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Op 4 december stond de laatste wedstrijd van de heenronde op het programma. Eikenlo 1D ontving 

Latem 2D en trad aan met volgende spelers: De Roo Katleen, Deschamps Gaëlle, Jacobs Eva, 

Recollecte Kim en Sonneville Valentine. Latem 2D bestond uit Gansbeke Monica, Hillebrandt 

Stephanie, Ostyn Jana, Vanrobays Dorine en Van Severen Ine. 

Daar we niet op Tiffany konden rekenen werd er nog vlug even gespeculeerd wie er fit genoeg was 

om drie wedstrijden af te werken en werden de dubbelduo’s enigszins door elkaar gegooid. 

In het eerste dubbel ging Kim van start aan de zijde van Eva, dit tegen Jana (als invallende B1-

speelster kan dit tellen) en Ine. Kim en Eva gingen maar matig van start maar konden toch tijdig de 

kloof slaan om de eerste set binnen te halen met 21-15. In de tweede set waren ze warm gelopen en 

werd er vlot gewonnen met 21-10. 

Katleen en Gaëlle kregen het in het vierde dames dubbel niet gemakkelijk tegen Monica en 

Stephanie. In de eerste set liep zowat alles mis… verlies met 14-21 was dan ook het logische gevolg. 

Katleen en Gaëlle wisten zich wel te herpakken en konden, mits een hevige strijd, in de volgende 

twee sets het laken naar zich toe trekken. Het werd 21-17 en 21-16. 

2-0, we zaten op schema.  

Kim speelde deze keer slechts 1 dubbel en liet het in het tweede dames dubbel over aan Eva en 

Gaëlle. Dit duo had nog niet eerder met elkaar gespeeld, maar het moest een keer de eerste keer 

zijn. Ze mochten het opnemen tegen Jana en Monica. In de eerste set lieten zij reeds enkele mooie 

dingen zien, maar moesten onze dames nipt de set uit handen geven met 18-21. In de tweede set 

was het alsof ze al jaren samen speelden en konden ze overtuigend de winst binnenhalen met 21-12. 

Een derde set zou beslissing brengen… In deze derde set gaven Eva en Gaëlle nogmaals alles maar al 

vlug werd duidelijk dat er soms teveel getwijfeld werd. Er werd van kant gewisseld op 6-11, een 

redelijke achterstand. Eva en Gaëlle deden nog wat ze konden maar moesten uiteindelijk hun 

meerdere herkennen. De derde set werd verloren met 16-21. 

Na een kleine rustpauze mocht Katleen in actie schieten aan de zijde van Valentine. Ze namen het op 

tegen Ine en Dorine. Met de volle inzet (en soms onorthodoxe slagen) konden zij in beide sets een 

kloof opbouwen en vasthouden. De frustratie bij de tegenpartij was duidelijk zichtbaar (en ook een 

beetje hoorbaar ☺) maar onze dames hielden het hoofd koel en wonnen met 21-16 en 21-17. 

3-1, het eerste punt was binnen handbereik.  

In het eerste dames enkel mocht Kim het opnemen tegen Jana. Kim (die al enige tinteling in de 

teentjes gewaar was geworden in het dubbel) was nog maar net gestart of kreeg al last van enige 

krampen. Ze wou zich echter niet laten kennen en speelde geconcentreerd verder (in een iet of wat 

vreemde houding). Het loonde en de eerste set werd binnengehaald met 21-16. Na enkele korte 

aanwijzingen van Katleen om zo weinig mogelijk last te ondervinden van de tenen (zo vlug mogelijk het punt 

maken en zéker geen derde set spelen) ging Kim verder met de tweede set. Ze volgde de raad van Katleen 

perfect op en al vlug was de klus geklaard. Het werd 21-8. 

Valentine  kreeg in haar enkelwedstrijd Ine tegenover zich. De eerste felbevochten set werd beslecht 

in het voordeel van Latem. Het werd 19-21. Valentine was echter gebrand op winst en ging er dan 
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ook vol voor in de tweede set. Haar tegenstandster kon enkel ondergaan en al vlug was de winst 

binnen met 21-5. In de derde beslissende set werd het opnieuw spannend maar het was ook deze 

keer Valentine die mocht juichen. Winst met 21-17. 

5-1, beide punten waren veilig gesteld, nu was het enkel nog voor de eer.  

Eva nam het derde enkel voor haar rekening. Zij nam het daarin op tegen Monica. Eva kwam nooit in 

de problemen en wist Monica eenvoudig opzij te zetten. Een duidelijke winst met 21-9 en 21-12 was 

het gevolg. 

Gaëlle was als laatste aan de beurt. In het vierde enkelspel nam zij het op tegen Dorine. Gaëlle liet 

zich opnieuw van haar beste kant zien en speelde Dorine volledig uit. Ook zij wist eenvoudig te 

winnen, het werd 21-10 en 21-8. 

Einduitslag 7-1. Zo werd ook de laatste wedstrijd van de heenronde winnend 

afgesloten en staat Eikenlo 1D met een 7 op 7 mooi bovenaan het klassement. 

Benieuwd wat de terugronde brengt… 

 

 

 

 

K.R. 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

Recollecte Kim B1 Ostyn Jana B1 21 16 21 8 2 0 1 0 42 24

Sonneville Valentine C1 Van Severen Ine C1 19 21 21 5 21 17 2 1 1 0 61 43

Jacobs Eva C1 Gansbeke Monica C1 21 9 21 12 2 0 1 0 42 21

Deschamps Gaëlle C1 Vanrobays Dorine C2 21 10 21 8 2 0 1 0 42 18

Recollecte Kim B1 Ostyn Jana B1

Jacobs Eva C1 Van Severen Ine C1

Jacobs Eva C1 Ostyn Jana B1

Deschamps Gaëlle C1 Gansbeke Monica C1

De Roo Katleen C1 Van Severen Ine C1

Sonneville Valentine C1 Vanrobays Dorine C2

De Roo Katleen C1 Gansbeke Monica C1

Deschamps Gaëlle C1 Hillebrandt Stephanie D

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste dames pl oeg

2de Provinciale B Datum: 4/12/2012

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Eikenlo 1D Latem 2D

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 21 15 21 10 2 0 1 0 42 25

Dames dubbel 2 18 21 21 12 16 21 1 55 54

Dames dubbel 3 21 16 21 17 2 0 1 0

2 0 1

Dames dubbel 4 14 21 21 17 21

Totalen: 15 4 7

42 33

16 2

1 382 272
Eikenlo 1D

1 1 0 56 54

Winnaar:


