
OudegemOudegemOudegemOudegem    3333DDDD    ----    Eikenlo 1DEikenlo 1DEikenlo 1DEikenlo 1D    
Zondag 7 april, een dag waarop velen eindelijk eventjes van de warme zonnestralen konden genieten 

maar vooral de dag waarop de laatste competitiewedstrijd van het seizoen doorging. Onze dames, 

zijnde Eva, Valentine, Gaëlle, Tiffany en Kim, werden verwacht in Oudegem om het er op te nemen 

tegen De Bruyne Isabel, De Wilde Brenda, Mussche Petra en Vereecke Elke. 

Eva en Kim namen het eerste dubbel dames voor hun rekening en namen het hierin op tegen Petra 

en Brenda. Bij de vorige ontmoeting werd dit een spannende driesetter dus onze dames verwachtten 

zich uiteraard aan enige tegenstand. In de eerste set moesten onze dames nog even wennen aan de 

warme zaal (waar de dames van de volleybal blijkbaar al alle zuurstof hadden opgebruikt), maar na 

wat gehijg en diepe ademhalingen ging Oudegem toch voor de bijl. Het werd 15-21. In de tweede set 

sloegen Eva en Kim direct een enorme kloof en Petra en Brenda konden nog onmogelijk bijbenen. 

Eenvoudige winst met 10-21 was dan ook het logische gevolg. 

Tiffany en Gaëlle waren ondertussen bezig met het vierde dames dubbel. Zij namen het op tegen 

Isabel en Elke. In de eerste set stond er geen maat op onze dames. Alles werd vakkundig afgestraft 

en ze lieten slechts een schamele 7 punten aan de tegenpartij. In set twee veranderde het spelbeeld 

enigszins. Tiffany werd meer onder druk gezet en zag alle hoeken van het veld. Er kwamen toch 

verschillende kansen om af te maken, maar om de één of andere reden belandden de shuttles net 

naast de lijn of bleven steken op de netrand. Toch bleken onze dames nog voldoende overschot te 

hebben om alsnog de set binnen te halen met een overtuigende 15-21. 

Tussenstand 0-2, mooi op schema dus.  

Kim kreeg vervolgens assistentie van Valentine om het op te nemen tegen Petra en Elke. Al vrij snel 

was de eerste set binnen met 11-21 en niet lang daarna volgde ook set 2 met 8-21, een duidelijke 

overwinning dus. 

Valentine mocht dan nog eventjes blijven staan en kreeg het gezelschap van Eva. Zij mochten Brenda 

en Isabel het vuur aan de schenen leggen. Ook hier domineerden de Eikenlose dames. De winst werd 

gevrijwaard met 14-21 en 16-21 

0-4, de volle pot was bijna binnen.  

In de enkelwedstrijden nam Valentine het op tegen Petra, Eva tegen Brenda, Gaëlle kwam tegenover 

Isabel te staan en Tiffany mocht het beste van zichzelf geven tegen Elke. 

Valentine stond paraat in het eerste enkel. Ze had duidelijk de bovenhand en haalde eenvoudig de 

winst binnen met 13-21 en 12-21.  

Eva kreeg het echter heel wat moeilijker met Brenda. Door de hitte in de zaal kreeg ze ook enige last 

van hartkloppingen en werd haar aangeraden om het rustig aan te doen en zeker niets te forceren. 

De winst ging naar Brenda met 21-13
 
en 21-15 

Gaëlle maakte in de eerste set tegen Isabel een goede indruk. Ze had duidelijk de bovenhand en kon 

de winst eenvoudig binnenhalen. Het werd 14-21. In de tweede set ging het echter allemaal iets 

moeizamer. De stand bleef lang in evenwicht maar het was uiteindelijk toch Gaëlle die de winst 

binnenhaalde met 19-21. 
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Tiffany kreeg het op haar beurt heel moeilijk tegen Elke. Hoewel ze een goede start had en even 

mocht rusten op een 11-9-achterstand, stokte daarna het spel. Een rustpauze inlassen als je goed 

bezig bent werkt blijkbaar nefast… Tiffany kwam er niet meer aan te pas en verloor met 21-13. Ook 

in set twee ging het moeizaam en kon ze onmogelijk een derde set afdwingen. Ze kwam al vlug op 

een grote achterstand en hoewel ze het beste van zichzelf bleef geven moest ze de set uit handen 

geven met 21-7. 

Dit bracht de eindstand op 2-6, de twee punten waren binnen!!  

 

Eikenlo 1D mag zich een terechte kampioen noemen in 2
de

 provinciale B. Zij hebben al hun 

ontmoetingen (in totaal 14 stuks) gewonnen en dus maar eventjes 28 punten verzameld. 

Bedankt aan alle dames die zich steeds hebben ingezet om dit alles tot een goed einde te brengen.  

Op naar 2013-2014, op naar 1
ste

 provinciale! 

 

K.R. 

 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

Mussche Petra B1 Sonneville Valentine B2 13 21 12 21 0 2 0 1 25 42

De Wilde Brenda B2 Jacobs Eva B2 21 13 21 15 2 0 1 0 42 28

De Bruyne Isabel C1 Deschamps Gaëlle C1 14 21 19 21 0 2 0 1 33 42

Vereecke Elke C2 Dierckx Tiffany C2 21 13 21 7 2 0 1 0 42 20

Mussche Petra B1 Recollecte Kim B1

De Wilde Brenda B2 Jacobs Eva B2

Mussche Petra B1 Recollecte Kim B1

Vereecke Elke C2 Sonneville Valentine B2

De Wilde Brenda B2 Sonneville Valentine B2

De Bruyne Isabel C1 Jacobs Eva B2

De Bruyne Isabel C1 Deschamps Gaëlle C1

Vereecke Elke C2 Dierckx Tiffany C2

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste dames pl oeg

2de Provinciale B Datum: 7/04/2013

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Oudegem 3D Eikenlo 1D

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

Dames enkel 1

Dames enkel 2

Dames enkel 3

Dames enkel 4

Dames dubbel 1 15 21 10 21 0 2 0 1 25 42

Dames dubbel 2 11 21 8 21 0 19 42

Dames dubbel 3 14 21 16 21 0 2 0 1

2 0 1

Dames dubbel 4 7 21 15 21

Totalen: 4 12 2

30 42

0

6 238 300
Eikenlo 1D

2 0 1 22 42

Winnaar:


