set werd iets van een thriller 
waar voor elk punt gevochten werd door ons Eva. Eva maakte de eerste helft 
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veel fouten, maar vocht terug en kon de 14-9 omzetten naar een 14-15 waar 
het zo verderging tot 17 gelijk. Toen stapelden de fouten en frustraties zich 
helaas op en kon Eveline ook de 2e set winnen. Een partij waar meer in zat 
volgens Eva die merkbaar gefrustreerd was van het spel en de rustperiodes. 

Valentine mocht in de DE2 opnemen tegen Valerie. Valentine speelde een 
ijzersterke 1ste set en won deze erg vlot. De tweede set zagen we een compleet 
andere Valentine. Een serie van experimenten was zichtbaar en de ene na de 
andere tactische fout werd gemaakt. Valentine kon dit naar het einde van de 
match gelukkig goedmaken en won erg nipt ook de 2e set.  

Tussenstand 5-1, de 2 punten waren binnen maar de wedstrijd was nog niet 
gedaan! 

Als laatste matchen stonden de mix’en op het schema. De 1e mix was direct 
een eerste experiment waar Stijn en Tiffany het opnamen tegen Sam en 
Delphine. Onze spelers hadden nog nooit eerder samengespeeld en we waren 
dan ook benieuwd wat dit zou opleveren. De eerste set begon nog maar en we 
zagen zoals gewend een ijzersterke Stijn spelen maar als grote verrassing zagen 
we het niveau van Tiffany ook enorm stijgen. Ons duo bracht alle shuttles van 
de tegenstander terug en lieten de aanval geen moment los. De wedstrijd werd 
in 2 vlotte sets gewonnen! 

Laatste match van de avond was Shane/Eva vs Thomas/Valerie. Ook een 
experiment om te zien hoe goed ons koppel samen kon spelen. Eva was weer 
volop focus en we hadden onze zinnen op winnen gezet. Zo gezegd, zo gedaan: 
beide sets werden erg vlot binnengehaald en konden de avond afsluiten met 
een overwinning.  

Eindstand: 7-1 overwinning! 

De tweede overwinning was een feit en we konden al niet wachten om terug te 
spelen! Volgende week staat een spannende wedstrijd voor de deur tegen de 
1e in de ranking nl. Beveren. Benieuwd of we dit niveau blijven houden! 

Tot volgende week! 

SH 
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