
Royal Antwerp 2G - Eikenlo 1G 

Op zondagavond 27 oktober werd Eikenlo 1G verwacht in Antwerpen om het op te nemen tegen 

directe concurrent Royal Antwerp 2G. Een ploeg die gezakt is uit 2de liga en dus zeker tot één van de 

titelkandidaten mag gerekend worden. We speelden op volle sterkte, zij het met hier en daar enkele 

kleine kwaaltjes. Voor Eikenlo speelde Kim, Kevin, Anne, Stijn, Valentine en Geert. 

In het herendubbel kregen Kevin en Geert direct te zien dat het niveau van de heren zeker tot de 

betere van de reeks behoren. In de eerste set werden er heel wat fouten gemaakt en wist ons koppel 

weinig of geen druk te zetten op de tegenstanders. In de tweede set ging dat iets beter, maar ook 

hier moesten Kevin en Geert uiteindelijk wel hun meerdere herkennen en de set laten gaan aan 

Antwerpen. 

Anne en Kim hadden ondertussen hun eerste nederlaag van het seizoen te pakken. Zij verloren in 2 

sets, mede door de matige shuttles en het slechte terrein. 

Meteen een 2-0 achterstand, het zou een zware avond worden voor mix 1, op naar de enkels. 

Stijn mocht het in zijn partij opnemen tegen Felix Verbeeck, ex-A en nog steeds een zeer degelijke 

speler, zo ondervond Stijn in de afgelopen tornooien. In zijn eerste set draaide Stijn goed mee, maar 

verloor toch nipt de set. In de tweede set kregen we teveel fouten te zien bij Stijn waardoor hij de 

tweede set duidelijk aan Felix moest laten. 

Kevin kreeg in zijn enkel ook geen gemakkelijke opdracht voorgeschoteld. Toch wist hij knap de 

eerste set te winnen. De tweede set moest Kevin even bekomen om terug alles te kunnen geven in 

de derde set. Echter bleek het net niet te zijn. 

4-0 als tussenstand en de eerste nederlaag van het seizoen was nu wel heel dicht bij. 

Anne mocht het in haar enkel opnemen tegen de geblesseerde Natalie. Dit werd gelukkig wel 

gewonnen door Anne en hiermee was de eer toch al deels gered. 

Valentine kreeg in haar enkel ook geen cadeau. De eerste set moest ze verdient naar Antwerpen 

laten. In de tweede set kreeg onze Valentine wel kans op setwinst, maar zat het tikkeltje geluk net 

niet mee om de winst te pakken. 

Met een 5-1 tussenstand was de nederlaag een feit. 

Tot slot speelden Anne en Geert de eerste mix. In de eerste set zagen we redelijk spel afgewisseld 

met teveel onnodige fouten. Hierdoor was de eerste set voor Antwerpen. In de tweede set ging het 

een stuk beter en werd de set wel mooi binnengehaald door ons internationaal duo. ☺ In de 

beslissende set had Anne en Geert de start wat gemist en kregen ze het moeilijk om te achtervolgen. 

Een onbegonnen taak eigenlijk en de set ging verloren. 

Valentine en Stijn waren in hun partij nog dicht bij winst. De eerste set werd knap gewonnen. Maar 

in de tweede en derde set kregen ze het een pak moeilijker. Uiteindelijk moesten ze nipt de partij 

laten schieten, maar hier lag een kleine kans op winst. 

Eindstand : 7-1. Een eerste nederlaag en meteen een duidelijke. Het is ook duidelijk dat Antwerpen 

eigenlijk te sterk is voor deze reeks met hun huidig team. Het zal moeilijk worden om hen van de 

titel te houden. 

Onze volgende wedstrijd is thuis tegen De mintons. Op donderdag 31 oktober staat Mix 1 terug 

paraat! 

GDB 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

Verbeeck Felix B1 Eloot Stijn B1 21 18 21 9 2 0 1 0 42 27

Vermeulen Steven B1 Recollecte Kevin B1 15 21 21 8 21 17 2 1 1 0 57 46

Van Bogaert Natalie B1 Stoel Anne B1 8 21 15 21 0 2 0 1 23 42

Van Looveren Karen B1 Sonneville Valentine B2 21 16 25 23 2 0 1 0 46 39

Vermeulen Steven B1 De Baets Geert B1

Kerckhofs Yves B1 Recollecte Kevin B1

Van Bogaert Natalie B1 Recollecte Kim B1

Van Looveren Karen B1 Stoel Anne B1

Vermeulen Steven B1 De Baets Geert B1

Van Bogaert Natalie B1 Stoel Anne B1

Kerckhofs Yves B1 Eloot Stijn B1

Van Looveren Karen B1 Sonneville Valentine B2

1 369 308
Royal Antwerp 2G

1 1 0 60 53

Winnaar:
Totalen: 14 5 7

57 44

18 2

21 9 0

0 1 0

Gemengd dubbel 2 18 21 21 14 21

42 28

Gemengd dubbel 1 21 14 15 21 2 1 1

42 29

Dames dubbel 21 12 21 16 2

2 0 1 0

Punten

Heren enkel 1

Heren enkel 2

Dames enkel 1

Dames enkel 2

Heren dubbel 21 13 21 16

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

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste gemengde  ploeg
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