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Op 13 november ontving Eikenlo rechtstreekse titelconcurrent Oudegem 3D. Voor Eikenlo speelden  

De Roo Katleen, Deschamps Gaëlle, Jacobs Eva, Recollecte Kim en Sonneville Valentine. Oudegem 

kwam aan de start met De Bruyne Isabel, De Weweire Sarah, De Wilde Brenda, Morival Eva en 

Mussche Petra. 

Door het ondertussen alom gekende fenomeen van inventieve opstellingen, kon aan het begin van 

deze competitieavond ook deze keer alleen het eerste dames dubbel gespeeld worden. Hierin namen 

Eva en Kim het op tegen Petra en Brenda. Beide teams waren gebrand op het eerste punt en hielden 

elkaar steeds in evenwicht. Na een spannende set waren het uiteindelijk toch Kim en Eva die het 

laken naar zich toe trokken met 22-20. De trend was gezet want ook in set twee gaven beide teams 

elkaar niet veel ademruimte. Deze keer waren het Petra en Brenda die in verlengingen de set 

opeisten, het werd 21-23. De derde set verliep aanvankelijk analoog maar na een 11-10 stand bij de 

kantwissel konden Eva en Kim de nodige voorsprong opbouwen. Ze gaven deze niet meer uit handen 

en wonnen de derde set met 21-11. 

1-0, een mooie start.  

Vervolgens gingen het tweede en vierde dubbelspel van start. Kim en Valentine kwamen tegenover 

Petra en Sarah te staan, Katleen en Gaëlle mochten het opnemen tegen Brenda en Eva. 

Kim en Valentine gingen goed van start. Reeds van in het begin werd er een mooie voorsprong 

bijeengesprokkeld en dit was voldoende om de eerste set binnen te halen met 21-10. In set twee 

werden de teugels een beetje losgelaten, maar ons duo had nog voldoende overschot. Winst in de 

tweede set met 21-14. 

Katleen en Gaëlle zetten hun beste beentje voor en hielden lange tijd gelijke tred. Enkele foutjes 

deden hen echter de das om. De eerste set werd verloren met 17-21. In set twee werd nog eens alles 

uit de kast gehaald maar Brenda en Eva speelden te sterk voor onze dames. Ook set twee ging 

verloren, dit keer met 15-21. 

2-1, mooie tussenstand maar we waren er nog niet.  

In het derde dubbel namen Eva en Valentine het op tegen Isabel en Eva. Ook hier werd het een 

spannende wedstrijd waar winst of verlies dicht bij elkaar lagen. De eerste set werd nipt 

binnengehaald met 21-18. In de tweede werd het nog spannender maar ook hier wisten Eva en 

Valentine het hoofd voldoende koel te houden. De tweede set werd gewonnen met 21-19. 

Na de dubbels was het dus 3-1 in het voordeel van Eikenlo, een mooi vooruitzicht om beide punten 

thuis te houden, maar zoals altijd moet alles gespeeld worden. 

Op naar de enkels dus… 

Kim trad voor de allereerste keer dit seizoen aan in het dames enkel en mocht (moest) meteen het 

eerste enkel voor haar rekening nemen. Hierin nam ze het op tegen Petra. Met toch enige vorm van 

stress ging Kim van start. Na enige aanpassing aan de enkellijnen liet ze er echter geen gras over 

groeien en al vlug was de eerste set binnen met 21-10. In set twee zat echt alles mee bij Kim, maar 

jammer voor Petra zat bij haar alles tegen. De tweede set was bijgevolg vlug voorbij, het werd 21-6. 
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Valentine stond klaar om het in het tweede enkel op te nemen tegen Brenda. Het werd meteen een 

spannende tweestrijd waarin Valentine aanvankelijk aan het langste eind trok. De eerste set werd 

nipt gewonnen met 21-19. In set twee had Valentine echter een dipje (of misschien paste ze de Kevin-

techniek toe…) waardoor deze set al vlug verloren werd met 8-21. Tijd om orde op zaken te stellen in 

set 3 dus. Valentine wist een kleine voorsprong op te bouwen en ook hier het hoofd koel te houden. 

Na een intense strijd won Valentine de derde set met 21-17. 

Eva ging als een pijl uit een boog van start tegen Isabel. In no-time was de eerste set in kannen en 

kruiken, het werd 21-6. In set twee kreeg Eva echter opnieuw last van een opspelende blessure maar 

ze ging dit haar niet laten weerhouden om er volop voor te gaan. Het werd moeilijker om vlot over 

het veld te bewegen maar uiteindelijk wist Eva ook de tweede set binnen te halen. Dit keer met een 

nipte 21-19. 

Gaëlle mocht het in het vierde dames enkel opnemen tegen Sarah. Gaëlle is nog herstellende van 

haar kwetsuur maar dit was in de  wedstrijd nauwelijks te merken. Gaëlle wist het haar 

tegenstandster met een mooi en soms ook doordacht spel knap lastig te maken. Ze won dan ook 

overtuigend met 21-12 en 21-13. 

Dit bracht de eindstand op een onvoorziene 7-1, de volle twee punten waren binnen!!  

Met deze twee punten versterken de dames hun tweede positie en staan ze (met twee wedstrijden 

minder) slechts 1 puntje meer achter op Oudegem. 

Komende zondag staat Drive 2D op het programma, als ook hier de punten veilig worden gesteld 

wipt Eikenlo over Oudegem en voeren ze het klassement aan. Go Ladies! 

 

 

 

 

K.R. 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

Recollecte Kim B1 Mussche Petra B2 21 10 21 6 2 0 1 0 42 16

Sonneville Valentine C1 De Wilde Brenda C1 21 19 8 21 21 17 2 1 1 0 50 57

Jacobs Eva C1 De Bruyne Isabel C1 21 6 21 19 2 0 1 0 42 25

Deschamps Gaëlle C2 De Weweire Sara C2 21 12 21 13 2 0 1 0 42 25

Recollecte Kim B1 Mussche Petra B2

Jacobs Eva C1 De Wilde Brenda C1

Recollecte Kim B1 Mussche Petra B2

Sonneville Valentine C1 De Weweire Sarah C2

Jacobs Eva C1 De Bruyne Isabel C1

Sonneville Valentine C1 Morival Eva C2

De Roo Katleen C1 De Bruyne Isabel C1

Deschamps Gaëlle C2 De Weweire Sarah C2

1 356 280
Eikenlo 1D

2 0 1 32 42

Winnaar:
Totalen: 14 4 7

42 37

0

0

0 1 0

Dames dubbel 4 17 21 15 21

42 24

Dames dubbel 3 21 18 21 19 2 0 1

64 54

Dames dubbel 2 21 10 21 14 2

21 11 2 1 1 0

Punten

Dames enkel 1

Dames enkel 2

Dames enkel 3

Dames enkel 4

Dames dubbel 1 22 20 21 23

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

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste dames pl oeg
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