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Op een tijdspanne van 3 dagen, stonden er 3 belangrijke wedstrijden gepland. Eikenlo 1D had nog 2 

punten nodig om zeker te zijn van de titel, dus zou de wedstrijd tegen Lokerse 2D de verlossing 

kunnen brengen, tenzij Oudegem 3D toch nog ergens een steekje zou laten vallen… 

Het begon allemaal op 24 maart. Oudegem 3D kreeg Lokerse 2D op bezoek. Zou de verlossing al een 

feit zijn of werd het nog even nagelbijtend afwachten? ‘s Anderendaags kwam het verdict… 

Oudegem had de confrontatie met 6-2 gewonnen en het feestje werd nog even uitgesteld. 

Diezelfde dag (25 maart) moest Oudegem 3D opnieuw in actie schieten, dit tegen Wetteren 1D. Zou 

Wetteren de punten kunnen pakken en Eikenlo naar de titel loodsen? Het werd ook hier nog even 

afwachten… Op 26 maart werd al vroeg in de ochtend toernooi.nl geraadpleegd, maar daar bleven 

de scores nog even blanco. In de loop van de ochtend en middag werd de F5-toets op regelmatige 

basis gebruikt tot omstreeks 13u35 de scores “eindelijk” online verschenen. Wetteren won nipt met 

5-3 en zorgde er dus voor dat de dames van Eikenlo 1D zich, met nog drie wedstrijden te gaan, tot 

kampioen konden kronen in 2
de

 Provinciale B! 

 

 

De wedstrijd tegen Lokerse 2D diezelfde avond zou dus enkel nog goed zijn voor de statistieken, 

maar daar dacht de tegenpartij toch enigszins anders over… Versterkt met twee B1-dames zakten ze 

af naar Eeklo (bespeuren we hier enige schrik voor de play-offs?). Eikenlo kon rekenen op het vertrouwde team 

zijnde Eva, Gaëlle, Tiffany, Valentine en Kim, maar werd tevens versterkt door de “terug-van-weg-

geweeste” Anne Stoel. Katleen was tevens van de partij maar hield zich wijselijk aan de rol van 

wedstrijdleider, supporter en Pimbo-sitter. 

Kim en Anne beten de spits af tegen Caroline Coppieters en Isabelle Geeraerts. Het was reeds enige 

tijd geleden dat Anne actief was in het competitief badmintonwereldje en deze vuurdoop bracht dan 

ook de nodige stress met zich mee. In de eerste set draaide het niet zo goed, er werden teveel fouten 

gemaakt en de tegenpartij ging eenvoudig lopen met de winst. Het werd een schamele 9-21. Kim en 

Anne waren van plan beter te doen in set twee. Langzaamaan begon het vertrouwde gevoel van 

weleer terug boven te komen. Het samenspel ging erop vooruit en de fouten werden enigszins 

beperkt. De tweede set werd dan ook gewonnen met 21-14. In set drie bleven de dames verder doen 

op hun elan en wonnen dan ook de wedstrijd. Het werd 21-15. 

Ondertussen waren Gaëlle en Tiffany al lang klaar met het vierde dubbel. Zij namen het hierin op 

tegen Jana Segers en Dominik Dufraing. Onze dames speelden een mooie wedstrijd en konden een 

mooie voorsprong opbouwen. Ze kwamen nooit echt in de problemen en al vlug was de klus 

geklaard. Het werd 21-14 en 21-16. 

Tussenstand 2-0, misschien enigszins onverwacht, maar zeker niet onverdiend.  

Vervolgens waren Tiffany en Valentine aan de beurt. Zij namen het in het derde dubbel op tegen 

Caroline en Eline De Keukelaere. De dames lieten zich van hun beste kant zien en er volgden 

verschillende mooie (en ook lange) rally’s. In de eerste set verloren ze met 15-21, maar herpakten 

zich goed in de tweede set. Ze kwamen zelfs even voor maar konden deze voorsprong jammer 
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genoeg niet vasthouden. Na een mooie wedstrijd moesten ze de winst aan de tegenpartij laten, dit 

met 18-21. 

Kim en Eva speelden vervolgens het tweede dubbel tegen Isabelle en Eline. In de eerste set moest er 

nog wat warm gedraaid worden en werd het een nipte overwinning (21-18). Vervolgens ging zowat 

alles mis. Shuttles vlogen buiten, belandden in het net of de dames liepen een beetje verward over 

het veld. Al vlug keken ze tegen een achterstand aan en werd er gepauzeerd op een tussenstand van  

5-11. Toch konden de dames het tij tijdig doen keren en kwamen ze al vlug terug. Het werd een 

“erop-en-erover” en Isabelle en Eline moesten het onderspit delven met 21-13. 

Op hetzelfde moment was Anne het beste van zichzelf aan het geven tegen Caroline in het eerste 

dames enkel. Anne speelde een degelijke wedstrijd en kon het Caroline soms knap moeilijk maken. 

De foutenlast lag bij de tegenpartij ook iets hoger en Anne kon al vlug de winst opeisen. Het werd 

tweemaal 21-15. Zo speelde ze het klaar om in haar eerste competitiematch al direct een punt op te 

strijken. 

Tussenstand 4-1. Eén puntje was al binnen, nu gingen we voor de volle pot.  

De overige drie enkelspelen werden gelijktijdig gestart. Eva nam het op tegen Isabelle, Valentine 

tegen Jana en Gaëlle mocht aan de slag tegen Dominik. 

Valentine leek nog maar net gestart en ze had al weer gedaan. Jana was niet opgewassen tegen het 

jong geweld en binnen de kortste keren stond er 21-6 en 21-4 op het scorebord. 

Bij Gaëlle verliep het allemaal iets moeizamer. Op papier zou Dominik geen bedreiging mogen 

vormen maar de praktijk kan soms anders uitdraaien. De “competitie-enkel-stress” kwam lichtjes 

bovendrijven en niets ging nog zoals het moest. Toch zette ze dapper door en won de eerste set met 

21-19. In de tweede set ging het net iets beter en kon ze een kleine voorsprong bijeenspelen. De 

tweede set werd gewonnen met 21-16. 

Eva kreeg het in haar enkel ook niet gemakkelijk. Het werd een spannende wedstrijd waarin beide 

dames aan elkaar gewaagd waren. De eerste set moest Eva nipt uit handen geven met 18-21 om 

vervolgens de tweede set nog nipter te winnen met 22-20. In de derde set zag het er lange tijd goed 

uit, maar de fysieke inspanningen begonnen duidelijk hun tol te eisen. Gestaag werkte Isabelle haar 

achterstand weg en Eva kon het niet tijdig afwerken. Het werd 19-21. 

Alles samen bracht dit de eindstand op 6-2 en werden de beide punten vakkundig thuis gehouden. 

 

 

K.R. 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

Stoel Anne B1 Coppieters Caroline B1 21 15 21 15 2 0 1 0 42 30

Jacobs Eva B2 Geeraerts Isabelle B1 18 21 22 20 19 21 1 2 0 1 59 62

Sonneville Valentine B2 Segers Jana C2 21 6 21 4 2 0 1 0 42 10

Deschamps Gaëlle C1 Dufraing Dominik D 21 19 21 16 2 0 1 0 42 35

Recollecte Kim B1 Coppieters Caroline B1

Stoel Anne B1 Geeraerts Isabelle B1

Recollecte Kim B1 Geeraerts Isabelle B1

Jacobs Eva B2 De Keukelaere Eline C2

Sonneville Valentine B2 Coppieters Caroline B1

Dierckx Tiffany C2 De Keukelaere Eline C2

Deschamps Gaëlle C1 Segers Jana C2

Dierckx Tiffany C2 Dufraing Dominik D

2 353 290
Eikenlo 1D

0 1 0 42 30

Winnaar:
Totalen: 13 5 6

33 42

2

1

0 1 0

Dames dubbel 4 21 14 21 16

42 31

Dames dubbel 3 15 21 18 21 0 2 0

51 50

Dames dubbel 2 21 18 21 13 2

21 15 2 1 1 0

Punten

Dames enkel 1

Dames enkel 2

Dames enkel 3

Dames enkel 4

Dames dubbel 1 9 21 21 14

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