
Eikenlo 1G - Drop Merchtem 1G 

 

Op donderdag 12 december stond alweer de laatste competitiematch voor mix 1 op het programma. 

Drop Merchtem werd verwacht in Eeklo en voor hen was het enkel nog spelen voor de eer en de 

statistieken. Voor Eikenlo daarentegen was het nog dé belangrijkste match van het seizoen. Door het 

puntenverlies van Oudegem tegen Lokeren (3-5) kon mix 1 zich alsnog tot kampioen kronen, maar 

daarvoor moest er wel met 7-1 gewonnen worden om absoluut zeker te zijn van de titel. Bij een 

kleinere overwinning werd het terug afhankelijk van wat Oudegem zou presteren in hun laatste 

wedstrijd tegen de al zeker degraderende Mintons. Bij Mix 1 werden dan ook alle zeilen bijgezet en 

Kim, Anne, Kjell, Stijn, Kevin en een half geblesseerde Geert gingen de strijd aan om een mission 

impossible te proberen verwezenlijken. 

 

Kjell en Geert begonnen met de heren dubbel. In de heenronde verloren Kevin en Geert de wedstrijd 

in 2sets en aangezien zowat alle partijen moesten gewonnen worden, moest het er wel direct op 

zijn! Er werd zeer matig en ondermaats badminton getoond van onze heren, maar de partij werd wel 

gewonnen. 

Kim en Anne moesten "gewoon" hetzelfde doen als de vorige keer, winnen. De eerste set lukte dit 

zeer overtuigend met 21-9, in de tweede set kwam toch al enige stress om de hoek kijken, maar 

wonnen ze wel nog met 21-19. 

Voorlopig goed op schema met een 2-0 tussenstand. 

In de enkels hadden we gegokt op de vaste opstelling van Merchtem, ware het niet dat onze 

tegenstanders ons verrasten en de heren enkels wisselde. Daardoor kreeg Kevin op de eerste enkel 

Jef tegen zich en mocht Stijn het opnemen tegen Guido. Kevin verloor in de heenronde van Jef in 

2sets, tijd voor revanche. Echter was Kevin nooit zichzelf en vanaf punt 1 stond hij stijf van de stress. 

Kevin ging radeloos op zoek naar punten maar slaagde daar niet echt in. Hij kwam nooit in de buurt 

van zijn kunnen en verloor de partij in 2 sets. 

Stijn ging in zijn partij voortvarend van start en liet geen spaander heel van Guido. Hij won de partij 

uitermate vlot in 2 sets. 

Zo werd het 3-1 en moesten de overige partijen dus zeker gewonnen worden om zeker te zijn van 

de titel... 

Kim mocht het opnemen tegen de sterke Tina, terwijl Anne de strijd aanging met Kelsey. Kim ging 

goed van start en wist het Tina knap lastig te maken. Het werd meteen een spannende set, maar 

toch nam Tina de bovenhand en won met 18-21. In de tweede set stak Kim een tandje bij en ging 

fysiek tot het uiterste. Haar inspanningen werden beloond en ze wist de set te winnen met 23-21. De 

zware strijd om de tweede set eiste haar tol bij Kim en de 3de set was net teveel van het goede. Kim 

kreeg het heel moeilijk en moest de set laten gaan. 



Anne die normaal geen problemen zou mogen hebben met haar tegenstander begon niet optimaal 

aan haar partij. De stress sloeg toe en Anne wist niet meer waar ze het had. De eerste set ging nipt 

verloren en enige frustratie kwam naar boven. Toch wist Anne zich goed te herpakken in de 2de set 

en ging deze met 21-9 naar Anne. In de beslissende derde set ging Anne vrolijk verder en haalde de 

partij binnen met 21-6! Toch een duidelijke winst, eens de stress verdwenen was. 

 

Zo stond de tussenstand op 4-2, daarmee was Mix 1 niet meer zeker van het kampioenschap en 

was het dus afhankelijk van het resultaat Mintons-Oudegem. Toch waren de 2 mix wedstrijden nog 

belangrijk en moest er nog vol tegenaan gegaan worden. 

Stijn, onze man in vorm, mocht invallen voor Geert op mix 1 met Kim. De zware aanvallen van Stijn in 

combinatie met het netspel van Kim moest garant staan voor de overwinning. De eerste set ging 

meteen goed en werd knap gewonnen. Ook de tweede set zagen we hetzelfde spel, maar ook deze 

keer was het genoeg voor ons. Zo was ons debuterend koppel meteen goed voor de winst in deze 

ontmoeting, al ging het hem vooral om de wedstrijden. 

Voor de tweede mix toverde de kapitein nog een verrassing uit zijn hoed en mocht Kjell samen met 

Anne strijden voor de 6-2. De ervaring van Kjell en het sterke spel van Anne waren duidelijk goed 

genoeg om de winst te pakken in deze partij. Ze wonnen de partij in 2sets. 

 

Een 6-2 eindstand was dus niet genoeg voor de titel en was Eikenlo 1G afhankelijk van het 

resultaat Mintons-Oudegem. Oudegem moet zo goed als zeker winnen met 0-8 om de titel voor 

hen te houden, mogelijks een haalbare kaart maar zeker geen gemakkelijke opgave. De 

stressbestendigheid zou zeker getest worden!  

Voor alle spelers van Eikenlo 1G was het bang afwachten... 

GDB 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

Kevin Recollecte B1 Buckinx Jef B1 12 21 10 21 0 2 0 1 22 42

Eloot Stijn B1 Geraerts Guido B1 21 6 21 12 2 0 1 0 42 18

Kim Recollecte B1 Bauweleers Tina B1 18 21 23 21 10 21 1 2 0 1 51 63

Anne Stoel B1 Pepermans Kelsey B2 19 21 21 9 21 6 2 1 1 0 61 36

De Baets Geert B1 Buckinx Jef B1

Janssens Kjell B1 Seghers Wim B1

Recollecte Kim B1 Bauweleers Tina B1

Stoel Anne B1 Pepermans Kelsey B2

Eloot Stijn B1 Bauweleers Tina B1

Recollecte Kim B1 Geraerts Guido B1

Janssens Kjell B1 Pepermans Kelsey B2

Stoel Anne B1 Seghers Wim B1

2 346 294
Eikenlo 1G

0 1 0 42 33

Winnaar:
Totalen: 13 5 6

42 37

2

0

0 1 0

Gemengd dubbel 2 21 16 21 17

42 28

Gemengd dubbel 1 21 19 21 18 2 0 1

44 37

Dames dubbel 21 9 21 19 2

2 0 1 0

Punten

Heren enkel 1

Heren enkel 2

Dames enkel 1

Dames enkel 2

Heren dubbel 23 21 21 16

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