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Zondag 7 december, Mix 1 werd verwacht in Oostrozebeke. Het was meteen de laatste verplaatsing 

van het seizoen en de dichtst bijzijnde tegenstander zo bleek. We reden met 2 auto's richting 

Oostrozebeke, Stijn vs de rest ☺ We hadden niet echt afgesproken maar toch zagen we plots Stijn 

verschijnen achter ons. Nog geen 2 minuten later bleek Stijn alweer verdwenen, elkaar volgen das 

duidelijk niets voor Stijn! Een eindje verderop kwam Stijn terug in beeld, hij stond immers stil langs 

de zijkant van de weg. Na wat getoeter richting Stijn reden we voorbij met de bedoeling dat Stijn ons 

zou volgen. Helaas mislukte ook deze poging! Goed, dan maar zien in Oostrozebeke zeker? Eens daar 

aangekomen zagen we Stijn rond zijn wagen lopen, wachtend aan de plaatselijke bibliotheek!?! 

Opnieuw reden we richting Stijn en vroegen we waarom hij daar stond, "Het leek me wel een 

sporthal zei hij!" (oké, bijna goed dus). Nog eens rond zijn wagen lopend volgde Stijn ons uiteindelijk, 

even later bleek dat Stijn nogmaals rond zijn wagen liep om te zien of er nog restjes "paal" te vinden 

waren, Stijn hadden immers een paaltje omver gemaaid, dat verklaarde ook zijn stilstaan langs de 

weg  ☺ 

Enfin terug focus op de wedstrijd dan maar. Stijn was de avond niet goed ingezet, hopelijk gaat het 

op sportief vlak beter  ☺ 

Het was tevens een belangrijke wedstrijd voor beide teams! Eikenlo 1G kon zich verzekeren van de 

titel bij een gelijk spel, Oostrozebeke 1G was bij winst zeker van het behoud in 2de liga. De nodige 

stres was alvast aanwezig bij iedereen. Voor Eikenlo speelden Kevin, Kim, Stijn, Anne & kapitein 

Geert. 

Kevin en Geert mochten beginnen met het herendubbel, terwijl ook Kim en Anne aan de slag gingen 

in hun dames dubbel. De heren kregen het zeker niet cadeau en moesten vol aan de bak. Ze wonnen 

nipt de eerste set, maar moesten de 2de set toch toegeven. Ook in de derde set werden er geen 

cadeaus uitgedeeld, Kevin en Geert bleven vechten in de wetenschap dat iedere wedstrijd belangrijk 

kon zijn. Onze jongens bleven aan de goede kant van de score en wisten uiteindelijk nipt de partij te 

winnen. 

Bij Kim en Anne ging het net iets minder, zij verloren hun partij jammer genoeg in 2 sets van de 

sterke dames van Oostrozebeke. 

Daarna gingen de enkels van start, Stijn stond al te popelen om zijn tegenstander te lijf te gaan. Hij 

begon wat matig in de eerste set maar wist toch nipt de set te winnen. In de tweede set ging Stijn 

een stuk beter spelen, hij kon meer tempo in de wedstrijd brengen en maakte zelf een pak minder 

fouten. Hij kwam op een 12-19 voorsprong en alles leek prima, tot het moment dat Stijn een 

verkeerde beweging maakte naar het net en zijn knie volledig verdraaide. Stijn kon nauwelijks nog 

rechtstaan en moest voor het eerst in zijn badminton-carrière een wedstrijd opgeven. Een jammerlijk 

feit, het was duidelijk Stijn zijn dagje niet ... 

 



Ook Kim speelde voor deze gelegenheid enkel en mocht het opnemen tegen de sterkste dame van 

Oostrozebeke. Kim speelde een aardige partij en wist bij momenten mooie punten te maken, maar 

moest toch haar meerdere herkennen en verloor in 2 sets. 

Daarna gingen Anne en Geert aan de slag in hun enkels. Geert begon uitermate zwak aan de 

wedstrijd en stond meteen 5-tal punten achter. Toch wist hij deze volledig goed te maken en 

vervolgens snel de winst binnen te halen in de eerste set. Ook in de 2de set kende Geert weinig 

problemen en won hij overtuigend zijn partij. 

Ook Anne speelde een goede enkel en ook zij wist haar wedstrijd te winnen in 2 sets! 

Zo werd de tussenstand terug gelijk gebracht naar 3-3 en zouden de mixen alles beslissen, 1 van de 2 

mixen moest gewonnen worden om het kampioenschap te verzekeren! Alle zeilen werden bijgezet! 

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

Anne speelden een matige wedstrijd en maakten zelf iets te veel fouten. Ze verloren de partij vrij snel 

in 2 sets. 

Daarmee was alle hoop gevestigd op Kim en Geert, maar ook zij gingen matig van start en kwamen 

al snel op een achterstand. Toch bleven ze vechten voor ieder punt en wisten ze de achterstand 

volledig goed te maken en de eerste set nipt te winnen met 20-22. In de tweede set hadden Kim en 

Geert het betere spel en wisten ze een kleine voorsprong vast te houden tot 20-16. Met 4 matchpunt 

leek de wedstrijd binnen, echter had ons duo het geluk niet mee en kwam het tot 20-20. Een 

zenuwslopende verlenging moest de beslissing brengen. Daarin kregen Kim en Geert meerdere 

setpunt tegen, maar hadden ze zelf ook de kans om de wedstrijd te beslissen. Toch werd de set 

alsnog verloren met een score van 30-28! Alles op de 3de set dus, daarin gingen Kim en Geert sterk 

van start en nam de stres toe bij Oostrozebeke, Kim en Geert bleven vol doorgaan en wisten een 

voorsprong van 10 punten te pakken. Deze voorsprong werd niet meer afgegeven en Kim en Geert 

wonnen de partij met 9-21!  

Zo brachten ze de eindstand op 4-4, waarmee het kampioenschap binnen 

was!! 

 

Eindstand : 4-4!! Het doel, een gelijkspel, was bereikt. De titel was een feit!! Echter van een feestje 

was niet echt sprake, het team werd gesplitst, Stijn en Kevin reden richting spoed, Geert, Kim en 

Anne kwamen achter. Eens allemaal terug samen werden er toch nog enkele flessen gekuist om 

daarna tevreden en voldaan de nacht in te zetten. 

            

            GDB 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

Bjorn Van Belleghem B1 Eloot Stijn A 18 21 12 19 2 1 1 0 30 40

Tim Rysman B2 De Baets Geert B1 8 21 12 21 0 2 0 1 20 42

Shauni Goemaere B2 Recollecte Kim B2 21 16 21 14 2 0 1 0 42 30

Elke Vanparys B2 Stoel Anne B2 18 21 17 21 0 2 0 1 35 42

Castelein Sam A De Baets Geert B1

Tim Rysman B2 Recollecte Kevin B1

Shauni Goemaere B2 Recollecte Kim B1

Elke Vanparys B2 Stoel Anne B2

Castelein Sam B2 De Baets Geert B1

Shauni Goemaere B1 Recollecte Kim B1

Wout Naessens B2 Recollecte Kevin B2

Elke Vanparys B2 Stoel Anne B2

Opgave

4 328 342
Gelijk

0 1 0 42 26

Winnaar:
Totalen: 10 9 4

59 71

2

9 21 1

0 1 0

Gemengd dubbel 2 21 12 21 14

42 32

Gemengd dubbel 1 20 22 30 28 1 2 0

58 59

Dames dubbel 21 16 21 16 2

19 21 1 2 0 1

Punten

Heren enkel 1

Heren enkel 2

Dames enkel 1

Dames enkel 2

Heren dubbel 18 21 21 17

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

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste gemengde  ploeg

2de liga A Datum: 07/12/14

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:
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