
Eikenlo 1G - De Nekker 1G 

Op dinsdag 14 oktober stond alweer de laatste wedstrijd in de heenronde op het programma. We 

mochten De Nekker 1G verwelkomen in Eeklo. De Nekker speelde enkele jaren terug nog in 1ste 

nationale en kwam vorig jaar nog uit in 1ste liga. Een ploeg met heel wat ervaring en dus een te 

duchten tegenstander. Eikenlo 1G kon een gouden zaak doen als het ook deze ontmoeting zou 

winnen, bij winst zou mix 1 ongeslagen zijn in de heenronde en dus zo goed als zeker zijn van behoud 

in 2de liga! Enkele weken geleden was dit misschien nog een absurde doelstelling, maar momenteel 

staat mix 1 zelfs de aan leiding in 2de liga!! 

Eikenlo 1G bestond vanavond uit Anne, Kim, Valentine, Stijn, Kjell en kapitein Geert. 

Kjell en Geert mochten de ontmoeting op gang trekken en begonnen met de heren dubbel. Al snel 

wisten onze spelers het initiatief te nemen en konden in 2 relatief gemakkelijke sets de partij binnen 

halen. 

Ook bij de dames ging het vrij vlot onze richting uit. Kim en Anne wisten eveneens in 2 sets de partij 

binnen te halen. 

Met een mooie voorsprong kon begonnen worden aan de enkel spelen. 

Stijn ging als eerste heer van start en wist al snel dat het een zware partij zou worden. Lange rally's 

waren geen uitzondering, maar ook tactisch werd er sterk gespeeld. Stijn kon een kleine voorsprong 

nemen, maar bracht de spanning terug door even relaxter te spelen. Toch wist hij de set nog te 

winnen in verlengingen. In de tweede set bleven de 2 heren vrolijk doorgaan met lange rally's te 

spelen en werd het steeds fysiek moeilijker om vol te houden. Stijn moest nipt afhaken en verloor de 

2de set in verlengingen. In de derde set wist Stijn opnieuw sterk te starten en kon hij met een kleine 

voorsprong de set binnen halen. Een knappe overwinning na een mooie marathon partij! 

Geert mocht als 2de heer aantreden en ging meteen goed van start in zijn partij. Hij wist vrij snel de 

eerste set naar zich toe te trekken. In de tweede set kreeg Geert wat meer tegenstand, maar ook 

deze set kwam eigenlijk nooit in gevaar en Geert wist de set overtuigend binnen te halen. 

Met een 4-0 tussenstand kon het bijna niet meer foutlopen. 

Valentine mocht als eerste dame een gooi doen naar de overwinning. De eerste set ging mooi de 

goede richting uit. In de tweede set werd het een stuk spannender en moest Valentine de set nipt 

laten schieten in verlengingen. In de derde set ging het een pak minder voor Valentine, ze verloor de 

grip op de partij en wist geen aanspraak meer te maken op winst. 

Alle hoop op Anne om de overwinning binnen te halen. Anne speelde een goede partij, maakte 

weinig fouten en wist een mooie controle over de partij te houden. Ze won de wedstrijd in 2 sterke 

sets. 

 

Daarmee was de overwinning een feit en kon de uitslag alleen maar groter worden in de mixen. 

 



Kim en Geert speelden de eerste mix terwijl Kjell en Anne de tweede mix voor hun rekening namen. 

Kim en Geert kenden in hun partij eigenlijk weinig problemen. Zonder echt diep te moeten gaan 

wisten ze in 2 korte sets hun partij binnen te halen. 

Kjell en Anne kregen het iets moeilijker, maar ook hier ging de partij vrij vlot richting Eikenlo. 

Een 7-1 overwinning, een sterke team prestatie en best wel een terechte uitslag. 

 

Hiermee sluit Mix 1 de heenronde ongeslagen af en neemt daarmee ook mooi de eerste plaats in op 

de voorlopige tussenstand in 2de liga! 

 

Benieuwd of de terugronde goed kan ingezet worden volgende week, dan wordt Lebad 2G verwacht 

in Eeklo. 

GDB 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

Eloot Stijn B1 Dhooge Wim B1 23 21 20 22 21 15 2 1 1 0 64 58

De Baets Geert B2 Lenaerts Tom B1 21 8 21 14 2 0 1 0 42 22

Sonneville Valentine B1 Van Rompaey Lieve B1 21 17 21 23 11 21 1 2 0 1 53 61

Stoel Anne B2 Naessens Charlotte B2 21 12 21 15 2 0 1 0 42 27

De Baets Geert B2 Scoliers Gerrit B1

Janssens Kjell B2 Lenaerts Tom B1

Recollecte Kim B1 Naessens Charlotte B2

Stoel Anne B2 Van Rompaey Lieve B2

De Baets Geert B2 Dhooge Wim B1

Recollecte Kim B1 Van Rompaey Lieve B2

Janssens Kjell B2 Naessens Charlotte B2

Stoel Anne B2 Scoliers Gerrit B1

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste gemengde  ploeg

2de liga A Datum: 14/10/14

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Eikenlo 1G De Nekker 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 11 21 12 2 0 1 0 42 23

Dames dubbel 21 11 21 10 2 42 21

Gemengd dubbel 1 21 9 21 9 2 0 1 0

0 1 0

Gemengd dubbel 2 21 15 21 14

Totalen: 15 3 7

42 18

2

1 369 259
Eikenlo 1G

0 1 0 42 29

Winnaar:


