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Op 3 februari werden we verwachte in Stekene. Het moest ditmaal met 4 gebeuren zijnde: Eva, 

Valentine, Gaëlle en Kim. Katleen was ook aanwezig maar beperkte zich wijselijk tot het 

aanmoedigen van haar medespeelsters… 

Zoals gewoonlijk werd er tijdig vertrokken en waren de dames ruimschoots op tijd in Stekene. De 

parking bleek echter zo goed als leeg, in de sporthal was het akelig donker en de deur zat ferm op 

slot… Even werd er gepanikeerd, klopt de datum, het uur, het adres,…? Al vlug kwam er een 

tegenstander toe en keerde de rust terug. Het bleef echter nog even wachten op de man met de 

sleutel… Die kwam al vlug (hoewel die 5 minuten toch wel erg lang leken), onder begeleiding van de 

laatste hitparade, de parking opgestormd. Ondertussen was ook al duidelijk geworden dat Valentine 

een beetje te veel energie had… het lange stilliggen (tijdens de blok) zal hier waarschijnlijk wel zijn 

parten gespeeld hebben. Eénmaal binnen konden de dames gelukkig vaststellen dat de zaal goed 

verwarmd was en dat er al vlug een aangename competitiestrijd zou kunnen gestart worden… ware 

het niet dat al snel bleek dat de thuisploeg een klein beetje onderbemand was. Er werden enkele 

telefoontjes gepleegd en in allerijl werd nog een invaller opgetrommeld. 

Bijgevolg kon er enkel gestart worden met het eerste dubbelspel. Hierin namen Eva en Kim het op 

tegen Beaumont Ilse en Relaes Karen. Kim en Eva kenden een iet of wat aarzelende start, maar eens 

het tempo erin zat konden zij eenvoudig de wedstrijd binnenhalen met 8-21 en 11-21. 

Valentine had zich ondertussen deftig kunnen opwarmen en dat bleek hard nodig… het vizier stond 

minder goed afgesteld dus de extra “training” was zeker een must. Ze mocht aan de zijde van Kim het 

tweede dames dubbel aanvatten, dit eveneens tegen Ilse en Karen. De eerste set werd vlot 

binnengehaald met 11-21. In de tweede set kregen onze dames het iets lastiger. Bood de tegenpartij 

iets meer weerwerk of lag het aan het racket van Valentine? Pas na de wedstrijd werd er opgemerkt 

dat haar snaar door was… wie weet hoe lang ze daar al mee aan het spelen was… Het werd in die 

tweede set uiteindelijk 16-21. 

Ondertussen hadden ook Eva en Gaëlle er het vierde dubbel opzitten. Zij hadden het daarin 

opgenomen tegen Dullaert Katrien en Relaes Ellen. Er werden geen noemenswaardige problemen 

gemeld en er werd overtuigend gewonnen met 11-21 en 13-21. 

Een 0-3 voorsprong in handen…  

Valentine en Gaëlle gingen vervolgens van start in het derde dubbel, dit tegen Katrien en Ellen. In de 

eerste set kregen zij het niet al te gemakkelijk. Toch wisten ze met 17-21 de eerste set veilig te 

stellen. In de tweede set bleef het redelijk gelijk op gaan. Gaëlle was resoluut vastberaden geen 

derde set te spelen, maar even zag het er niet goed uit. De tegenpartij kreeg een setpunt, maar wist 

het niet te verzilveren. Valentine en Gaëlle wonnen uiteindelijk in verlengingen met 20-22. 

Kim had er op dat moment haar enkel tegen Ilse al opzitten. Kim speelde niet haar beste badminton 

maar won wel haar wedstrijd met 8-21 en 11-21. De score zegt hierbij niet alles… er moest geknokt 

worden voor elk punt… 

0-5, met nog drie enkelspelen te gaan.  
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Eva, Valentine en Gaëlle mochten het in hun dames enkel opnemen tegen respectievelijk Katrien, 

Karen en Ellen. 

Valentine zou er eens gaan invliegen en waande zich waarschijnlijk zo onoverwinnelijk dat ze het 

aanvankelijk zonder snaren zou proberen… (Misschien toch maar beter het reserveracketje gebruiken???) 

Eva kreeg het in haar enkel niet makkelijk. Katrien wist een degelijk spel neer te zetten en Eva onder 

druk te zetten. Alle hens aan dek dus… Eva wist uiteindelijk toch de winst in de eerste set te 

vrijwaren met 19-21. De tweede set ging iets beter, maar het niveau was nog steeds niet wat het 

moest zijn. Eva won wel de tweede set met 14-21. 

Valentine nam het dan op tegen Karen (en had ondertussen gelukkig het juiste racket beet). In de 

eerste set werd al vlug duidelijk dat Valentine duidelijk wat wedstrijdritme mist… Het lange stilliggen 

heeft haar duidelijk niet zo goed gedaan en de ingewikkelde rare bewegingen op het veld hielpen 

haar allerminst. Hoewel ze een degelijke voorsprong had opgebouwd, gaf ze deze weer uit handen. 

Ze verloor de eerste set met 21-18. In de tweede set zagen we een gelijklopend scenario. Valentine 

wist weer uit te lopen, maar gestaag kwam Karen dichterbij. Deze keer werd de eindspurt van Karen 

echter teniet gedaan en Valentine won set twee met 14-21. Valentine was echter een beetje tè hevig 

geweest in de tweede set en ondervond duidelijk last van de heup en de rug. Even zag het er naar uit 

dat de strijd gestaakt zou moeten worden. In de derde set nam Valentine enorme risico’s en werden 

de rally’s tot een gemiddelde van maximum drie slagen herleidt… De tactiek loonde en Valentine wist 

al vlug de 9-21 op het scorebord te toveren. 

Gaëlle kreeg met Ellen niet zomaar een “D’tje” tegenover zich. Ellen wist het Gaëlle met momenten 

knap lastig te maken en maakte enkele mooie winners. Hoewel het bij Gaëlle (volgens haarzelf) voor 

geen meter liep, wist ze toch de bovenhand te nemen. In de eerste set ging het niet echt van een 

leien dakje (het werd 16-21) maar in set twee kwam de klasse naar boven. De tweede set werd 

winnend afgesloten met 8-21. 

Einduitslag: 0-8, een niet echt voorziene maar mooi meegenomen einduitslag. 

 

 

 

 

K.R. 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

Beaumont Ilse C1 Recollecte Kim B1 8 21 11 21 0 2 0 1 19 42

Dullaert Katrien C2 Jacobs Eva B2 19 21 14 21 0 2 0 1 33 42

Relaes Karen C2 Sonneville Valentine B2 21 18 14 21 9 21 1 2 0 1 44 60

Relaes Ellen D Deschamps Gaëlle C1 16 21 8 21 0 2 0 1 24 42

Beaumont Ilse C1 Recollecte Kim B1

Relaes Karen C2 Jacobs Eva B2

Beaumont Ilse C1 Recollecte Kim B1

Relaes Karen C2 Sonneville Valentine B2

Dullaert Katrien C2 Sonneville Valentine B2

Relaes Ellen D Deschamps Gaëlle C1

Dullaert Katrien C2 Jacobs Eva B2

Relaes Ellen D Deschamps Gaëlle C1

8 228 355
Eikenlo 1D

2 0 1 24 42

Winnaar:
Totalen: 1 16 0

37 43

0

1

2 0 1

Dames dubbel 4 11 21 13 21

27 42

Dames dubbel 3 17 21 20 22 0 2 0

20 42

Dames dubbel 2 11 21 16 21 0

0 2 0 1

Punten

Dames enkel 1

Dames enkel 2

Dames enkel 3

Dames enkel 4

Dames dubbel 1 8 21 12 21

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