Eikenlo 2G vs Oudegem 4G
Dinsdag 23/10/12, de eerste dag waarop we met een kersverse mix‐ploeg de
competitie eindelijk konden beginnen. Onze eerste tegenstander was Oudegem
4G, een niet te onderschatten ploeg en het beloofde dus direct een test van
hoe sterk staan wij allemaal samen. Met uitzondering van Tiffany, konden we
op een volledige ploeg rekenen om aan de slag te gaan nl. Eva, Valentine, Stijn,
Jan en Shane.
Jan en Shane mochten als eerste aantreden in de Heren Dubbel en namen het
op tegen Tim en Glenn. We wisten al op voorhand dat dit geen makkelijke
partij zou worden dus moesten we mentaal scherp blijven. De eerste set werd
vlot gewonnen, maar een tweede set werd erg nipt verloren waardoor alles op
de derde set aankwam. 1‐11 was de achterstand bij het draaien en dus tijd voor
een mentale switch.. na enkele spannende rally’s en eindelijk het spel door te
hebben kwamen we naar 21‐21 terug maar moesten helaas de match uit
handen geven.
Ondertussen speelden ook Valentine en Eva al hun wedstrijd. Beide dames zijn
al een tijdje actief in de dames en mixcompetitie en zijn het ritme duidelijk al
gewoon. De dames wisten in 2 korte sets de wedstrijd vlot binnen te halen.
Tussenstand, 1‐1 maar nog niets verloren aangezien we wel vertrouwen
hadden in onze enkels.
Stijn en Eva mochten de enkels als eerste aanvangen. Stijn, die dit seizoen erg
sterk bezig is, mocht het opnemen tegen Glenn. De eerste set was een ware
nek‐aan‐nekrace aangezien er bijna om beurten punten werden gescoord en
dit tot 28‐28. Stijn hield het hoofd gelukkig koel en kon de set binnenhalen. De
2e set duurde niet zo lang en Stijn speelde nog een stapje hoger en kon de
tweede set vlot omzetten in winst.
Eva mocht het daarna opnemen tegen B2 dame Saskia. Eva was volledig
gemotiveerd om deze wedstrijd te winnen omdat ze zo haar laatste puntjes
naar een klassementsverhoging kon verdienen. Dit gezegd zijnde deed Eva wat
we van haar verwacht hadden en won in 2 korte sets en werd na de match
door iedereen gefeliciteerd. Eva heeft nu 13 punten, maar wil dit doortrekken
naar 20 voor de zekerheid (naar eigen zeggen toch) ;p haha

Volgende wedstrijden waren voor Jan en Valentine. Jan had op voorhand al
stress omdat hij wist dat hij het zou moeten opnemen tegen Tom, een
tegenstander waar hij al eerder van verloren was. Hield Jan het hoofd koel? Ja
dat deed hij, zelf in 2 korte sets. Tom speelde niet het zelfde spel die hij eerder
speelde, waar Jan van kon profiteren om een revanche binnen te halen.
Ondertussen was het bij Valentine ook al afgelopen nadat zij haar tegenstander
overpowerde in 2 korte sets. Valentine speelde de hele wedstrijd rustig en
foutloos en kende weinig moeite met het spel van de tegenstander.
Tussenstand 5‐1, en de winst was al binnen! Er zijn echter nog 2 mix’en te
gaan:
De eerste mix ging tussen Stijn/Eva en Tom/Saskia. Stijn en Eva, die
ondertussen al enkele keren met elkaar hadden gespeeld, kenden weinig
tegenstand en konden de wedstrijd in 2 korte sets binnenhalen. In de tweede
mix verliep het echter niet zo vlot waar Shane/Valentine het opnamen tegen
Tim/Veerle. De frustraties liepen vrij snel op en Shane/Valentine en slaagden er
niet in de partij te winnen. De winst ging naar de tegenstanders in 2 sets.
Eindstand: 6‐2!
De eerste overwinning van het seizoen met onze nieuwe mixploeg was een feit!
Een mooi resultaat om het seizoen te starten en de eerste 2 punten zijn binnen.
Na de wedstrijd mochten vriend/tegenstander genieten van de zelfgemaakte
tiramisu van onze Jan, waarvoor dank :D!
De volgende tegenstander : Smash 4 Fun 1G, de oude ploeg van enkele spelers.
Het zal vreemd zijn om tegen hen te spelen, maar niettemin gaan we er met
volle moed tegen aan!
Tot volgende week!
SH

