
Eikenlo 1G - Olve 1G 
 

 

1 september, tijd voor een nieuw schooljaar maar ook tijd voor een nieuw badminton seizoen. Ons 

geduld werd dit jaar niet op de proef gesteld en onze spelers van mix 1 mochten het 

badmintonseizoen meteen openen op de eerste dag! In Eeklo werden de spelers van Olve 1G 

verwacht om zo de competitie in 1ste liga op gang te trekken. Jawel! 1ste Liga, ofwel de hoogste liga 

reeks van Vlaanderen. Na het kampioenschap vorig jaar in 2de liga, mocht Mix 1 alweer een stukje 

geschiedenis bijschrijven, want voor het eerst mocht een ploeg uit Eeklo aantreden in 1ste liga! De 

doelstelling bleef hetzelfde als vorig jaar, knokken voor het behoud. In de eerste wedstrijd van het 

seizoen bestond Eikenlo 1G uit een aantal vaste waarden, Kim, Anne, Kevin, kapitein Geert maar 

ook Jan mocht zich opmaken voor zijn debuut in Mix 1. 

 

Zoals gewoonlijk werd er geopend met de dubbels, al werd er even getwijfeld om eens te openen 

met de mixen. Dan toch maar de dubbels waarbij onze vaste duo's aan de slag gingen.  

Kim en Anne probeerden opnieuw hun sterke niveau van vorig seizoen terug te vinden en maakten 

het de dames van Olve knap lastig, jammer genoeg verloren ze nipt de eerste set. Ook in de tweede 

set maakten onze dames mooie punten, maar moesten ze toch de duimen leggen voor het duo uit 

Edegem. 

Ook in het herendubbel geen verassingen in de opstelling, Kevin en Geert gingen in hun dubbel 

uitermate sterk van start en namen een 11-4 voorsprong. Een riante positie, echter wisten de heren 

de set toch niet thuis te halen. Ook in de tweede set namen onze heren opnieuw een mooie 

voorsprong, maar ook nu konden ze hun voorsprong niet verzilveren en verloren zo de partij in 2 

spannende sets. 

 

Met een 0-2 tussenstand stond het er meteen niet zo goed voor. 

Op naar de enkels dan maar, Geert mocht als eerste heer het veld op en wist meteen een aardig spel 

te spelen. Het werd direct een spannende set, waarbij Geert nipt het laken naar zich kon trekken. In 

de tweede set liep het een stuk vlotter en kon Geert vlot de eerste partij van het seizoen 

binnenhalen met 21-8. 

Ook Jan mocht nu zijn debuut maken en mocht aantreden in de 2de enkelpartij van de avond. Ook hij 

wist meteen goed te spelen en enkele mooie punten te pakken, toch moest Jan de eerste set laten 

gaan. In de tweede set zagen we weinig veranderingen, Jan bleek knokken en speelde goed mee, 

maar kwam net dat beetje te kort om de wedstrijd echt over te nemen. Hij verloor zijn partij in 2 

sets. 

 

Na de heren was het de beurt aan de dames om hun enkelkwaliteiten boven te halen. Anne speelde 

de eerste enkel, Kim nam de tweede enkel voor haar rekening. Het werd voor Anne terug wat 

zoeken naar haar enkel niveau, na een matige eerste set wist ze wel aan te klampen in de 2de set. 

Toch moest ze ook deze set nipt laten gaan. Kim ging in haar enkel goed van start, maar werd als snel 

geplaagd door een kwetsuur aan de voet die ze afgelopen weekend had opgelopen op tornooi. 

Hierdoor kon ze moeilijk vlot bewegen en werd het belopen van shuttles een lastige taak. Kim kon 

dan ook geen vuist maken en verloor haar partij in 2 sets. 

 

1-5 als tussenstand, de eerste thuisnederlaag voor Eikenlo 1G sinds jaren was dan ook een feit. 

 

 

 

 

 



Om de avond af te sluiten werden de mixen gespeeld, Kim en Geert speelden de eerste mix, Kevin 

en Anne speelden de tweede mix. Kim en Geert speelden goed mee, maar als snel bleek dat ook hier 

de blessure bij Kim te veel last veroorzaakte om voluit te kunnen gaan. De eerste set werd verloren 

maar ons duo vocht zich terug in de tweede set. Een spannende set, maar ook hier kwamen ze net 

enkele punten te kort om de set binnen te halen. Ondertussen hadden Kevin en Anne ook hun partij 

afgerond. Zij kregen het ook niet gemakkelijk en verloren hun partij in 2 sets. 

 

De eindstand: een 1-7 nederlaag was een feit, zo werd het meteen snel duidelijk dat het een stuk 

zwaarder zal zijn dan vorig seizoen, waar we geen enkele thuiswedstrijd verloren. 

 

De volgende wedstrijd is zondag 13 september, dan wordt mix 1 verwacht in Zwijndrecht, benieuwd 

of onze eerste ploeg dan voor een stunt kan zorgen. 

  

            GDB 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

De Baets Geert A De Punt Marc A 21 19 21 8 2 0 1 0 42 27

Tuerlinckx Jan B1 Severijns Pieter B1 15 21 15 21 0 2 0 1 30 42

Stoel Anne B2 Van Den Bergh Lore A 12 21 19 21 0 2 0 1 31 42

Recollecte Kim B2 Roeymans Tine B1 9 21 9 21 0 2 0 1 18 42

De Baets Geert A De Punt Marc B1

Recollecte Kevin A Severijns Pieter B1

Recollecte Kim B1 Janssens Hanne A

Stoel Anne B2 Bal Lissa A

De Baets Geert A De Punt Marc B1

Recollecte Kim A Bal Lissa A

Recollecte Kevin B2 Severijns Pieter B2

Stoel Anne B2 Roeymans Tine B1

7 252 322
Olve 1G

2 0 1 26 42

Winnaar:
Totalen: 2 14 1

35 42

0

1

2 0 1

Gemengd dubbel 2 13 21 13 21

34 43

Gemengd dubbel 1 16 21 19 21 0 2 0

36 42

Dames dubbel 20 22 14 21 0

0 2 0 1

Punten

Heren enkel 1

Heren enkel 2

Dames enkel 1

Dames enkel 2

Heren dubbel 18 21 18 21

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

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste gemengde  ploeg

1ste liga Datum: 01/09/15

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Eikenlo 1G Olve 1G


