
Eikenlo 1G - Lebad 2G 

Dinsdag 21 oktober, Lebad 2G werd verwacht in Eeklo om de terugronde te openen. Voorlopig staat 

Eikenlo 1G aan de leiding in 2de liga en is de doelstelling voor behoud zo goed als zeker volbracht. 

Stilaan wordt dan ook naar omhoog gekeken en met een voorlopige 3-punten voorsprong ziet er het 

niet slecht uit. Mix 1 is in ieder geval goed op weg, maar nog ver van zeker uiteraard. Wedstrijd per 

wedstrijd, zo ook vanavond. Lebad krijgt tegenwoordig versterking van 1ste nationale speelster Elke 

Biesbrouck wat het meteen een pak zwaarder maakt voor ons. Aan Eikenlo zijde moesten Stijn en 

Kjell afzeggen, het team bestond uit Anne, Valentine, Kim, Kevin en Geert. 

Kevin en Geert openden de avond met de herendubbel tegen 2 bekende tegenstanders. Al 

meermaals stonden de duo's tegenover elkaar en iedere keer werd er een mooie partij neergezet. 

Het beloofde zeker geen gemakkelijke wedstrijd te worden. Kevin en Geert wisten toch goed te 

starten en wonnen de eerste set vrij comfortabel. In de tweede set werd bij vlagen enkele mooie 

rally's gespeeld en wist ons duo langzaam toch opnieuw een voorsprong te bemachtigen. Deze lieten 

ze niet meer gaan en wonnen de partij in 2 sets. 

Bij dames beloofde het een knaller te worden. Met de versterking van Elke aan de zijde van Lebad 

werd de tegenstander meteen een pak zwaarder. Toch lieten Anne en Kim zich niet zomaar doen en 

vochten voor wat ze waard waren. Zo wisten ze de eerste set mooi mee te doen en wonnen zelfs de 

set in verlengingen. In de tweede set werd het zelfs nog beter en ook deze wisten ze te winnen! 

Knappe prestatie dames! 

Met een 2-0 tussenstand werd meteen een goede start gemaakt. 

Kevin mocht daarna als eerste aantreden voor de heren enkel, Geert speelde op hetzelfde moment 

de 2de heren enkel. Kevin moest zich enigszins aanpassen aan het tempo en verloor de eerste set. In 

de tweede set ging het een stuk beter en wist hij deze mooi binnen te halen. Ook in de derde set was 

Kevin sterk bezig en zo wist hij zijn partij, toch relatief gemakkelijk, te winnen. 

Ook Geert liet er deze keer geen gras over groeien en ging meteen goed van start. Hij won de eerste 

set met een duidelijke voorsprong. Ook in de tweede set had Geert een mooie voorsprong te pakken 

en deze keer liet hij zijn tegenstander niet meer terugkomen en won de partij in 2 duidelijke sets. 

Opnieuw stond mix 1 met een 4-0 voorsprong en konden de dames spelen voor de overwinning. 

Valentine kreeg in haar enkel partij deze keer zeker geen cadeau en moest het opnemen tegen Elke. 

Ze had dan ook niets te verliezen, maar kreeg ook weinig kansen in de wedstrijd. Valentine verloor 

haar wedstrijd verdienstelijk in 2 sets. 

Alle hoop lag dus bij Anne om de overwinning binnen te halen. Onze Nederlandse dame begon goed 

aan haar wedstrijd en kon zo de eerste set overtuigend binnenhalen. In de tweede set waren beide 

dames aan elkaar gewaagd, jammer genoeg zat het net niet mee en moest Anne de set laten 

schieten. In de derde set herpakte Anne haar goed en wist meteen een mooie voorsprong uit te 

bouwen. Ze wist de voorsprong te verzilveren en won haar partij in 3sets. 

Daarmee was ook de overwinning alweer een feit en konden de mixen gespeeld worden om de 

overwinning wat aan te dikken. 



 

Kim en Geert speelden de eerste mix, terwijl Kevin en Anne de tweede mix speelden. Bij Kim en 

Geert werd meteen duidelijk dat het geen gemakkelijke partij zou worden. Een sterk aanvallend 

koppel en dat hadden ze geweten. De verdedigen zat goed, maar toch moesten ze de eerste set nipt 

laten gaan in verlengingen. Ook in de tweede set bleef het lang spannend, daarin maakten de 

tegenstanders enkele kleine foutjes en wisten Kim en Geert de set te pakken. In de beslissende derde 

set was het terug zeer gelijk lopend. Geen van beide duo's wisten een grote voorsprong te pakken. 

Na het wisselen van speelhelft wist ons duo toch net iets scherper te zijn en wisten zo toch een 5-tal 

punten voorsprong te nemen. Die lieten ze niet meer los en wonnen hun partij in 3 sets. 

Ondertussen hadden Kevin en Anne ook in hun partij de eerste 2 sets gespeeld. Zij moesten de eerste 

set nipt aan de tegenstander laten, maar maakten dit ruimschoots goed in de 2de set. In de 

beslissende derde set werd het opnieuw spannend, maar ook deze keer trokken Kevin en Anne aan 

het kortste eind. Ze verloren nipt de derde set. Hiermee werd voor het eerst dit seizoen een 

gemengde wedstrijd verloren, echter was het minder belangrijk, de winst werd immers al verzekerd. 

 

Met een 6-2 eindstand kunnen we absoluut tevreden zijn, hiermee blijft mix 1 voorlopig aan de 

leiding in 2de liga. Het behoud is nu dan ook zo goed als verzekerd. Eikenlo 1G staat zelfs in pole 

position voor het kampioenschap. Wanneer de volgende 2 wedstrijden kunnen gewonnen worden is 

het kampioenschap een feit! 

 

Voor de eerstvolgende wedstrijd op 5 november, wordt het team verwacht in Mechelen om het op 

te nemen tegen De Nekker 1G. Hopelijk kan Eikenlo 1G de 2 punten mee naar huis brengen. 

GDB 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

Recollecte Kevin B1 Normon Michiel B1 16 21 21 16 21 14 2 1 1 0 58 51

De Baets Geert B2 Vanneste Thibaut B2 21 9 21 10 2 0 1 0 42 19

Sonneville Valentine B1 Biesbrouck Elke A 8 21 16 21 0 2 0 1 24 42

Stoel Anne B2 Lateur Stefanie B2 21 15 18 21 21 11 2 1 1 0 60 47

De Baets Geert B2 Normon Michiel A

Recollecte Kevin B1 Vanneste Thibaut B1

Recollecte Kim B1 Biesbrouck Elke A

Stoel Anne B2 Lowie Kimberly B1

De Baets Geert B2 Normon Michiel B1

Recollecte Kim B1 Lowie Kimberly B1

Recollecte Kevin B2 Vanneste Thibaut B2

Stoel Anne B2 Lateur Stefanie B2

2 388 329
Eikenlo 1G

2 0 1 57 54

Winnaar:
Totalen: 13 7 6

62 55

21 1

21 15 0

0 1 0

Gemengd dubbel 2 18 21 21 12 18

43 36

Gemengd dubbel 1 20 22 21 18 2 1 1

42 25

Dames dubbel 22 20 21 16 2

2 0 1 0

Punten

Heren enkel 1

Heren enkel 2

Dames enkel 1

Dames enkel 2

Heren dubbel 21 10 21 15

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

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste gemengde  ploeg

2de liga A Datum: 21/10/14

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Eikenlo 1G Lebad 2G


