
De Nekker 1G - Eikenlo 1G 

Op woensdag 5 november mocht mix 1 de uitstap maken naar Mechelen, om het op te nemen tegen 

De Nekker 1G. In de heenronde wisten we thuis met 7-1 te winnen, toen konden we op volle sterkte 

spelen. Voor deze ontmoeting moest mix 1 het jammer genoeg stellen zonder Kjell, maar ook zonder 

Anne.  

Anne kon niet tijdig in Mechelen geraken, wie speelt er nu ook midden in de week om 20.15u ??? ☺ 

De ploeg bestond uit Kevin, Valentine, Kim, Stijn en kapitein Geert. 

 

Kevin en Geert begonnen met de dubbels. Onze heren kregen maar geen vat op het terrein en de 

zaal en maakten heel veel directe fouten. Ze konden nooit echt druk zetten en verloren hun partij 

kansloos in 2 sets. 

Bij de dames hadden Kim en Valentine niet echt het geluk aan hun zijde. Ook zij hadden het lastig en 

bovendien werd Valentine even geveld door een shuttle in haar oog. �  Met half zicht ging Valentine 

verder, maar een nederlaag was onvermijdelijk. 

In de heren enkels gingen Stijn en Geert daarna aan de slag om de bordjes terug op gelijke hoogte te 

brengen. 

Stijn kende geen problemen in zijn partij en wist al snel de enkel te winnen in 2 sets. 

Geert had het toch iets moeilijker, maar won toch de eerste set. In de tweede set nam Geert 

opnieuw een voorsprong, maar liet de set toch nog ontsnappen in verlenging. In de beslissende 

derde set nam Geert opnieuw een voorsprong en wist hij dan ook de match binnen te halen. 

Zo stond het terug gelijk na 4 matchen. 

Daarna mochten Valentine en Kim aantreden in hun enkels. Valentine ondervond steeds meer hinder 

van de aanslag op haar in het dames dubbel en kon onmogelijk geconcentreerd starten in haar 

enkelpartij. Ze gaf wat ze kon, maar moest de partij toch aan de Nekker laten. 

Kim moest noodgedwongen aantreden in het enkel spel, wat al terug enkele maanden geleden was. 

Dat was ook duidelijk merkbaar in haar spel en Kim verloor de eerste set. In tweede set ging Kim 

beter spelen, al ging het bewegen nog niet echt lekker en was het tactisch ook niet altijd even goed. 

Ook de tweede set moest Kim jammer genoeg laten gaan. 

Hierdoor was meteen het eerste punten verlies van mix 1 een feit. 



In de mixen werd nog gestreden naar een gelijkspel. Stijn en Valentine mochten alles geven in hun 

mix, terwijl Kim en Geert hetzelfde deden in mix 2. 

Stijn en Valentine speelden een mooie partij, maar hadden ook niet de minste tegenstanders. De 

eerste set ging verloren in verlenging en alle zeilen werden bijgezet in set 2. Daarin kreeg ons duo het 

opnieuw niet gemakkelijk en ook deze set moesten ze nipt laten schieten. 

Tot slot wisten Kim en Geert wel hun eerste set te winnen, maar konden ze de rust niet bewaren in 

de tweede set. Ook in de derde set kwamen Kim en Geert op achterstand, toch bleven ze vechten 

wisten alsnog de set en de partij te winnen. 

 

Eindstand : 5-3. 

Zo was de eerste nederlaag & puntenverlies van mix 1 een feit. 

 

Ondertussen is mix 1 wel verzekerd van behoud in 2de liga en is de doelstelling op dat vlak reeds 

behaald. Er kan dus terug naar de top in de reeks gekeken worden. Daarin staat mix 1 nog steeds aan 

de leiding en zelfs met een voorsprong van 4 punten. Als er nog 3 punten behaald worden in de 

komende 3 wedstrijden is Eikenlo 1G kampioen! 

Maar het kan zelfs al kampioen worden in de volgende wedstrijd, thuis tegen Dijlevallei. Bij winst 

mag er een feestje losbarsten! 

 

Alle supporters dus terug op post: 

- Wanneer: 25 november 2014 om 20.15u 

- Waar: Sporthal Eeklo 

- Wat: Eikenlo 1G - Dijlevallei 2G 

- Waarom: Bij winst is Eikenlo 1G kampioen in 2de liga A! 

 

Hopelijk tot dan! 

GDB 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

Scoliers Gerrit B1 Eloot Stijn B1 10 21 17 21 0 2 0 1 27 42

Lenaerts Tom B1 De Baets Geert B2 17 21 22 20 13 21 1 2 0 1 52 62

Van Rompaey Lieve B1 Sonneville Valentine B1 21 15 21 14 2 0 1 0 42 29

Naessens Charlotte B2 Recollecte Kim B2 21 14 21 18 2 0 1 0 42 32

Lenaerts Tom B1 De Baets Geert B2

Dhooge Wim B1 Recollecte Kevin B1

Van Rompaey Lieve B2 Recollecte Kim B1

Naessens Charlotte B2 Sonneville Valentine B1

Dhooge Wim B1 Eloot Stijn B1

Van Rompaey Lieve B2 Sonneville Valentine B1

Scoliers Gerrit B1 De Baets Geert B2

Naessens Charlotte B2 Recollecte Kim B1

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste gemengde  ploeg

2de liga A Datum: 05/11/14

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

De Nekker 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 21 15 21 16 2 0 1 0 42 31

Dames dubbel 21 17 21 13 2 42 30

Gemengd dubbel 1 23 21 21 18 2 0 1 0

0 1 0

Gemengd dubbel 2 16 21 21 19 18

Totalen: 12 6 5

44 39

21 1

3 346 326
De Nekker 1G

2 0 1 55 61

Winnaar:


