
Drop Merchtem 1G - Eikenlo 1G 

Zondagavond 13 oktober, de verste verplaatsing voor mix 1 stond op het programma. Het team werd 

verwacht in Merchtem voor een avondje vol uitdagingen! Nog ver voordat de eerste shuttle 

geslagen werd stonden er enkele uitdagingen op het programma: 

- wie rijdt er? 

- raak tijdig op de bestemming 

Na kordaat optreden van Kevin werd er voor Valentine en Stijn beslist dat zij gingen rijden. Deze 

beslissing werd al snel kracht bijgezet door Anne, Kim en Geert door de sporttassen in Valentine's 

auto te duwen, hierdoor moest Valentine haar sporttas noodgedwongen mee met Stijn. (eerste 

uitdaging volbracht) 

Er werd vertrokken richting Merchtem, in 2 teams (Team Stijn : Stijn, Kevin & Anne | Team Valentine 

: Valentine, Kim, supporter/coach Shane en Geert). Geen halve seconde ging verloren bij Stijn en 

schoot met piepende banden uit de startblokken, Valentine startte rustig maar zelfverzekerd! 

Van een nek-aan-nek race was al snel geen sprake, Stijn was snel uit het zicht van Valentine. 

Ok ik hoor u denken "de E40 op, afritje nemen en dan wat zoeken en klaar". 

De E40 op was geen probleem, maar na een eindje plankgas en 20 km verder sprak Stijn de 

gevleugelde woorden "OOH neeeee, kmoet tanken, NU!" 

Meteen werd de uitdaging voor (team) Stijn een heel stuk moeilijker! Alle middelen werden ingezet 

om het dichtstbijzijnde benzinestation (hopelijk) te bereiken. Meteen ook goed voor een extra 

uitdaging voor team Stijn! Een uitdaging die ze met glans volbrachten, het station werd bereikt. In 

alle vreugde parkeerde Stijn zijn wagen aan de verkeerde zijde van de pomp en was de 

brandstofslang maar net lang genoeg om te kunnen tanken. (Jammer genoeg zijn hier geen beelden 

van vastgelegd). 

Team Valentine was ondertussen na enige lokale site seeing en vele wegomleggingen aangekomen in 

de sporthal. Tijd voor opwarming, ware het niet dat Valentine's sportzak in Stijn zijn auto zat ... Dus 

dan toch nog maar even wachten op de rest. 

Stipt om 19.30u (een kwartier na aankomst van team Valentine) stormde Stijn, Kevin & Anne de 

sporthal binnen. Tijdens het omkleden merkte Stijn nog dat hij geen sportshirt meehad en mocht 

vervolgens een truitje van Anne lenen, om zo gans de avond zijn gespierde navel tentoon te stellen 

☺ 

(uitdaging 2 met enige hindernissen toch volbracht) 

 



De volgende uitdagingen waren wel op sportief vlak: 

- op naar winst in de dubbels 

Kevin en Geert begonnen zeer slap aan de partij. Bovendien waren er enkele lampen boven het 

terrein stuk, waardoor er weinig zicht op het veld en shuttle was daardoor werd een degelijk spel 

spelen erg moeilijk. Verlies in 2 korte en ondermaatse sets tot gevolg. Hier zat zeker en vast meer in. 

Anne en Kim verrasten vriend en vijand door in 3 sets hun partij te winnen. 

3de uitdaging toch deels mislukt, bezweken onder de druk? 

- Uitdaging 4 : Een voorsprong nemen in de enkels 

Geert mocht de eerste enkel aanvangen en wist meteen vlot naar 2-11 te gaan. De eerste set was 

dan ook vlot voorbij. Ook in de 2de set waren er weinig problemen te noteren en was de winst een 

feit. 

Kevin kon in zijn enkel de voorsprong uitbouwen maar kreeg het fysiek lastig na een goed gevuld 

tornooi weekend. De partij ging verloren in 2 sets, al zat hier misschien wel iets meer in. 

Anne mocht in haar partij opnemen tegen één van de sterkste dames uit de reeks. En dat had Anne 

geweten, na een goede start moest ze toch de set laten gaan. In de 2de set nam de frustratie wat de 

bovenhand en ging de partij vlot naar Merchtem. 

Tot slot kon Valentine terug de score in evenwicht brengen. En dat deed ze met glans. Valentine 

bracht het spel wat van haar verwacht werd en kon in 2 knappe sets de steeds de bovenhand nemen. 

Tussenstand 3-3. 

- Op naar winst in de mixen dan maar. 

Kim en Geert gingen sterk van start in hun mix partij. De eerste set was dan ook snel afgelopen in het 

voordeel van Eikenlo. De 2de set ging een pak moeizamer, met name de heer van Merchtem speelde 

een pak beter. Maar moeizaam gaat ook ... en ook de 2de set werd gewonnen. Al werd de partij wel 

gewonnen, het spel was zeker niet optimaal. 

Al zeker van een punt en op naar de winst. De druk lag volledig bij Stijn en Valentine. De eerste set 

was voor Merchtem, de tweede voor Eikenlo. In de derde set zagen we enkele foutjes op tactisch 

vlak waardoor het steeds moeilijker werd voor Stijn en Valentine. Ze moesten uiteindelijk toch nipt 

de set laten gaan. 

Eindstand 4-4. We kunnen tevreden zijn met een punt, want ook verlies was deze avond een 

mogelijkheid geweest. Toch zat er misschien wel meer in, maar dat zullen we pas weten in de 

terugronde. 

 



Sportieve uitdaging toch deels volbracht. 

Volgende uitdaging : naar huis rijden met mogelijkheid tot eten. 

Teamverdeling was zoals bij aanvang, Stijn stoof de parking af, Valentine ging terug zelfverzekerd 

en rustig in de achtervolging. 

Nog maar goed af de parking of meteen kwam het bericht binnen dat een plaatselijke frituur 

gevonden was. Eens iedereen ter plaatse bleek de frituur uitverkocht te zijn en dicht te gaan. Meteen 

een aandachtspunt voor de volgende ☺ 

Na een kwartiertje opnieuw telefoon, pittabar gevonden! Team Valentine moest het wel weten te 

vinden met volgende gegevens : "straatnaam: iets met asse ..., plaats: ergens tussen Brussel en 

Aalst" ... Wat meteen een extra uitdaging was voor het team! ☺ 

Maar ook deze uitdaging werd wonderbaarlijk goed volbracht en ... de zaak bleek ook nog eens open 

te zijn! Topper! 

Na het nuttigen van enkele pitta's en franse hamburgers werd de terugtocht verder gezet zonder 

noemenswaardige gebeurtenissen, naja buiten het feit dat Anne Kevin nog uitmaakte voor "sukkel" 

en Anne dat zelf niet helemaal goed begreep... Daarop is Anne maar teruggekeerd naar haar land ... 

 

Onze volgende wedstrijd zal waarschijnlijk niet zo memorabel worden. Komende donderdag 

verwachten we Lokeren in Eeklo. Laat ons hopen dat het team dan terug de volle winst pakken. 

 

Tot slot nog dank voor de ver meegereisde supporter Shane, die de maandag erop vooral zal 

gevloekt hebben op zijn stage ... Desondanks hopen we hem terug te zien komende donderdag met 

de andere harde kern supporter! ☺ 

GDB 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

Geraerts Guido B1 De Baets Geert B1 10 21 13 21 0 2 0 1 23 42

Buckinx Jef B1 Recollecte Kevin B1 21 15 21 14 2 0 1 0 42 29

Bauweleers Tina B1 Stoel Anne B1 21 17 21 10 2 0 1 0 42 27

Pepermans Kelsy B2 Sonneville Valentine B2 16 21 17 21 0 2 0 1 33 42

Buckinx Jef B1 De Baets Geert B1

Seghers Wim B1 Recollecte Kevin B1

Bauweleers Tina B1 Recollecte Kim B1

Pepermans Kelsy B2 Stoel Anne B1

Bauweleers Tina B1 De Baets Geert B1

Seghers Wim B1 Recollecte Kim B1

Buckinx Jef B1 Eloot Stijn B1

Pepermans Kelsy B2 Sonneville Valentine B2

4 316 327
Gelijk

1 1 0 62 54

Winnaar:
Totalen: 9 9 4

25 42

13 2

1

2 0 1

Gemengd dubbel 2 22 20 19 21 21

47 60

Gemengd dubbel 1 8 21 17 21 0 2 0

42 31

Dames dubbel 21 18 12 21 14 21 1

2 0 1 0

Punten

Heren enkel 1

Heren enkel 2

Dames enkel 1

Dames enkel 2

Heren dubbel 21 18 21 13

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

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste gemengde  ploeg
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