
Eikenlo 1G - Dijlevallei 2G 

Dinsdag 25 november 2014, een datum die al enkele weken met stip stond aangeduid in onze 

agenda's. Mix 1 kon zich namelijk tot kampioen kronen in 2de liga. Daarvoor moest wel gewonnen 

worden van directe concurrent Dijlevallei 2G. Geen onmogelijke opdracht, maar ook zeker geen 

gemakkelijke. In de heenronde wist mix 1 te winnen met nipte 3-5 cijfers in Dijlevallei, hopelijk kon 

deze stunt dus herhaald worden thuis.  

Voor Eikenlo speelden Kim, Kevin, Stijn, Valentine, Anne en kapitein Geert. 

 

Kevin en Geert begonnen zeer gemotiveerd met hun dubbelpartij. In de heenronde werd deze 

dubbel verloren, onze heren waren dus duidelijk uit op revanche! De eerste set wisten ze nipt te 

winnen, maar in de 2de set haalden ze duidelijk hun revanche binnen. 

Ook Kim en Anne waren uit op revanche, in de heenronde werd er nipt verloren in 3 sets en ook nu 

beloofde het een spannende partij te worden. Onze dames begonnen goed en wonnen nipt de eerste 

set. Daarna moesten ze de tweede set laten gaan. In de derde set vochten de dames voor wat ze 

waard waren, maar het geluk zat hen echter niet mee. Ze verloren nipt de partij in 3 sets. 

De herenenkels dan, Stijn mocht als eerste uit de startblokken tegen de betere heer van Dijlevallei. 

Absoluut geen gemakkelijke partij, maar onze Stijn is aan een sterk seizoen bezig en iedereen had het 

volste vertrouwen in hem. De eerste set moest hij nipt laten gaan, maar wist daarna net iets meer te 

geven in de 2de set. Hij won de tweede set en moest de partij beslissen in de derde set. Daarin werd 

het steeds spannender, maar uiteindelijk greep Stijn de winst met 22-20 in de derde set. 

De tweede herenenkel werd gespeeld door Geert, hij ging gretig van start en won de eerste set zeer 

overtuigend. In de tweede set startte Geert uitermate slecht, toch wist hij zijn achterstand nog goed 

te maken, maar moest de set toch laten gaan. In de derde set stond het vizier terug op scherp, Geert 

kon een mooie voorsprong opbouwen en wist zijn partij winnen af te sluiten. 

 

Tussenstand 3-1, perfect op schema om de overwinning en dus de titel binnen te halen. 

Aan de dames om de genadeklap uit te delen. 

 

Valentine ging van start als eerste dame. In de heenronde wist zij haar partij in 3 spannende sets te 

winnen op Dijlevallei, het beloofde dus een kraker te worden. Jammer genoeg kon Valentine haar 

niveau uit de heenronde niet evenaren en werd ze getrakteerd op 2 pijnlijke sets. De partij ging dan 

ook kansloos verloren. 

Alle hoop bij Anne dus. Zij verloor in de heenronde nipt haar partij in 3 sets, mits wat geluk zat een 

overwinning er zeker in. Anne ging goed van start, maar moest de set toch langzaam laten gaan aan 

Dijlevallei. Ook in de tweede set haalde Anne niet haar gewenste niveau en ook deze set werd 

verloren. 



Tussenstand 3-3, beide mixen moesten dus gewonnen worden voor de overwinning binnen te halen. 

Zeker geen gemakkelijke opdracht, bovendien werd Stijn wat misselijk en moest hij verstek geven 

voor zijn mix partij. 

Kevin kon Stijn gelukkig vervangen om samen met Valentine de eerste mix te spelen. Daarin was het 

toch wat zoeken naar het samenspel, ons gelegenheidsduo gaf alles, maar verloren nipt de eerste 

set. In de tweede set ging het een stuk minder en ook deze set werd verloren. Een gelijkspel was dan 

ook nog maximum haalbaar, titelplannen mochten opgeborgen worden. 

Kim en Geert mochten strijden voor een gelijkspel. In hun eerste set ging het aanvankelijk gelijk op, 

maar in de 2de helft konden ze toch de kloof slaan en de eerste set pakken. In de tweede set kwam 

ons duo toch op een kleine achterstand, toch wisten ze zich mooi terug te knokken en hun 

achterstand volledig goed te maken. Het werd dan ook spannend naar het einde van de set toe. Kim 

en Geert bleven voor ieder punt vechten en wist zo nipt de tweede set binnen te halen. 

Daarmee haalden ze het gelijkspel binnen. 

 

Eindstand 4-4. Door het gelijkspel wordt "directe" concurrent Dijlevallei wel opzij gezet, maar is mix 

1 niet zeker van de titel. De ploeg heeft nog 1 punt nodig om absoluut zeker te zijn van het 

kampioenschap. Hopelijk kan dat ene punt al behaald worden in hun volgende wedstrijd. 

Mix 1 wordt op 7 december verwacht in Oostrozebeke om het op te nemen tegen de eerste mix 

ploeg, Oostrozebeke 1G. Supporters op post dus! 

 

GDB 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

Eloot Stijn B1 Sijmens Ruben B1 18 21 21 18 22 20 2 1 1 0 61 59

De Baets Geert B2 Van Ussel Josse B2 21 9 18 21 21 13 2 1 1 0 60 43

Sonneville Valentine B1 Cockx Helena B1 9 21 11 21 0 2 0 1 20 42

Stoel Anne B2 Holemans Yanna B2 16 21 14 21 0 2 0 1 30 42

De Baets Geert B2 Sijmens Ruben B1

Recollecte Kevin B1 Van Ussel Josse B2

Recollecte Kim B1 Holemans Yanna B2

Stoel Anne B2 Teuwen Liesbeth B1

Recollecte Kevin B2 Van Ussel Josse B2

Sonneville Valentine B1 Cockx Helena B2

De Baets Geert B2 Sijmens Ruben B2

Recollecte Kim B1 Teuwen Liesbeth B2

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste gemengde  ploeg

2de liga A Datum: 25/11/14

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Eikenlo 1G Dijlevallei 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 18 21 10 2 0 1 0 42 28

Dames dubbel 21 18 15 21 18 21 1 54 60

Gemengd dubbel 1 21 23 14 21 0 2 0 1

2 0 1

Gemengd dubbel 2 21 12 21 19

Totalen: 9 10 4

35 44

2

4 344 349
Gelijk

0 1 0 42 31

Winnaar:


