
Eikenlo 2G vs Drive 1G 
10 september 2013, de start van het seizoen voor mix 2. Mix 2 mocht dit jaar een nieuwe dame 
verwelkomen in het team nl. Anne Stoel dewelke een grote versterking zal zijn in deze reeks. Voor de 
rest was het team nog steeds zoals voordien bestaande uit: Stijn, Jan en Shane voor de heren en 
Valentine en Eva voor de dames, met als reservespeelster ook Tiffany.  

Onze eerste wedstrijd stond gepland tegen Drive 1G bestaande uit enkele bekende gezichten. Voor 
deze wedstrijd konden we beroep doen op Stijn, Shane, Anne, Valentine, Eva en invaller van dienst 
Jochen. Benieuwd of iedereen fit genoeg stond voor deze eerste wedstrijd.  

De dubbels werden gestart door Stijn en Shane, benieuwd of het samenspel nog werkte. Alles verliep 
goed buiten enkele schoonheidsfoutje. Stijn en Shane behielden telkens een mooie voorsprong en 
hielden de aanval vast en zo kenden onze heren weinig problemen en wonnen vlot beide sets.  

Voor de dames mochten Valentine en Eva de spits afbijten. Onze dames hadden al enig 
wedstrijdritme via toernooi dus hopelijk konden ze dat samenspel behouden. Het verliep in de eerste 
set erg stroef en het was terug even zoeken naar het normale spel. De eerste set ging daardoor erg 
nipt naar de tegenpartij. In de tweede set verliep het al iets beter, het ging lang gelijk op maar onze 
dames konden toch de voorsprong nemen en de tweede set winnen. In de derde set verliep alles 
terug zoals we het gewoon waren en wonnen de derde set uitermate vlot.  

Op naar de enkels. Stijn mocht de eerste enkel voor zich nemen en begon met een flitsende start. 
Stijn was nog maar begonnen of de set was al gedaan. We dachten van okay dit komt goed.. Helaas 
begon de tegenstander mooier spel te spelen en goed te badmintonnen en werd de foutenlast bij 
Stijn groter en groter en moest zowel in de tweede als in de derde set de duimen leggen tegen Bart.  

De tweede herenenkel werd gespeeld door invaller (en wat een invalsbeurt!) Jochen en mocht het 
opnemen tegen Lode De Vos. Het was een spannende match die eigenlijk beide kanten had kunnen 
opgaan. We zagen een sterk spelende Jochen die in een spannende 3-setter toch de winst moest 
laten gaan naar Lode. Een sterke prestatie van Jochen alvast, wat in de toekomst alleen maar kan 
verbeteren! 

2-2 tussenstand, op naar de damesenkels. 

De eerste enkel werd gespeeld door nieuwkomer Anne. Anne was iets later aangekomen en was nog 
niet warm en had nog geen ritme. Dit werd erg duidelijk in de eerste set, de fouten bleven zich 
opstapelen en Anne vond haar weg nog niet echt. De tweede set speelde Anne al iets beter maar de 
fouten deden haar uiteindelijk de das om en Anne verloor nipt de tweede set.  

Tweede enkel werd gespeeld door Eva. Vorig jaar speelde zij een sterk seizoen en verloor bijna geen 
enkelpartij. Eva hield de trend hoog en won uitermate vlot haar wedstrijd in een recordtijd volgens 
mij. 
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3-3 alles kwam nu op de mixen terecht! 

Beide mixen werden tegelijk aangevangen en gingen qua verloop de eerste 2 sets gelijk. De eerste set 
werd in beide mixen verloren en de tweede werd dan terug gewonnen dus het werden 2 spannende 
3-setters die bepaalden of het een verlies, gelijkspel of winst zouden worden! Stijn en Anne konden 
hun derde set winnend afsluiten en zorgden voor het 1e puntje! Valentine en Shane hadden het niet 
makkelijk in de derde set en hielden lang gelijke trend maar moesten de 3e set uit handen geven met 
19-21. 

Eindstand : 4-4 

Dit was de eerste wedstrijd van het seizoen en al direct een wake-up call dat we nog iets sterker 
moeten trainen als we willen hopen om mee te draaien aan de top en misschien ook willen 
meedingen voor het kampioenschap. Dit was een dag met veel fouten en zoeken naar nieuwe 
opstellingen, maar we zien dit zeker goed komen! De volgende wedstrijd is een maandje later en dan 
worden we verwacht in het Lokerse, benieuwd wat we ginds kunnen bewijzen! 

Shane 
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Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

Stijn Eloot B1 Bart Tourne B1 21 8 17 21 17 21 1 2 0 1 55 50

Jochen Adam C1 Lode De Vos B1 18 21 21 19 15 21 1 2 0 1 54 61

Anne Stoel B1 Yasmine Vandevelde B1 9 21 18 21 0 2 0 1 27 42

Eva Jacobs B2 Hilde Van Uytvange C2 21 4 21 6 2 0 1 0 42 10

Shane Herssens B1 Bart Tourne B1

Stijn Eloot B1 Lode De Vos B1

Valentine Sonneville B2 Yasmine Vandevelde B1

Eva Jacobs B2 Hilde Van Uytvange B2

Stijn Eloot B1 Lode De Vos B1

Anne Stoel B1 Yasmine Vandevelde B1

Shane Herssens B1 Bart Tourne B1

Valentine Sonneville B2 Hilde Van Uytvange C1

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – 2e mixploeg

1ste Provinciale Datum: 10-9-2013

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Eikenlo 2G Drive 1G

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

Heren enkel 1

Heren enkel 2

Dames enkel 1

Dames enkel 2

Heren dubbel 21 15 21 14 2 0 1 0 42 29

Dames dubbel 20 22 21 18 21 6 2 62 46

Gemengd dubbel 1 15 21 21 13 2 1 1 0

1 1 0

Gemengd dubbel 2 19 21 21 19 19

Totalen: 11 10 4

57 51

21 1

21 17

4 398 350
Gelijk

2 0 1 59 61

Winnaar:
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