
 
Damescompetitie Badminton Eikenlo 

 
Competitie dames  
 
Op 29/03/05 kregen de dames de Pluimplukkers (Gentbrugge) op bezoek. 
Voor Eikenlo speelden Recollecte Kim, Van Driessche Annelies, De Vrieze Sofie, Lippens Lut en Bonne 
Linda. 
In de heenwedstrijd hadden onze dames een gelijkspel uit de brand kunnen slepen en hoopten dit opnieuw 
te kunnen of misschien zelfs beter. 
 
Daar de ploegopstelling van beide teams niet toeliet twee dubbelwedstrijden tegelijkertijd te spelen, 
werden de wedstrijden in volgorde afgewerkt. Annelies en Kim startten goed in het eerste dubbel en 
konden de eerste set reeds op hun naam schrijven met een noemenswaardige 15-0. In de tweede set 
ondervonden zijn iets meer tegenstand maar lieten zich daar niet door beïnvloeden, winst in de tweede set 
met 15-9. Direct daarop volgend mochten Annelies en Kim opnieuw aan de slag in het tweede dubbel. Na 
net een wedstrijd te hebben gespeeld zaten zij reeds in het gewenste ritme en dat mochten ook de 
tegenstandsters ondervinden. Winst in 2 sets met 15-6 en 15-11. 
Het derde dubbel werd gespeeld door Sofie en Linda. Zij zaten in de eerste set duidelijk nog niet in hun 
ritme en verloren deze met 15-3. In de tweede set ging alles beter draaien maar ook de tegenstandsters 
bleven voor elk punt vechten. De tweede set werd bijgevolg een echte thriller die uiteindelijk met 17-14 
naar de thuisploeg ging. Ook de derde set was niet goed voor de hartjes van de toeschouwers en 
medespeelsters. Opnieuw een thriller van formaat waar de wedstrijd opnieuw met verlengingen beslecht 
werd. Deze keer ging de set naar de bezoekers met 15-17. 
Sofie mocht direct terug aantreden in het vierde dubbel, deze keer aan de zijde van Lut. Sofie was 
duidelijk nog niet volledig gerecupereerd en beide thuisspeelsters ondervonden ook nog eens de 
wilskracht van de bezoekers om deze wedstrijd binnen te halen. Verlies in 2 sets met 7-15 en 9-15. 
 
Nu alle dubbelspelen achter de rug waren bedroeg de tussenstand 2-2 en kon men beginnen met de 
enkelspelen. Deze werden alle vier tegelijk gespeeld en niemand wou onderdoen voor de andere. 
Kim, die als enigste tegen een speelster uitkwam van eenzelfde klassement, zette het eerste volgende punt 
voor Eikenlo op papier door te winnen van haar tegenstandster in twee sets. Setstanden 11-5 en 11-4. 
Zowel Annelies, Sofie als Lut speelden allen tegen een hoger geklasseerde speelster. 
Annelies, zelf B2, speelde tegen een B1-speelster. Ze was reeds van bij de dubbels goed op dreef en kon 
deze trend doorzetten. Winst in twee sets, 11-8 en 11-4. 
Sofie, C1-speelster, nam het op tegen een B2-speelster. Zij kon de eerste set naar zich toe trekken, winst 
met 11-9. De tweede set ging echter naar de tegenstander met 6-11. De derde set kwam zij al vlug 0-8 
achter maar gedreven door een eventuele winst, zette Sofie toch door en won uiteindelijk nog met 11-8. 
Lut, ook C1-speelster, kwam net zoals Sofie uit tegen een B2-speelster. In de eerste set vlotte het niet zo 
goed voor Lut en ze verloor deze met 4-11. In de tweede set kwam zij echter meer op dreef en kon deze 
dan ook op haar naam schrijven, setstanden 11-8. In de derde set kwam Lut al snel achter en probeerde 
nog alles te geven, zij kwam gestaag terug maar het mocht niet meer baten. Verlies in de derde set met 7-
11. 
 
We mogen zeker van een geslaagde ontmoeting spreken. 
 
WAY TO GO LADIES!!!! 
 
Einduitslag: Eikenlo – Pluimplukkers: 5 – 3. 
 



 
 Naam - voornaam Klass. Naam - voornaam Klass. 1° 

game 
2° 

game 
3° 

game 
Games Partijen 

DE 1 Recollecte Kim B1 Vangroenweghe Leen B1 11 5 11 4   2 0 1 0 
DE 2 Van Driessche Annelies B2 Vandecaveye Bieke B1 11 8 11 4   2 0 1 0 
DE 3 Lippens Lut C1 Vangerven Nathalie B2 4 11 11 8 7 11 1 2 0 1 
DE 4 De Vrieze Sofie C1 Noreillie Claire B2 11 9 6 11 11 8 2 1 1 0 

               

DD 1 Recollecte Kim 
Van Driessche Annelies 

B1 
B2 

Vangroenweghe Leen 
Noreillie Claire 

B1 
B2 

15 0 15 9   2 0 1 0 

DD 2 Recollecte Kim 
Van Driessche Annelies 

B1 
B2 

Vandecaveye Bieke 
Vangerven Nathalie 

B1 
B2 

15 6 15 11   2 0 1 0 

DD 3 De Vrieze Sofie 
Bonne Linda 

B2 
C1 

Vandecaveye Bieke 
Noreillie Claire 

B1 
B2 

3 15 17 14 15 17 1 2 0 1 

DD 4  De Vrieze Sofie 
Lippens Lut 

C1 
C1 

Vangroenweghe Leen 
Vangerven Nathalie 

B1 
B2 

7 15 9 15   0 2 0 1 

     Winnaar 
Eikenlo Bc 

12 7 5 3 

 
 

R.K. 
   
 
 


