
De klamp 1G - Eikenlo 1G 

 

Op zondagavond 12 oktober werd het eerste mix team verwacht in De klamp. De klamp, een niet te 

onderschatten team en ook al een ervaren rot in 2de liga. Een paar uur voor de wedstrijd werd nog 

wat gesleuteld aan de opstelling, maar uiteindelijk werd er toch een ploeg gevonden om de punten 

te proberen wegkapen bij De klamp. Er werd nog even gediscussieerd of de mascotte van dienst zou 

meegaan of niet en uiteindelijk vertrok de bus mooi om 16.30u om er rond 17.55u aan te komen, 

ruim op tijd dus. De ploeg bestond uit Anne, Kim, Valentine, Kevin, Geert en mascotte Elise! Grote 

afwezige was Jochen, die niet overtuigd kon worden om (naar eigen zeggen) "naar het hol van Pluto 

te komen"! 

Kevin en Geert openden met het herendubbel. Ons duo ging gretig van start en wist sneller dan 

gedacht hun partij te winnen in 2 overtuigende sets. 

Kim en Anne gingen in hun dubbel eveneens goed van start en wonnen mooi de eerste set. De 

tweede set werd een stuk spannender, maar ook daar wisten onze dames de winst te pakken. 

Daarna konden de heren aantreden voor hun enkels. 

Kevin mocht als 1ste heer enkelen tegen een degelijke A speler en kreeg het meteen niet 

gemakkelijk. Hij wist een mooi spel te brengen maar verloor nipt de eerste set. In de tweede kon hij 

net iets meer terug brengen en won de set overtuigend. In de derde set werd het opnieuw spannend 

maar wist Kevin gelukkig aan het langste eind te trekken en won de partij nipt. 

Geert kreeg het in zijn enkel een stuk gemakkelijker en wist, zonder echt diep te moeten gaan, de 

winst te pakken in 2 korte sets. 

Met een 0-4 tussenstand zag het er dan ook schitterend uit om opnieuw met de volle winst naar huis 

te gaan. 

Het was aan de dames om het winnende punt binnen te halen. 

Valentine mocht als 1ste dame starten en ook zij kreeg het niet gemakkelijk. Beide dames waren aan 

elkaar gewaagd, maar toch moest Valentine nipt de duimen leggen in 2 sets. 

Anne ging in haar partij goed van start, maar al snel bleek dat ze dit moeilijk kon volhouden. Haar 

tegenstander kroop langzaam terug en wist alsnog de eerste set nipt te winnen. In de tweede set liet 

het niet echt lekker meer bij Anne en moest ze de set laten schieten. 

2-4 tussenstand, hopelijk kunnen we in onze sterkste discipline terug toe slaan. Mix 1 doet zijn 

naam alle eer aan voorlopig, want alle mix wedstrijden werden tot dus ver gewonnen! 

 

 

 



Kim en Geert speelden de eerste mix, Kevin en Anne speelden de 2de mix. 

Kim en Geert wisten hun eerste set vrij vlot te winnen, mede door de fouten bij de tegenstanders. In 

de tweede set ging het iets minder voor ons duo en werden er teveel fouten gemaakt waardoor ze 

nipt de set moesten laten gaan. Op naar de beslissende derde set dus. 

Bij Kevin en Anne werd ondertussen de eerste set nipt verloren, maar wisten ze zich wel te 

herpakken in de 2de set. Ze wonnen de 2de set overtuigend en ook hier moest een derde set de 

beslissing brengen.  

Het bleef dus nog even spannend ... 

Kim en Geert kregen het moeilijk en moesten vechten voor ieder punten, er werden enkele mooie 

rally's gespeeld en de spanning werd duidelijk merkbaar. De duo's hielden elkaar in evenwicht en de 

verlengingen moesten beslissing brengen ... 

Kevin en Anne kregen het in hun 3de set ook niet gemakkelijk en ook daar werd de partij beslist in de 

verlengingen ... 

 

Het kon dus alle kanten op ... 

 

 

 

Tot plots haalden Kevin en Anne hun partij binnen met 20-22. Niet veel later wisten Kim en Geert 

ook hun derde set binnen te halen met 22-24. 

 

Beide mixen werden terug gewonnen, eindstand werd 2-6! Zo wist mix 1 opnieuw de volle 2 punten 

mee te nemen naar huis en zo hun voorsprong in 2de liga te behouden. 

 

Dinsdag wordt De Nekker verwacht in Eeklo, zij komen uit 1ste liga en zal dus absoluut een klapper 

worden. Het is meteen ook de laatste wedstrijd in de heenronde, kan mix 1 al hun wedstrijden 

winnen in de heenronde?  

Supporters op post! 

GDB 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

Van Hoeck Steve A Recollecte Kevin B1 21 19 14 21 18 21 1 2 0 1 53 61

Quadflieg David B2 De Baets Geert B2 7 21 14 21 0 2 0 1 21 42

Doms Ellen B1 Sonneville Valentine B1 21 17 21 18 2 0 1 0 42 35

Crauwels Sarah B1 Stoel Anne B2 21 19 21 14 2 0 1 0 42 33

Van Hoeck Steve A De Baets Geert B2

Quadflieg David B2 Recollecte Kevin B1

Doms Ellen B1 Recollecte Kim B1

Crauwels Sarah B1 Stoel Anne B2

Van Hoeck Steve B1 De Baets Geert B2

Crauwels Sarah B2 Recollecte Kim B1

Quadflieg David B2 Recollecte Kevin B2

Doms Ellen B2 Stoel Anne B2

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste gemengde  ploeg

2de liga A Datum: 12/10/14

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

De Klamp 1G Eikenlo 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 10 21 13 21 0 2 0 1 23 42

Dames dubbel 15 21 21 23 0 36 44

Gemengd dubbel 1 16 21 21 18 1 2 0 1

2 0 1

Gemengd dubbel 2 21 19 17 21 20

Totalen: 7 12 2

59 63

22 1

22 24

6 334 382
Eikenlo 1G

2 0 1 58 62

Winnaar:


