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Op 6 januari stond reeds de eerste competitiewedstrijd van de terugronde gepland. We werden met 

z’n allen in De Pinte verwacht om het er op te nemen tegen Latem 2D. Eikenlo kon (waarschijnlijk 

voor de laatste keer) aantreden met het voltallige team zijnde:  De Roo Katleen, Deschamps Gaëlle, 

Dierckx Tiffany, Jacobs Eva, Recollecte Kim en Sonneville Valentine. Latem 2D was deze keer iets 

minder talrijk en moest het doen met vier dames zijnde: Gansbeke Monica, Hillebrandt Stephanie, 

Vanrobays Dorine en Van Wassenhove Petra. 

Kim en Eva gingen van start met het eerste dubbel, dit tegen Monica en Dorine. Ze kwamen nooit 

echt in de problemen en wonnen eenvoudig met 8-21 en 6-21. 

Katleen en Gaëlle waren ondertussen bezig aan hun derde dubbel tegen Stephanie en Petra. In de 

eerste set hadden ze nogal wat last ondervonden van de “D-pluimen” van de tegenpartij en verloren 

ze nipt met 21-17. In de tweede set ging het op dat moment redelijk gelijk op. 

Ondertussen hadden Kim, Monica en Dorine voldoende kunnen rusten na het eerste dubbel, was 

Valentine opgewarmd en kon er met het tweede dubbel gestart worden. Ook hier werden geen 

noemenswaardige problemen genoteerd en werd er gewonnen met 5-21 en 9-21. 

Inmiddels hadden Katleen en Gaëlle hun tweede set nipt weten te winnen met 20-22 en waren ze er 

nog eens alles aan het uitpersen in de derde set. Daar konden ze toch een kleine voorsprong 

opbouwen en uiteindelijk de set binnenhalen met 17-21. 

0-3 voorsprong en tijd om even te rusten…  

Valentine en Eva schoten vervolgens uit de startblokken in het enkelspel, dit respectievelijk tegen 

Monica en Dorine. 

Tevens begon Katleen aan haar tweede dubbelspel van de avond, dit aan de zijde van Tiffany. Ze 

namen het daarin opnieuw op tegen het duo Stephanie/Petra. Katleen en Tiffany startten deftig aan 

hun wedstrijd maar sloegen opeens de bal volledig mis. Shuttles kwamen maar halverwege het plein 

en werden vakkundig de grond ingeboord door de tegenpartij. Een onvermijdelijk verlies in de eerste 

set met 21-13 was dan ook het logische gevolg. 

Valentine en Eva waren ondertussen ook goed bezig geweest, in alle stilte werd de klus geklaard. 

Valentine won met 12-21 en 16-21, Eva deed dit met 10-21 en 9-21. 

Katleen en Tiffany waren inmiddels aan het zwoegen in de tweede set. Deze keer kwam het 

merendeel van de shuttles wel achteraan het veld en kregen ze zo minder aanvallen te verwerken. 

Het ging lange tijd gelijk op maar enkele foutjes deden hen op het einde de das om. Het werd 21-18. 

1-5, de punten waren binnen.  

Gaëlle mocht het dan nog opnemen tegen Stephanie. Gaëlle speelde verre van haar beste spel en liet 

zich met momenten teveel afleiden (jaja, geef maar toe, de focus was soms ver te zoeken…). Dit resulteerde in een 

achterstand, die ze gelukkig net op tijd kon wegwerken. De eerste set werd uiteindelijk gewonnen 

met 20-22. In de tweede set moest en zou het beter zijn. Er werd getracht iets meer gefocust te 

spelen en het speelniveau ging ook enigszins de lucht in. Gaëlle kon een voorsprongetje opbouwen 
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en gaf deze niet meer uit handen. Ze won dan ook de tweede set met iets meer overtuiging, het 

werd 13-21. 

Tiffany mocht vervolgens haar kunnen nog eens demonstreren tegen Petra. Hoewel ze in de eerste 

set een goede start nam, leek het steeds net niet te lukken. Ze verloor de eerste set met 21-17. In de 

tweede set startte zij opnieuw goed en hield lang gelijke tred. Twee kleine foutjes deden haar echter 

op het einde de das om. De tweede set werd nipt verloren met 21-19. 

 

Einduitslag 2-6, een mooie start voor de terugronde. 

 

 

 

 

K.R. 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

Gansbeke Monica C1 Sonneville Valentine C1 12 21 16 21 0 2 0 1 28 42

Vanrobays Dorine C2 Jacobs Eva C1 10 21 9 21 0 2 0 1 19 42

Hillebrandt Stephanie D Deschamps Gaëlle C1 20 22 13 21 0 2 0 1 33 43

Van Wassenhove Petra D Dierckx Tiffany C2 21 17 21 19 2 0 1 0 42 36

Gansbeke Monica C1 Recollecte Kim B1

Vanrobays Dorine C2 Jacobs Eva C1

Gansbeke Monica C1 Recollecte Kim B1

Vanrobays Dorine C2 Sonneville Valentine C1

Hillebrandt Stephanie D De Roo Katleen C1

Van Wassenhove Petra D Deschamps Gaëlle C1

Hillebrandt Stephanie D De Roo Katleen C1

Van Wassenhove Petra D Dierckx Tiffany C2

6 250 338
Eikenlo 1D

0 1 0 42 31

Winnaar:
Totalen: 5 12 2

58 60

2

17 21 1

2 0 1

Dames dubbel 4 21 13 21 18

14 42

Dames dubbel 3 21 17 20 22 1 2 0

14 42

Dames dubbel 2 5 21 9 21 0

0 2 0 1

Punten

Dames enkel 1

Dames enkel 2

Dames enkel 3

Dames enkel 4

Dames dubbel 1 8 21 6 21

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

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste dames pl oeg

2de Provinciale B Datum: 6/01/2013

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Latem 2D Eikenlo 1D


