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Het was bijna een maand geleden dat onze damesploeg nog eens in actie kwam maar op 10 

november was het zo ver. Onze dames werden verwacht te Mariakerke op het op te nemen tegen 

Gentse 1D, een ploeg die zeker niet te onderschatten was. Voor Eikenlo speelden Anne, Annelies, 

Valentine en Kim. Gentse kon rekenen op Breyne Johanna, Cloquet Veronique, Schelstraete Griet en 

Van Landeghem Sofie. Met 3 B1-dames en 1 B2-dame werden we alvast op papier overtroffen, maar 

zoals altijd moet alles gespeeld worden. 

Anne en Kim gingen in het eerste dames dubbel tegen Johanna en Sofie maar matig van start. De 

snelheid in het spel was ver te zoeken en ook lange rally’s bleven uit. Het evenwicht werd lang 

bewaard maar uiteindelijk werd de eerste set met 21-17 verloren. Tijd om eens wat fut erin te steken 

dus… Dit lukte aardig in set twee met een 15-21 winst al gevolg. In set drie werden de puntjes pas 

echt op de i gezet en werd er gewonnen met 7-21. 

Ondertussen waren Valentine en Annelies al weer aan het uitrusten. Zij hadden de vierde dubbel 

tegen Veronique en Griet in twee sets gewonnen, dit met 17-21 en 13-21. 

Tussenstand 0-2. Een mooie start.  

In het tweede dubbel kregen Anne en Valentine het niet gemakkelijk tegen het duo Veronique/Sofie. 

In de eerste set werd het enorm spannend (supporter Joeri zat nu reeds op het puntje van zijn stoel), 

maar het waren uiteindelijk Anne en Valentine die in verlengingen aan het langste eind trokken. Het 

werd 21-23. In set twee ging het allemaal iets moeizamer en werd er verloren met 21-16. Tijd dus om 

nog eens alles uit de kast te halen. Valentine en Anne wisten enkele punten voorsprong te nemen en 

konden de kloof bewaren tot op het einde. De derde set werd gewonnen met 16-21. 

Kim speelde voor de gelegenheid het derde dames dubbel, dit aan de zijde van Annelies. Zij namen 

het op tegen Griet en Johanna. Het samenspel ging vrij vlot en al vlug was de klus geklaard. De 

wedstrijd werd gewonnen met 9-21 en 15-21 tot grote vreugde bij Joeri. 

Tussenstand 0-4, een gelijkspel was al binnen, maar konden we nog meer...?  

Het eerste enkel werd een duel tussen Anne en Johanna. Anne was al redelijk moe (een nachtje 

doordoen kruipt nu eenmaal in de kleren) en had het na 2 driesetters in de dubbels wel enigszins 

gehad. De eerste set werd dan ook begrijpelijk verloren met 21-9. Niet van plan om deze keer een 

derde set te spelen, ging Anne toch met de tweede van start. Om de één of andere onverklaarbare 

reden werd deze set dan toch gewonnen met 20-22 waardoor opnieuw een derde set zich opdrong. 

Hierin was het vat echter volledig af en werd er verloren met 21-11. 

Kim mocht het in haar enkel opnemen tegen Veronique. Er werden met momenten mooie rally’s 

gespeeld maar het was uiteindelijk Kim die duidelijk de bovenhand nam. Er werd gewonnen met 

16-21 en 9-21. 

Tussenstand 1-5, de winst was gevrijwaard.  

Valentine startte goed in haar enkel tegen Sofie. Lange tijd kon ze Sofie het vuur aan de schenen 

leggen. Op het einde van de eerste set maakte ze echter een verkeerde beweging en kreeg heel veel 

last in de heup. De wedstrijd werd nog uitgespeeld maar de kans op winst was verkeken. Het werd 

uiteindelijk 21-17 en 21-9. 
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Annelies nam het in het vierde enkel op tegen Griet. Hoewel ze soms mooie dingen liet zien, kon ze 

geen aanspraak maken op winst. Griet won dan ook verdiend met 21-14 en 21-11. 

Dit bracht de eindstand op 3-5, een nipte maar broodnodige overwinning. 

Nadien werd nog genoten van een hapje en een drankje, was het even file op de trap en zouden 

sommige de nasleep voelen op maandag om terug klaar te staan op dinsdag. Dan was namelijk 

4Ghent 2D aan de beurt… 

Met dank aan de trouwe supporter Joeri, voor het opleuken van de avond, het opheffen van 

Valentine haar gerief en het liefdevol dragen van Annelies haar sportzak ☺. 

 

 

K.R. 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

Breyne Johanna B1 Stoel Anne B1 21 9 20 22 21 11 2 1 1 0 62 42

Cloquet Veronique B1 Recollecte Kim B1 16 21 9 21 0 2 0 1 25 42

Van Landeghem Sofie B1 Sonneville Valentine B2 21 17 21 9 2 0 1 0 42 26

Schelstraete Griet B2 Van Driessche Annelies B2 21 14 21 11 2 0 1 0 42 25

Van Landeghem Sofie B1 Recollecte Kim B1

Breyne Johanna B1 Stoel Anne B1

Cloquet Veronique B1 Stoel Anne B1

Van Landeghem Sofie B1 Sonneville Valentine B2

Breyne Johanna B1 Recollecte Kim B1

Schelstraete Griet B2 Van Driessche Annelies B2

Cloquet Veronique B1 Van Driessche Annelies B2

Schelstraete Griet B2 Sonneville Valentine B2

5 326 338
Eikenlo 1D

2 0 1 30 42

Winnaar:
Totalen: 8 11 3

24 42

0

1

2 0 1

Dames dubbel 4 17 21 13 21

58 60

Dames dubbel 3 9 21 15 21 0 2 0

43 59

Dames dubbel 2 21 23 21 16 16 21 1

7 21 1 2 0 1

Punten

Dames enkel 1

Dames enkel 2

Dames enkel 3

Dames enkel 4

Dames dubbel 1 21 17 15 21

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