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Op 18 februari stond de clash met Buggenhout op het programma. In de heenronde werd er met 5-3 

verloren maar hadden we het wel zonder Anne en Annelies moeten doen. Zij waren deze keer wel 

van de partij en stonden samen met Valentine, Eva en Kim klaar om revanche te nemen. 

Voor Buggenhout stonden Bomans Hanne, De Man Karen, Moret Jana, Muys Sarah, Van Den Bossche 

Jolein en Van Den Bossche Jana klaar voor de strijd. 

Door de opstellingen van beide teams zag het er naar uit dat het een lange avond ging worden. Er 

kon namelijk iedere keer maar 1 dubbel gespeeld worden. Kim en Anne gingen dan maar vlug van 

start in het eerste dubbel tegen Jana VDB en Hanne. Onze dames hadden duidelijk de bovenhand en 

wonnen dan ook eenvoudig met 21-15 en 21-9. 

In het tweede dubbel kreeg Anne hulp van Valentine. Hoewel dit duo het voorbije seizoen steeds 

goed gedraaid heeft, leek het tegen Jana M. en Karen toch veel minder goed te lopen. Het niveau 

was duidelijk ondermaats met een logisch verlies als gevolg. Het werd 14-21 en 15-21. 

Tussenstand 1-1, nog niets verloren maar toch een niet ingecalculeerd verlies.  

Kim en Annelies mochten het dan gaan opnemen tegen Jolein en Hanne. Annelies kende duidelijk 

één van haar betere dagen en speelde dan ook de pannen van het dak. Daar hadden de dames van 

de tegenpartij waarschijnlijk niet op gerekend toen ze Annelies onder vuur namen en waren hierdoor 

toch even het noorden kwijt.  De eerste set werd bijgevolg al snel binnengehaald met 21-10. In de 

tweede set verliep het iets moeizamer maar hier kon een kleine voorsprong voor gemoedsrust 

zorgen. De tweede set werd binnengehaald met 21-17. 

Ondertussen had Anne er reeds haar eerste enkel tegen Jana M. op zitten. Anne kon in beide sets 

een voorsprong opbouwen en ook vasthouden. Het werd 21-15 en 21-19. 

Tussenstand 3-1, het eerste punt binnen handbereik...  

Eva en Annelies namen het vierde dames dubbel voor hun rekening. Zij speelden tegen Jana VDB en 

Karen. Annelies bleef op haar elan verder spelen en trok ook Eva mee de hoogte in. Jana en Karen 

konden alleen maar ondergaan. Het werd 21-11 en 21-13. 

Kim nam het in haar enkel op tegen Jana VDB. Kim nam in de eerste set een ruime voorsprong en 

kwam nooit in de problemen. Winst met 21-11. Ook in set twee had ze met 11-2 een comfortabele 

voorsprong… tot de snaren het moesten begeven. Een vlugge racketwissel was aan de orde. De 

volgende punten liep echter zowat alles mis. De controle bij Kim was ver te zoeken. Tijd om (veel) 

meer marge in te bouwen dus. De tactiek loonde en Kim kon weer de punten bijeensprokkelen. Het 

werd uiteindelijk opnieuw 21-11. 

Tussenstand 5-1, de winst en de twee punten binnen, maar wat konden we nog meer?  

Eva moest aan de bak tegen Jolein, een niet te onderschatten tegenstandster in het enkelspel. In de 

eerste set maakte de dames het lekker spannend en gaven elkaar geen duimbreed toe. Eva verloor 

nipt in verlengingen met 21-23. In set twee kregen we zowat hetzelfde spelbeeld, maar deze keer 

was het Eva die aan het langste eind trok. Zo eiste ze met 22-20 een derde set op. In die derde set 

was Eva echter slechts een schim van zichzelf. Ze verloor met 3-21. 
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Valentine nam het dan nog op tegen Sarah. Ook hier werd het een spannende eerste set waarin 

Valentine jammer genoeg de winst aan Sarah moest laten. Het werd 20-22. In de tweede set kwam 

Sarah op een voorsprong en werd het voor Valentine moeilijk om bij te benen. De kloof bleek niet 

meer te overbruggen en Valentine verloor dan ook met 14-21 

Dit alles bracht de eindstand op 5-3 en zo staan onze dames voorlopig helemaal alleen bovenaan het 

klassement. Om die positie te behouden zullen de drie resterende ontmoetingen toch nog moeten 

gewonnen worden (1 keer een gelijkspel is ook nog geoorloofd), maar dat zal nog een hele 

inspanning worden. Zo moeten ze het thuis nog opnemen tegen Gentse 1D en staan er ook nog twee 

uitwedstrijden op het programma, dit tegen Drive en het toch wel remonterende Pluimplukkers die 

in de terugronde nog geen enkel punt liet liggen. Iedereen duimen dus! 

 

 

 

K.R. 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

Stoel Anne B1 Moret Jana B2 21 15 21 19 2 0 1 0 42 34

Recollecte Kim B1 Van Den Bossche Jana B2 21 11 21 11 2 0 1 0 42 22

Jacobs Eva B2 Van Den Bossche Jolein B2 21 23 22 20 3 21 1 2 0 1 46 64

Sonneville Valentine B2 Muys Sarah C1 20 22 14 21 0 2 0 1 34 43

Stoel Anne B1 Van Den Bossche Jana B2

Recollecte Kim B1 Bomans Hanne C1

Stoel Anne B1 Moret Jana B2

Sonneville Valentine B2 De Man Karen C1

Recollecte Kim B2 Van Den Bossche Jolein B2

Van Driessche Annelies B2 Bomans Hanne C1

Jacobs Eva B2 Van Den Bossche Jana B2

Van Driessche Annelies B2 De Man Karen C1

3 319 280
Eikenlo 1D

0 1 0 42 24

Winnaar:
Totalen: 11 6 5

42 27

2

0

2 0 1

Dames dubbel 4 21 11 21 13

29 42

Dames dubbel 3 21 10 21 17 2 0 1

42 24

Dames dubbel 2 14 21 15 21 0

2 0 1 0

Punten

Dames enkel 1

Dames enkel 2

Dames enkel 3

Dames enkel 4

Dames dubbel 1 21 15 21 9

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