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14 oktober 2012 zal bij de meeste mensen in het geheugen staan als de dag dat ze moesten gaan 

stemmen (of gaan bijzitten…) maar het was ook de dag van onze competitiewedstrijd tegen het 

tweede damesteam van Lokeren. We werden om 17u30 ter plaatse verwacht en opnieuw kon er op 

alle dames beroep gedaan worden, zijnde Eva, Gaëlle, Katleen, Tiffany, Valentine en Kim. 

Daar Eva het hele weekend vertoefde op het tornooi in Latem, was het nog even afwachten of ze wel 

tijdig aanwezig kon zijn voor de competitie. De finale in het gemengd dubbel was pas om 16u30 

gepland. Deze kon echter vervroegd afgewerkt worden zodat de ingewikkelde opstellingen 

overboord konden gegooid worden en er volgens het gekende stramien gespeeld kon worden. 

Katleen en Kim gingen van start tegen Hillaert Kimberley en Dekeukelaere Eline. Eva en Tiffany 

namen het op tegen Van Eynde Merel en Fermont Laurence. 

In het eerste dubbel leek het aanvankelijk wat stroef te gaan. Enkele kaderballen en netboorden 

werkten in het nadeel van onze dames maar halverwege begon de motor te draaien. De eerste set 

werd binnengehaald met 15-21. In set twee gingen de dames vrolijk op hun elan verder en konden 

bijgevolg met ruime voorsprong ook deze set winnen. Het werd 10-21. 

Eva en Tiffany begonnen heel goed aan hun partij en konden al vlug de eerste set binnenhalen met 

11-21. In de tweede set begonnen Merel en Laurence echter beter mee te draaien en was de 

foutenlast van onze dames te groot. De set werd uit handen gegeven met 21-19. Op naar een derde 

set waarin de zwakheden van onze dames nogal vaak onder vuur kwamen te liggen. Hoewel alles uit 

de kast werd gehaald, moesten ze toch nipt de winst aan de tegenpartij laten. Het werd 21-18. 

Tussenstand 1-1, een fenomeen dat we tot nu toe nog niet waren tegengekomen.  

Kim en Valentine speelden in het tweede dubbel tegen Penneman Justine en Segers Jana. In de 

eerste set stond er geen maat op onze dames. Op een mum van tijd was de winst in de eerste set 

binnen met 3-21. In set twee lieten ze het tempo iets zakken, maar dit weerhield hen niet om ook 

deze overtuigend te winnen met 11-21. 

Daarna mochten Katleen en Gaëlle het opnemen tegen Laurence en Jana. In set 1 hadden ze duidelijk 

de bovenhand en wonnen met 11-21. In set twee werd het echter allemaal een beetje moeilijker. De 

foutenlast in de tweede set lag te hoog en werd bijgevolg verloren met 21-18. Katleen opteerde nog 

om haar kaderballen boven te halen, maar helaas, het hielp niet echt. In de derde set zou het 

vermijden van onnodige fouten van cruciaal belang zijn. Katleen en Gaëlle wisten het tij te keren en 

wonnen uiteindelijk hun derde set met 16-21. 

Tussenstand 1-3. Toch enigszins weer op schema.  

Het eerste damesenkel werd gespeeld door Valentine en Kimberley. Kimberley, die komende 

woensdag B2 wordt, had echter niet haar beste dagje. De eerste set werd nog spannend (18-21) 

maar in set twee had Valentine duidelijk de bovenhand. Zonder al te veel problemen maakte ze het 

af met duidelijke 10-21-cijfers. 

Eva mocht het voor de tweede keer die dag opnemen tegen Justine. Eerder op de dag hadden ze op 

het tornooi van Latem ook tegenover elkaar gestaan. Toen won Eva na een merkwaardig verloop van 

de wedstrijd (4-21 / 21-7 / 21-16). Benieuwd wat het deze keer zou geven. 
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Voor de wedstrijd werden er nog vlug enkele druivensuikers geslikt om er dan als een gek tegenaan 

te gaan. Het werd duidelijk een ware uitputtingsslag met enkele mooie en lange rally’s. Lang ging het 

gelijk op maar Eva kon de winst in de eerste set bemachtigen met 17-21. De vermoeidheid was 

duidelijk zichtbaar, maar Eva gaf te kennen dat ze precies toch nog ergens een vaatje energie van 

onder het stof wist te halen. In set twee ging ze er terug vol voor en het loonde. Eva won met 15-21. 

Tussenstand 1-5. De winst was een feit.  

Gaëlle nam het in haar enkel op tegen Merel. In de eerste set draaide Gaëlle goed mee maar maakte 

ze op de belangrijke punten onnodige fouten. De eerste set ging dan ook verloren met 21-15. In de 

tweede set leek het allemaal toch iets beter te lukken. Er werd meer marge ingebouwd en het 

moment van aanval werd zorgvuldig afgewacht. Gaëlle wist op die manier de tweede set op te eisen 

met 18-21. In set drie waren beide dames aan elkaar gewaagd. Werd er al eens een kloofje gemaakt, 

dan werd het net zo vlug weer weggewerkt. Het werd een ware nek-aan-nekrace die, na een kleine 

onderbreking omwille van storende elementen (lees: kleine pagadders die graag over en weer lopen net naast en met 

momenten zelfs op het veld), nipt gewonnen werd door Merel met 21-19. 

Als laatste mocht Tiffany haar kunnen laten zien tegen Eline. Tiffany zette haar beste beentje voor en 

draaide goed mee. Eline was echter een stukje te sterk voor haar en Tiffany verloor met tweemaal 

21-15. Toch weer wat enkelervaring opgedaan, dat kan alleen maar positief zijn voor de toekomst. 

Zo werd het met een 3-5-eindstand een nipte overwinning maar konden we toch de twee punten 

meenemen naar huis. 

 

 

K.R. 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

Hillaert Kimberley C1 Sonneville Valentine C1 18 21 10 21 0 2 0 1 28 42

Penneman Justine C1 Jacobs Eva C1 17 21 15 21 0 2 0 1 32 42

Van Eynde Merel C1 Deschamps Gaëlle C2 21 15 18 21 21 19 2 1 1 0 60 55

Dekeukelaere Eline C2 Dierckx Tiffany C2 21 15 21 15 2 0 1 0 42 30

Hillaert Kimberley C1 Recollecte Kim B1

Dekeukelaere Eline C2 De Roo Katleen C1

Penneman Justine C1 Recollecte Kim B1

Segers Jana C2 Sonneville Valentine C1

Van Eynde Merel C1 Jacobs Eva C1

Fermont Laurence C2 Dierckx Tiffany C2

Fermont Laurence C2 De Roo Katleen C1

Segers Jana C2 Deschamps Gaëlle C2

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste dames pl oeg

2de Provinciale B Datum: 14/10/2012

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Lokerse 2D Eikenlo 1D

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 15 21 10 21 0 2 0 1 25 42

Dames dubbel 2 3 21 11 21 0 14 42

Dames dubbel 3 11 21 21 19 2 1 1 0

2 0 1

Dames dubbel 4 11 21 21 18 16

Totalen: 7 12 3

53 58

21 1

21 18

5 302 371
Eikenlo 1D

2 0 1 48 60

Winnaar:


