
De Mintons 2G - Eikenlo 1G 

 

Zondagmiddag 22 september werd mix 1 in Sint-Niklaas verwacht om het op te nemen tegen De 

Mintons 2G. De Mintons 2G komt uit 1ste provinciale en heeft heel wat potentieel, maar onder 

normale omstandigheden zou dit ergens een haalbare kaart moeten zijn voor onze eerste ploeg. 

Echter kon de ploeg niet beschikken over 2 vaste waardes, Anne en Stijn moesten de wedstrijd aan 

hun voorbij laten gaan. Eikenlo 1G bestond deze keer uit Kevin, Kim, Eva, Valentine, Geert en als 

nieuwkomer ons aanstormend jeugdig talent Shane Herssens (kersvers B1 en één en al motivatie) 

 

Na enig overleg werd er besloten om met de dubbels te beginnen. Kevin en Geert begonnen zeer 

matig aan de partij en hadden het moeilijk om een voorsprong te nemen. Toch bleek de kleine 2 

punten voorsprong genoeg om de set te pakken. In de 2de set ging het iets vlotter en konden onze 

heren een mooie voorsprong nemen om zo toch vlot de overwinning binnen te halen. 

Ondertussen hadden Kim en Eva hun wedstrijd ook gewonnen in 2 sets. De eerste set was duidelijk 

voor het Eikenlose duo. De tweede set werd een stuk spannender, maar in verlengingen trokken Eva 

en Kim ook aan het langste eind. 

Daarna mocht Geert aantreden in het enkel, terwijl ook Valentine haar enkelpartij mocht aanvangen. 

Geert ging wat moeizaam van start en wist pas na een halve set zijn spel te vinden. Daarna werd de 

eerste set vlot gewonnen. In de tweede set speelde Geert meteen een trapje hoger dan zijn 

tegenstander en zo werd ook de 2de set vlot binnengehaald.  

Valentine maakte in haar eerste set een onzekere indruk, echter onterecht want ze won de set toch 

vrij overtuigend. In de tweede set ging het even moeizamer er werd tactisch iets minder gespeeld en 

de fouten stapelden zich op, na enkele aanwijzingen kon Valentine terug vol goede moed starten aan 

de 3de set. In die derde set speelde Valentine heel degelijk spel en ging vast beraden naar de 

overwinning. 

 

Met een 0-4 tussenstand kon het bijna niet meer mislopen om opnieuw de volle 2 punten mee naar 

huis te nemen. 

 

Kevin kon in zijn enkel de overwinning dus al binnenhalen. Maar ook Eva kreeg de kans om de winst 

voor het team op haar naam te schrijven. Kevin begon in ieder geval maar matig aan zijn partij, iets 

te loom en net iets te veel foutjes waren de oorzaak van verlies in de eerste set. In de 2de set 

schakelde Kevin een trapje hoger en dat was meteen goed voor vlotte winst. In de beslissende derde 

set wist Kevin opnieuw een mooie voorsprong te nemen, toch maakte hij het nog spannend maar 

wist hij toch de partij binnen te halen. De winst was opnieuw een feit! 



Eva had het in haar enkel zeker niet gemakkelijk, na een zware strijd moest ze nipt de eerste set laten 

gaan. In de tweede set zagen we opnieuw een strijdlustige Eva met enkele mooie punten, echter 

moest ze ook deze set nipt aan haar tegenstander laten. 

 

Tussenstand 1-5. Tijd om de overwinningsscore wat aan te dikken ... 

 

Geert en Kim mochten als eerste mix aantreden. Echter was de partij nog maar goed op weg of de 

tegenstander moest opgeven wegens een schouderblessure. Jammer maar helaas. 

Als laatste mocht ons dreamteam, Shane en Valentine, hun wedstrijd beginnen. In de eerste set 

werden er net iets teveel persoonlijke fouten gemaakt om mee te doen voor setwinst. De tweede set 

ging aanvankelijk beter, maar ook hier zat het net niet mee. Shane en Valentine kwamen eigenlijk 

niet in hun goede spel en moesten hun meerdere herkennen in de mintons. 

 

Eindstand 2-6. Opnieuw een mooie overwinning voor het team en zo kan Eikenlo 1G in ieder geval 

hun 1ste plaats voorlopig vasthouden. 

 

De volgende wedstrijd is de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Oudegem 1G, de titelkandidaat 

bij uitstek, wordt verwacht op 3 oktober in Eeklo. Supporters meer dan ooit op post want dit 

belooft een knaller te worden!! 

 

GDB 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

Lauwers Wesley B1 De Baets Geert B1 11 21 11 21 0 2 0 1 22 42

De Maesschalck Bram B1 Recollecte Kevin B1 21 17 10 21 19 21 1 2 0 1 50 59

De Mey Angelique B1 Sonneville Valentine B2 16 21 21 12 14 21 1 2 0 1 51 54

Van Royen Evi B1 Jacobs Eva B2 21 18 21 19 2 0 1 0 42 37

Lauwers Wesley B1 De Baets Geert B1

De Maesschalck Bram B1 Recollecte Kevin B1

Van Royen Evi B1 Recollecte Kim B1

Van Havere Dorien B2 Jacobs Eva B2

De Maesschalck Bram B1 De Baets Geert B1

De Mey Angelique B1 Recollecte Kim B1

Lauwers Wesley B1 Herssens Shane B1

Van Havere Dorien B2 Sonneville Valentine B2

De Maesschalck Bram kwetste zich aan de schouder in GD1 bij een stand van 6-12
 en kon niet meer verder spelen ! 6 281 347

Eikenlo 1G

0 1 0 42 28

Winnaar:
Totalen: 6 12 2

6 42

2

1

2 0 1

Gemengd dubbel 2 21 16 21 12

33 43

Gemengd dubbel 1 6 21 0 21 0 2 0

35 42

Dames dubbel 13 21 20 22 0

0 2 0 1

Punten

Heren enkel 1

Heren enkel 2

Dames enkel 1

Dames enkel 2

Heren dubbel 19 21 16 21

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

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste gemengde  ploeg

3de Liga B Datum: 22/09/13

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

De mintons 2G Eikenlo 1G


