
Dijlevallei 2G - Eikenlo 1G 

Zondag 28 september 2014, Eikenlo 1G kon zich opmaken voor hun debuut in 2de liga A. Nooit 

eerder speelde Eikenlo op dergelijk niveau, het beloofd dus een spannend seizoen te worden. Waar 

is Eikenlo 1G tot in staat? Het team werd voor hun eerste wedstrijd meteen verwacht in het verre 

Kessel Lo om het op te nemen tegen Dijlevallei 2G. Als nieuwkomer in de reeks had ons team weinig 

te verliezen, Eikenlo 1G ging de strijd aan met Kim, Anne, Valentine, Stijn, Kevin en Kapitein Geert. 

Stijn kwam rechtsreeks van het tornooi in Tielt, waar hij nog in de finale enkel B1 stond (of was het 

B2?). De anderen kwamen in kolone naar Kessel-Lo. Iedereen was mooi op tijd en al na 5 minuten 

rondlopen in de sporthal hadden we ook de sportvloer gevonden waar we konden opwarmen. 

 

Na de opwarming gingen Kevin en Geert van start in de heren dubbel. Kim en Anne gingen 

ondertussen ook aan slag in hun dames dubbel. Onze heren gingen goed van start en wisten lang in 

de eerste set een voorsprong vast te houden. Toch moesten ze nog nipt de set laten schieten. In de 

tweede set hadden onze heren het toch moeilijk het tempo bij te houden en hadden eigenlijk geen 

kans om deze set te pakken. Onze dames startten wat moeizaam en ook zij moesten de eerste set 

laten schieten. De tweede set speelden onze dames beter en wisten ze de set te pakken. Echter in de 

derde set speelden de tegenstanders zeer aanvallend en hadden onze dames geen gepast antwoord. 

2-0 achterstand, op naar de enkels. Stijn liet er geen gras over groeien en na een korte opwarming 

begon hij aan zijn partij. Hij wist duidelijk de bovenhand te nemen en haalde de eerste set mooi 

binnen. In de tweede set kwam de vermoeidheid boven bij onze Stijn. Hij moest vechten voor de 

punten en moest het vooral fysiek volhouden. Stijn haalde gelukkig ook de tweede set binnen en 

daarmee de eerste matchwinst.  

 

Ondertussen was Valentine ook volop in de weer om haar partij binnen te doen! De eerste set was 

derop, derover en binnen halen! In de tweede set was het net ietsjes minder en gingen de dames vol 

voor de 3-setter. Het moet gezegd, de dames waren aan elkaar gewaagd. In de derde set trok 

Valentine toch net aan het langste eind en haalde daarmee de 2de matchwinst binnen! 

Als 2de heren enkel mocht Geert aantreden. Hij ging moeizaam van start en kreeg weinig vat op de 

partij. Toch wist hij de eerste set nipt binnen te halen. In de tweede set zag het er lang niet goed uit. 

Toch bleef Geert aanklampen en pakte de winst in verlengingen. 

Hiermee stond het team meteen op voorsprong in de ontmoeting: 2-3. 

Tot slot mocht Anne nog aantreden voor haar enkel partij. Anne ging goed van start en won de 

eerste set vrij vlot. In de tweede set ging alles “niet normaal joh” buiten ☺  Gevolg, een duidelijke set 

voor de tegenpartij. In de derde set stond Anne lang aan de goede kant van de score, toch werd het 

extreem spannend op het einde van de set. Daarin wist Anne net niet door te duwen en moest ze de 

set laten schieten. 

Met een tussenstand van 3-3 was nog alles mogelijk. Er werd dan ook nog volop gestreden voor één 

of meerdere punten. 



 

Stijn en Valentine mochten zich opmaken voor de eerste mix, terwijl Geert en Kim de 2de mix 

speelden. Kim en Geert begonnen lekker agressief aan de partij en wisten vrij snel een mooie 

voorsprong te nemen en zo de 1ste set te pakken. Ondertussen hadden Stijn en Valentine hun eerste 

set vrij duidelijk verloren. Vol zelfvertrouwen, “no way dat wij dit kunnen winnen”, ging Stijn de 

tweede set in! ☺  Echter hadden ze niets te verliezen. 

Kim en Geert kregen het in hun 2de set iets lastiger, ze konden niet meteen een grote voorsprong 

nemen, maar stonden wel steeds enkele puntjes voor. Ze wisten hun voorsprong te behouden en 

konden ook de 2de set overtuigend binnen halen! 

Stijn en Valentine hadden ondertussen toch een wonder volbracht en de tweede set gewonnen. In 

de derde set wist ons duo meteen de lijn door te trekken en haalden ook hun mix partij binnen! 

Top! 

Zo werd het 3-5 en wist Mix 1 meteen zijn eerste 2 punten binnen te halen! 

Na een te warme douche (die overigens geen zin had direct na het spelen) en een zalig terrasje 

vertrok het team richting Eeklo. Met de zon in de ogen werd eerst nog even lokale site seeïng 

gedaan, om vervolgens na 10 min terug aan de sporthal uit te komen en dan wel de goede richting 

uit te rijden ☺  Een kleine 2u later (en ondertussen stekke donker buiten, al kan dat ook aan de 

zonnebril gelegen hebben) waren we terug in Eeklo, waar een overwinningsmaaltijd vrolijk naar 

binnen werd gewerkt! 

Een mooie seizoen opener en knappe team prestatie (steeds voor herhaling vatbaar)!  

Ook de harde supporterskern (Thx-respect-buig !Shane! buig-respect-Thx) was meegereisd naar het 

verre Kessel-Lo, hopelijk wordt hij wat bijgestaan in de volgende wedstrijden! 

GDB 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

Josse Van Ussel B2 Eloot Stijn B1 11 21 19 21 0 2 0 1 30 42

Robin Permentiers B2 De Baets Geert B2 18 21 20 22 0 2 0 1 38 43

Helena Cockx B1 Sonneville Valentine B1 18 21 21 18 19 21 1 2 0 1 58 60

Yanna Holemans B2 Stoel Anne B2 16 21 21 10 21 19 2 1 1 0 58 50

Robin Permentiers B2 De Baets Geert B2

Ruben Sijmens B1 Recollecte Kevin B1

Helena Cockx B1 Recollecte Kim B1

Yanna Holemans B2 Stoel Anne B2

Ruben Sijmens B2 Eloot Stijn B1

Helena Cockx B2 Sonneville Valentine B1

Josse Van Ussel B2 De Baets Geert B2

Yanna Holemans B2 Recollecte Kim B1

5 370 376
Eikenlo 1G

2 0 1 24 42

Winnaar:
Totalen: 8 12 3

57 55

Gemengd dubbel 2 11 21 13 21 0

16 21 1 2 0 1

1 1 0 63 52

Gemengd dubbel 1 21 12 20 22

42 32

Dames dubbel 21 16 21 23 21 13 2

2 0 1 0

Punten

Heren enkel 1

Heren enkel 2

Dames enkel 1

Dames enkel 2

Heren dubbel 21 19 21 13

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

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste gemengde  ploeg

2de liga A Datum: 28/09/14

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Dijlevallei 2G Eikenlo 1G


