
Eikenlo 1G Kampioen! 
 

Op 15 december, stond de ontmoeting Mintons 2G - Oudegem 1G op het programma. Een 

belangrijke match voor Eikenlo 1G!?! 

 

Hoe? 

Doorheen het seizoen verloor Eikenlo 1G slechts 2 ontmoetingen, op Royal Antwerpen en in het hol 

van de leeuw in Oudegem. Er werd slechts 2 keer gelijkgespeeld, in Merchtem en thuis tegen 

Oudegem konden we de winst net niet pakken. We verloren bijgevolg geen enkele keer thuis en zijn 

daarmee de enige ploeg die thuis ongeslagen blijft! Oudegem verloor eveneens 2 wedstrijden en 

speelde 2 keer gelijk. Bij een verlies of een gelijkspel in Mintons 2G - Oudegem 1G was Eikenlo 1G 

absoluut zeker van de titel. Echter kon er vanuit gegaan worden dat Oudegem de ontmoeting wel 

zou winnen, de vraag was alleen met welke uitslag? 

Bij 0-8 zou Oudegem 1 wedstrijd meer gewonnen hebben dan Eikenlo en daarmee kampioen zijn. 

Bij 1-7 zou Oudegem en Eikenlo gelijk staan in gewonnen/verloren wedstrijden en zouden de sets 

doorslaggevend zijn, daarbij was het set-saldo van Eikenlo beter en zou Mix 1 dan ook kampioen zijn. 

Bij iedere mindere overwinning van Oudegem is Eikenlo kampioen ... 

 

Zondag 15 december 17:52u! 

De wedstrijd Mintons 2G - Oudegem 1G is reeds enige tijd afgelopen en de 

score komt online, Oudegem wint de ontmoeting met ... 2-6! 

Hierdoor komt Mix 1 op 1 gewonnen wedstrijd meer te staan en mag zich 

officieel KAMPIOEN noemen van 3de liga B! 

Een mooier verjaardagscadeau voor kapitein Geert was niet mogelijk en alle 

reden voor een feestje ... 

 

Geschiedenis voor Eikenlo BC 

Door het kampioenschap komt Eikenlo 1G volgend seizoen uit in 2de liga en wordt er 

meteen geschiedenis geschreven. Nog nooit eerder speelde een competitieploeg uit 

Eeklo zo hoog! Iedereen mag dus absoluut trots zijn op zijn/haar prestaties! 

 



Statistieken 

Nog enkele leuke statistieken: 

� Als team wist niemand Eikenlo 1G te verslaan in Eeklo! 

� Valentine mocht zich tot enkel kampioene kronen dit seizoen! 

� Kim verloor geen enkele mix wedstrijd over het gehele seizoen! 

� Geert en Kim verloren geen enkele mix wedstrijd als duo! 

� Geert won de meeste wedstrijden dit seizoen! 

� Kjell verloor geen enkele wedstrijd over het gehele seizoen! 

� Anne won al haar enkel wedstrijden op dames enkel 2 en won eveneens al haar 

wedstrijden op mix2! 

� Eva won al haar dubbels en mix wedstrijden! 

� Stijn won al zijn wedstrijden op mix 1! 

� Kevin won al zijn wedstrijden op mix 2! 

� Shane wist al zijn wedstrijden te winnen in de terugronde! 

 

Bedankt! 

Bij deze wil ik graag ALLE supporters, ingelegde-bus-chauffeurs, toernooi.nl-supporters, harde-

kern-supporters, invallers en spelers bedanken voor een memorabel seizoen! Supporters van 

dienst: hopelijk kunnen we volgend seizoen terug op jullie massale steun rekenen in 2de liga! 

 

 

Jullie trotse kapitein van dienst Geert 


