
Eikenlo 1G - Royal Antwerp 2G 

Donderdag 21 november, Royal Antwerp 2G werd verwacht in Eeklo. Momenteel staat Eikenlo 1G 

aan de leiding in 3de liga, om de kansen op de titel gaaf te houden zou moeten gewonnen worden 

van Antwerpen. Een loodzware klus, als je weet dat er in de heenronde 7-1 werd verloren in 

Antwerpen. Iedereen moest dus vol aan de bak. Voor Eikenlo speelden Kevin, Kim, Anne, Valentine, 

Stijn en Geert. 

Kevin en Geert begonnen uitermate geconcentreerd met de dubbels. Er werd gevochten voor ieder 

punt en dit leverde het gewenste resultaat. De eerste set werd knap gewonnen. Ook in de tweede 

set stonden onze heren paraat met scherp en aanvallend spel. Zo werd ook de tweede set 

binnengehaald en meteen een belangrijke wedstrijd gewonnen. 

Kim en Anne konden op hun beurt revanche nemen voor de verloren wedstrijd in de heenronde. 

Jammer genoeg kwamen ze net te kort en moesten ze de eerste set laten gaan aan Antwerpen. In de 

tweede set kwamen onze dames op achterstand die ze niet meer wisten goed te maken. Ze verloren 

ook de tweede set. 

Tussenstand 1-1. 

Daarna werden eerste beide heren enkels gespeeld. Geert kon revanche nemen voor het verlies van 

Kevin in de heenronde, Stijn mocht het opnemen tegen Thomas Maes. 

Geert begon goed aan de partij tegen Steven en wist overtuigend de eerste set te winnen. In de 

tweede set zagen we iets meer fouten bij Geert en kon Steven zijn spelniveau wat omhoog halen, de 

set was dan ook voor Steven. In de derde set ging Geert terug sterk van start en kon een mooie 

voorsprong opbouwen om zo de winst binnen te halen. 

Ook Stijn had ondertussen zijn partij gewonnen. Gemakkelijker dan gedacht won Stijn de eerste set. 

Hij wist zijn niveau aan te houden en wist ook de tweede set binnen te halen. 

Tussenstand 3-1. Meteen een mooie tussenstand met mogelijkheden. 

 

Bij de dames had Royal Antwerp zich versterkt met Jessie Ruts (ex-A), Anne mocht het opnemen 

tegen haar. De eerste set wist Anne te verrassen en won ze de set nipt. Jammer genoeg kon ze het 

niveau niet volhouden en moest ze de tweede en derde set aan Jessie laten. 

De hoop lag bij Valentine. Zij ging sterk van start en wist zonder problemen de eerste set binnen te 

halen met 21-13. Geen vuiltje aan de lucht en het zag het goed uit. In de tweede set kreeg Valentine 

het een pak lastiger en kon ze haar eigen fouten niet beperken. De set ging verloren en alles werd 

beslist in de derde set. Opnieuw zagen we enkele fouten bij Valentine en tactisch minder goed spel. 

Uiteindelijk bezweek Valentine onder de stres en ging de partij naar Antwerpen. 

Tussenstand 3-3. De mixen zouden nog maar eens alles beslissen. Gelukkig is het ook één van onze 

betere disciplines. 



 

Kevin en Anne mochten voor het eerst dit seizoen aantreden in het gemengd samen. Ze begonnen 

zeer sterk en wonnen de eerste set. In de tweede set ging het iets moeilijker, maar in verlengingen 

wisten ze toch de winst te pakken en zo al een gelijk spel te verzekeren. 

Kim en Geert mochten het opnemen tegen voormalig vlaams kampioen Thomas Maes samen met 

Natalie. Geen cadeau, maar wel een mooie partij. In de eerste set was meteen duidelijk dat er heel 

wat aanvallende kracht zat bij Antwerpen. Kim en Geert waren niet bij machte zelf voldoende aan te 

vallen en verloren de eerste set. In de tweede set werd het enigszins anders aangepakt en met 

resultaat. De set werd langzaam maar zeker binnengehaald. In de derde set namen Kim en Geert een 

uitstekende start en wisten al snel op een 9-1 voorsprong te komen. Deze voorsprong gaven ze niet 

meer uit handen en de winst werd binnengehaald! 

 

Eindstand 5-3. Een nipte overwinning, maar gezien de 7-1 nederlaag in de heenronde, een meer dan 

goed resultaat! 

Hiermee blijft Mix 1 aan de leiding in 3de liga B met nog 2 wedstrijden te gaan. Het kampioenschap 

was nog nooit zo dicht geweest. 

 

Zondag 1 december wordt Mix 1 in Oudegem verwacht, Oudegem staat momenteel op 2 punten 

minder, maar ook met 1 wedstrijd minder gespeeld. Dit zal dé wedstrijd worden van het jaar, het 

kampioenschap in 1 match. Supporters, het is dus nu of nooit! 

GDB 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

De Baets Geert B1 Vermeulen Steven B1 21 15 17 21 21 9 2 1 1 0 59 45

Eloot Stijn B1 Maes Thomas B1 21 14 21 18 2 0 1 0 42 32

Stoel Anne B1 Ruts Jessie B1 21 19 13 21 16 21 1 2 0 1 50 61

Sonneville Valentine B2 Van Bogaert Natalie B1 21 13 18 21 18 21 1 2 0 1 57 55

De Baets Geert B1 Maes Thomas B1

Recollecte Kevin B1 Kerckhofs Yves B1

Recollecte Kim B1 Ruts Jessie B1

Stoel Anne B1 Van Looveren Karen B1

De Baets Geert B1 Maes Thomas B1

Recollecte Kim B1 Van Bogaert Natalie B1

Recollecte Kevin B1 Van Looveren Karen B1

Stoel Anne B1 Kerckhofs Yves B1

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste gemengde  ploeg

3de Liga B Datum: 21/11/13

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Eikenlo 1G Royal Antwerp 2G

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 13 21 16 2 0 1 0 42 29

Dames dubbel 19 21 15 21 0 34 42

Gemengd dubbel 1 17 21 21 17 2 1 1 0

2 0 1

Gemengd dubbel 2 21 11 24 22

Totalen: 12 8 5

59 47

2

21 9

3 388 344
Eikenlo 1G

0 1 0 45 33

Winnaar:


