
Lokerse 3G vs Eikenlo 2G 
06 oktober 2013, onze tweede wedstrijd en ditmaal tegen Lokerse. We mochten spelen in de 
vernieuwde sporthal van Lokeren, dewelke in ons mening een verbetering is vergeleken met de 
oude! Voor deze wedstrijd stonden volgende spelers klaar: Anne, Valentine, Eva, Jan, Jochen en 
Shane. Stijn kon niet spelen wegens werkverplichtingen dus konden we terug rekenen op onze 
gemotiveerde invaller Jochen. Deze keer konden we ook rekenen op enkele supporters die waren 
meegereisd nl. Kevin, Elise, Kim en Geert waarvoor dank uiteraard (al was het om te scouten :D). 

De dubbels werden tegelijk begonnen. Dames dubbel werd gespeeld door Valentine en Eva en het 
was duidelijk te zien dat zij al een ritme hadden opgebouwd op de laatste toernooien en wonnen vlot 
in 2 sets.  

De heren dubbel gespeeld door Shane en Jan ging iets minder vlot. De eerste set werd gewonnen om 
dan in de tweede set vlot te verliezen. De foutenlast verminderen en meer concentratie was de 
boodschap en dit kon omgezet worden in de praktijk en de derde set ging ook naar Eeklo.  

0-2 voor, mooi begin alvast ^^ 

De eerste enkel bij de heren werd gespeeld door Jan die het mocht opnemen tegen Dries, een zeer 
sterke tegenstander. We zagen een wedstrijd waarbij Jan zijn niveau oversteeg en het Dries enorm 
lastig maakte, vooral op fysiek vlak. Er waren erg mooie rally’s bij waarbij 1’tje toch boven de 35 
slagen heeft geduurd! Jan moest in 2 nipte sets de winst aan Dries geven, maar Jan was naar eigen 
zeggen erg tevreden over zijn prestatie wat wij alleen maar konden bevestigen.  

De tweede enkel bij de heren werd gespeeld door invaller Jochen die het mocht opnemen tegen de 
ons bekende Joris Penneman. Jochen draaide goed mee in de eerste set maar kwam op een 
achterstand op het einde toe. De achterstand was in Jochen’s gedachten blijkbaar iets verder want 
op 19-15 was Jochen al van plan om te wisselen van veld omdat hij dacht dat het 21 was. De partij 
werd terug aangevat en Jochen had opeens een hoger niveau aangenomen en minder foutenmarge 
en won zelfs nog deze set in verlengingen. De tweede set was terug mooi spel, maar Jochen moest 
deze set aan zich laten voorbijgaan. De derde set werd minder aangevangen maar naar het einde toe 
kon Jochen een hoop achterstand inhalen maar moest dan toch de duimen leggen tegen Joris. 
Jochen was duidelijk tevreden over zijn enkel en werd ook toegejuigd vanaf de banken. 

2-2, benieuwd wat de dames konden uitrichten.  

Anne ging van start in de eerste damesenkel en had nog iets goed te maken van de eerste wedstrijd. 
Anne was hier duidelijk van plan weinig over te laten van haar tegenstandster en won in 2 vlotte sets 
van Vicky en speelde terug op het niveau die we van Anne gewend waren.Joepie!! 

Eva mocht het opnemen tegen Justine Penneman. Eva kent Justine zowel schoolsgewijs alsook in 
confrontaties op toernooi/competitie. Eva kende terug weinig problemen (buiten dan kramp in de 
tenen weliswaar) en won ook haar partij in 2 vlotte sets.  

4-2 met enkel nog de mixen te gaan, 1 punt was binnen maar we hadden honger naar meer! 
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De mixen werden gespeeld door Shane/Valentine en Jochen/Anne, beide koppels ondertussen al wat 
gewend aan elkaar door samen te spelen op de training.  

Ons eerste mixkoppel mocht het opnemen tegen Dries en Liesbeth, niet te onderschatten 
tegenstanders maar volgens onze meegereisde coaches zeker een doenbare partij. De eerste set 
werd binnengehaald door Shane en Valentine. In de tweede set speelde de tegenstander iets beter 
en werd de foutenlast aan onze kant iets groter waardoor de 2e set gewonnen werd door de 
tegenpartij. Na wat coaching en zen-momenten kon de 3e set terug met volle concentratie aangevat 
worden en kon ons team de overwinning in de wacht slepen.  

Ons tweede koppel mocht het opnemen tegen Joris en Justine Penneman. De eerste set was 
spannend maar door teveel fouten van ons koppel moesten zij de eerste set met 21-19 uit handen 
geven. In de tweede set verbeterde het niet, integendeel alles vloog buiten, afwerking niet zoals 
gewoonlijk en de foutenlast werd te groot en de tweede set werd ook verloren.  

Eindstand: 5-3. Ons eerste overwinning was een feit, maar we hebben er voor moeten knokken want 
dit was zeker een geduchte tegenstander die ook evengoed het punt had kunnen pakken. De 
volgende ontmoeting laat niet lang op zich wachten en dit tegen de Pluimplukkers a.s. dinsdag. 
Benieuwd of we daar ook de overwinning kunnen binnenslepen! Alvast bedankt aan de coaches 
Geert en Kim en hopelijk kunnen zij ons ook bijstaan komende dinsdag?  

Shane 
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Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

Dries De Keukelaere B1 Jan Tuerlinckx B2 21 17 21 19 2 0 1 0 42 36

Joris Penneman B2 Jochen Adam C1 20 22 21 15 21 18 2 1 1 0 62 55

Vicky D'Haen B2 Anne Stoel B1 16 21 13 21 0 2 0 1 29 42

Justine Penneman C1 Eva Jacobs C2 13 21 13 21 0 2 0 1 26 42

Dries De Keukelaere B1 Shane Herssens B1

Joris Penneman B2 Jan Tuerlinckx B2

Liesbeth De Bock B1 Valentine Sonneville B2

Vicky D'Haen B2 Eva Jacobs B2

Dries De Keukelaere B1 Shane Herssens B1

Liesbeth De Bock B1 Valentine Sonneville B2

Joris Penneman B2 Jochen Adam C1

Justine Penneman C1 Anne Stoel B1

5 344 364
Eikenlo 2G

0 1 0 42 31

Winnaar:
Totalen: 8 11 3

56 60

2

17 21 1

2 0 1

Gemengd dubbel 2 21 19 21 12

30 42

Gemengd dubbel 1 18 21 21 18 1 2 0

57 56

Dames dubbel 14 21 16 21 0

19 21 1 2 0 1

Punten

Heren enkel 1

Heren enkel 2

Dames enkel 1

Dames enkel 2

Heren dubbel 17 21 21 14

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

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – 2e mixploeg

1ste Provinciale Datum: 6-10-2013

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Lokerse 3G Eikenlo 2G
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