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Op 11 maart mochten we de dames van Gentse 1D ontvangen. We wisten reeds op voorhand dat dit 

een moeilijke ontmoeting kon worden en daarenboven moesten we ook voor de allereerste keer aan 

de slag volgens de nieuwe klassementen. Eikenlo kon op het voltallige team rekenen zijnde Jacobs 

Eva, Recollecte Kim, Sonneville Valentine,  Stoel Anne en Van Driessche Annelies. Gentse bestond uit 

Breyne Johanna, Cloquet Veronique, Godu Maureen, Missinne Sarah en Van Landeghem Sofie. 

Voor de wellicht allereerste keer in bijna twee jaar tijd, mochten Eva en Valentine samen de dans 

openen in het eerste dames dubbel. Ze namen het op tegen het geroutineerde duo Sofie en 

Veronique. Eva en Valentine deden in de eerste set aanvankelijk goed mee maar zagen dan de kloof 

steeds groter worden. De eerste set ging dan ook naar Gentse met 13-21. In de tweede set konden 

onze dames beter aanklampen en werd het uitermate spannend. De game ging door in verlengingen 

en het waren Eva en Valentine die het laken naar zich toe trokken met 23-21. Op naar een derde set 

dus. Hier ging opnieuw alles iets stroever en konden onze dames geen aanspraak maken op winst. 

Het werd 14-21. 

Voor het allereerst in de geschiedenis speelden Kim en Anne als B2’s samen. Zij namen het in het 

tweede dubbel op tegen Sofie en Sarah. In de eerste set ging alles nog vrij vlotjes en was de winst al 

vlug binnen, dit met 21-14. In de tweede set begon het toch iets moeilijker te worden. Kim en Anne 

konden maar moeilijk een antwoord vinden op de druk van Gentse en konden bijgevolg geen 

voorsprong opbouwen. Op het einde van de set werd de tactiek toch enigszins aangepast, maar 

mede dankzij de hulp van Sofie, die enkele onverklaarbare missers sloeg, konden we ook de tweede 

set binnenhalen. Het werd 21-17. 

Tussenstand 1-1, beide teams in evenwicht.  

Kim en Valentine namen het dan in het derde dubbel op tegen Johanna en Sarah. Kim en Tine vlogen 

er direct in en dat had de tegenpartij geweten. In korte tijd was de eerste set binnen, het werd 21-6. 

In de tweede set werd er iets minder druk gezet, maar ons duo kwam nooit echt in de problemen. De 

tweede set werd binnengehaald met 21-16. 

Annelies mocht voor de eerste en enige keer die dag in actie komen in het vierde dames dubbel, dit 

aan de zijde van Anne. Ze namen het op tegen Veronique en Maureen. Hoewel de opdracht duidelijk 

was (winnen dus) bleek dit echter moeilijker dan verwacht. Eikenlo trok uiteindelijk na een 

spannende wedstrijd aan het langste eind. Het werd twee maal 21-19. 

Tussenstand 3-1, een mooie uitgangspositie om de enkels te starten.  

De eer voor het eerste dames enkel was deze keer weggelegd voor Valentine. Zij kreeg met Johanna 

een stevige brok power tegenover zich. In de eerste set werd voluit gespeeld door beide dames en 

werd het nagelbijtend toekijken. In set twee was het vuur bij Valentine echter opgebrand. Ze kon 

slechts een handvol punten sprokkelen en verloor zwaar met 5-21. Een derde set drong zich op maar 

de voorbije sets hadden hun tol geëist. Valentine kreeg een volledig black-out (was zelfs de volledige 

wedstrijd vergeten) en kon daarna enkel ondergaan. Johanna won de derde set met 16-21. 

Eva nam het in het tweede dames enkel op tegen Sofie. Eva had bij een vorige onderlinge 

confrontatie de winst kunnen binnenhalen maar jammer genoeg liep het deze keer iets minder vlot. 

Eva verloor in twee sets, het werd 14-21 en 13-21. 

Tussenstand 3-3… enige stress kwam langzaam naar boven…  
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Anne nam het in haar enkel op tegen Maureen. In de eerste set zag het er heel goed uit. Anne nam 

vlot de bovenhand en won eenvoudig met 21-11. In de tweede set sputterde de motor echter serieus 

tegen. Anne was precies het gevoel kwijt. Er werden teveel foutjes gemaakt en sommige kansen 

bleven onbenut. Hierdoor kon Maureen in extremis de tweede set naar zich toe trekken met 19-21. 

Zeker een onvoorziene wending voor deze avond. Op naar set drie dus waarin Anne terug iets beter 

speelde maar toch het niveau van de eerste set niet haalde. Het bleek echter voldoende om de winst 

binnen te halen. Het werd 21-16. 

Het vierde en laatste enkelspel werd gespeeld door Kim. Zij nam het op tegen Sarah. Kim ging 

geconcentreerd van start en overklaste duidelijk de tegenpartij. Ze won dan ook snel met 21-13 en 

21-8 haar partij. 

Zo werd het uiteindelijk 5-3 komt de titel langzaam dichterbij. One down… two to go! 

 

 

K.R. 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

Sonneville Valentine B1 Breyne Johanna B1 22 20 5 21 16 21 1 2 0 1 43 62

Jacobs Eva B1 Van Landeghem Sofie B2 14 21 13 21 0 2 0 1 27 42

Stoel Anne B2 Godu Maureen C1 21 11 19 21 21 16 2 1 1 0 61 48

Recollecte Kim B2 Missinne Sarah C1 21 13 21 8 2 0 1 0 42 21

Jacobs Eva B1 Van Landeghem Sofie B1

Sonneville Valentine B2 Cloquet Veronique B2

Recollecte Kim B2 Van Landeghem Sofie B1

Stoel Anne B2 Missinne Sarah C1

Recollecte Kim B2 Breyne Johanna B1

Sonneville Valentine B2 Missinne Sarah C1

Stoel Anne B2 Cloquet Veronique B2

Van Driessche Annelies C1 Godu Maureen B2

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste dames pl oeg

1ste Provinciale Datum: 11/03/2014

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Eikenlo 1D Gentse 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 13 21 23 21 14 21 1 2 0 1 50 63

Dames dubbel 2 21 14 21 17 2 42 31

Dames dubbel 3 21 6 21 16 2 0 1 0

0 1 0

Dames dubbel 4 21 19 21 19

Totalen: 12 7 5

42 22

2

3 349 327
Eikenlo 1D

0 1 0 42 38

Winnaar:


