
Lebad 2G - Eikenlo 1G 

 

Zaterdagavond 4 oktober werd mix 1 verwacht in Heule om het op te nemen tegen Lebad 2G. Lebad 

was 2 jaar geleden nog concurrent in 3de liga om de titelstrijd. Het waren destijds 2 zware 

wedstrijden en iedere match werd zwaar bevochten, het beloofde dus een spannend avondje te 

worden.  

Eens aangekomen in Lebad zagen we meteen enkele bekende gezichten en een doorweekte 

nieuwkomer die met de fiets was gekomen. Tussen de regendruppels rijden was echter geen optie, 

het water viel met bakken uit de lucht. Het was de moment om een ice buckettje te doen :-) 

Ons, redelijk droge, team bestond uit Kim, Valentine, Anne (die even uit Eindhoven kwam om paar 

wedstrijdjes te badmintonnen), Kjell, Stijn en Geert. 

Kjell en Geert speelden voor het eerst samen dit seizoen en mochten de competitieavond op gang 

trekken. In hun dubbel kenden ze weinig problemen en wonnen de partij vlot in 2 sets, dit als 2 B2 

heren tegen B1/A duo. Knappe prestatie! 

Kim en Anne kregen het in hun dubbel partij iets lastiger. De eerste set wonnen onze dames nipt om 

vervolgens vol gas te geven in de 2de set. Ze wonnen de tweede set dan ook overtuigend. 

Meteen een 0-2 voorsprong, op naar de enkels. 

Stijn, nog steeds geen 100% in orde, speelde de eerste enkel. Geert stond in voor de 2de enkel. Stijn 

kreeg het niet gemakkelijk en moest vechten voor zijn punten. Toch stond hij steeds aan de goede 

kant van de score en won zijn partij in 2 sets. 

Ook Geert kreeg het niet gemakkelijk. De eerste set was wat aftasten en zoeken, maar werd wel 

gewonnen. Ook in de tweede set stond Geert lange tijd op een comfortabele voorsprong, echter liet 

hij de set alsnog schieten in de verlengingen. In de derde set stak Geert een tandje bij en was het 

vaatje leeg bij zijn tegenstander. Hierdoor wist Geert toch vlot de derde set naar zich toe te trekken. 

Hiermee stond mix 1 meteen op een 0-4 voorsprong, een overwinning kon bijna niet meer 

ontsnappen. 

Bij de dames mocht Valentine aantreden als 1ste dame, Anne nam de 2de enkel voor haar rekening. 

Valentine ging uitstekend van start in haar partij en won de eerste set vrij vlot. In de tweede set 

kreeg Valentine het was moeilijker en moest de set laten gaan. In de derde en beslissende set bleef 

het lang spannend, toch moest Valentine ook hier de set laten gaan. 

Anne kreeg het een pak gemakkelijker in haar enkel partij. Ze ging als een wervelwind van start en in 

geen tijd stond Anne op 2-11 voorsprong. De eerste set leverde dan ook geen problemen meer op en 

werd vlot gewonnen. Ook de tweede set liep van een leien dakje, Anne wist opnieuw snel een grote 

voorsprong te nemen en won ook deze set gemakkelijk. 

De overwinning was ondertussen een feit, terwijl er nog moest begonnen worden aan de mixen. 



 

 

Stijn en Valentine konden zich opmaken voor de 1ste mix. Anne en Kjell speelden de 2de mix. Stijn en 

Valentine begonnen goed aan hun partij en wisten knap de eerste set te winnen. In de tweede set 

liep het iets minder en werden er net iets te veel fouten gemaakt waardoor de set verloren werd. In 

de derde set ging het terug de betere kant op en wist ons duo hun partij binnen te halen. Ons ander 

top duo kende in hun partij eigenlijk weinig tegenstand. Kjell en Anne wonnen hun partij vlot in 2 

sets. 

 

Een 1-7 eindstand was dan ook terecht uitslag en daarmee een stuk minder bloedstollend dan vooraf 

werd gedacht. 

Hiermee doet Eikenlo 1G wel een gouden zaak in de strijd voor het behoud, sterker nog, momenteel 

staat onze mix 1 los aan kop in 2de liga! 

Volgende zondag wordt ons top team verwacht in Terhagen om het op te nemen tegen De Klamp 

1G. Benieuwd of mix 1 hun winning-streak kunnen verlengen. 

GDB 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

 Michiel Normon B1 Eloot Stijn B1 17 21 17 21 0 2 0 1 34 42

Thibaut Vanneste B2 De Baets Geert B2 15 21 24 22 9 21 1 2 0 1 48 64

Kimberly Lowie B2 Sonneville Valentine B1 15 21 21 16 21 19 2 1 1 0 57 56

Michelle Coornaert C2 Stoel Anne B2 4 21 12 21 0 2 0 1 16 42

 Michiel Normon A De Baets Geert B2

Gertjan Devaere B1 Janssens Kjell B2

Michelle Coornaert C2 Recollecte Kim B1

Kimberly Lowie B1 Stoel Anne B2

Thibaut Vanneste B2 Eloot Stijn B1

Kimberly Lowie B1 Sonneville Valentine B1

Michelle Coornaert C1 Janssens Kjell B2

Gertjan Devaere B2 Stoel Anne B2

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste gemengde  ploeg

2de liga A Datum: 04/10/14

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Lebad 2G 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 13 21 11 21 0 2 0 1 24 42

Dames dubbel 18 21 12 21 0 30 42

Gemengd dubbel 1 17 21 21 19 1 2 0 1

2 0 1

Gemengd dubbel 2 11 21 11 21

Totalen: 4 15 1

53 61

0

15 21

7 284 391
Eikenlo 1G

2 0 1 22 42

Winnaar:


