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Op 30 maart stond alweer de laatste ontmoeting van de damescompetitie op het programma en het 

zou geen eenvoudige opgave worden tegen de remonterende damesploeg van de Pluimplukkers. 

Eikenlo had alles in eigen handen om de kampioenstitel binnen te halen. Bij winst of gelijkspel waren 

we uiteraard zeker, verliezen mocht nog maar dan wel met minimum 3 gewonnen wedstrijden. Voor 

Eikenlo stonden alle dames paraat, zijnde Anne, Annelies, Eva, Valentine en Kim. De Pluimplukkers 

konden rekenen op Clottens Els, de Dapper Marleen, De Rycke Judith, Vandecaveye Bieke, 

Vangroenweghe Leen en Vereecke Saskia. 

Eva en Anne mochten samen de spits afbijten tegen Saskia en Leen. In de eerste set werd nipt 

verloren met 21-19. Onze dames voelden dat er meer in zat, maar het kwam er in de tweede set 

jammer genoeg niet uit. De tweede set werd verloren met 21-16. 

Kim en Valentine kregen het in de eerste set tegen Els en Judith enorm moeilijk. Het samenspel liep 

niet van een leien dakje en de flaters bleven ook niet uit. Toch konden onze dames in verlengingen 

het zeil naar zich toetrekken met 23-25. Na de extreem lange eerste set begon de motor in de 

tweede dan toch enigszins te draaien en met een 13-21 winst leek er geen vuiltje meer aan de lucht. 

Tussenstand 1-1. One down … two to go  

Kim en Annelies kwamen in het vierde dubbel tegenover Marleen en Judith te staan. Ondanks 

Annelies haar degradatie naar C1, liet zij opnieuw zien dat zij wel degelijk een hoger klassement 

waard is. Samen met Kim speelde ze de pannen van het dak en onze dames wonnen dan ook 

verdiend met 8-21 en 14-21. 

Tussenstand 1-2 … Two down … one to go  

Anne en Valentine mochten het dan gaan uitvechten met Bieke en Els. Ook hier bleek het in de 

eerste set maar moeilijk te willen lukken en waren er ook hier verlengingen nodig. Het werd even 

nagelbijtend toekijken maar uiteindelijk wonnen onze dames met 20-22. In de tweede set moest en 

zou het veel beter moeten, de kampioenstitel kwam namelijk reeds om het hoekje piepen… Anne en 

Valentine zetten bijgevolg de puntjes op de i en wonnen de tweede set met 15-21. 

Tussenstand 1-3… de kampioenstitel was binnen!!!  

In het eerste damesenkel nam Valentine het op tegen Saskia. Valentine werd van het kastje 

naar de muur gestuurd en meermaals in het zak gezet. Dit leek haar echter niet te kunnen schelen 

(ze vond het blijkbaar enorm grappig) en speelde lustig door. Saskia was echter duidelijk een maatje 

te sterk voor onze Tine en het werd dan ook 21-12 en 21-13. 

Eva begon sterk aan haar enkelpartij tegen Leen. Eva kon de druk hoog houden en speelde Leen 

meermaals volledig uit. Een mooie winst (15-21) was het gevolg. In de tweede set werd het fysiek 

iets lastiger waardoor Leen toch beter in de partij kwam. Eva hield echter het hoofd koel en speelde 

voor elk punt. Eva won uiteindelijk met 19-21 en zorgde zo voor minimum een gelijkstand. 

Tussenstand 2-4, het eerste puntje van de avond was reeds binnen.  

Kim nam het in haar enkel op tegen Bieke. Bieke was naar eigen zeggen heel blij met haar nieuwe B2-

klassement, vooral omdat ze dan niet zou moeten enkelen tegen Kim… Jammer genoeg bleek die 

redenering niet volledig te kloppen… 
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Daar in het verleden de onderlinge wedstrijden tussen deze dames steevast lange, uitputtende 

driesetters waren, maakten beide dames zich al op voor een nieuwe driesetter. Kim ging als een pijl 

uit een boog van start en speelde heel geconcentreerd. Ze wist het Bieke knap moeilijk te maken en 

won al snel de eerste set met 12-21. In de tweede set moest en zou Kim er alles aan doen om een 

derde set te vermijden. Ze speelde op haar elan verder en deed nog beter, deze keer werd het 10-21. 

Annelies haalde dan nog eens alles boven in haar enkel tegen Marleen, althans toch in de eerste set. 

Ze verloor deze echter nipt met 21-19. Daarna was het kalf jammer genoeg een beetje verdronken en 

verloor ze ook de tweede set, dit met 21-9. 

Eindstand: 3-5! 

 

Zo werd de laatste ontmoeting ook met een overwinning 

afgesloten en zijn onze dames terechte kampioenen in de eerste 

provinciale! Proficiat dames! 

 

 

 

Als afsluiter gingen we nog vlug even samen een frietje stekken… Valentine wist “The-place-to-be” 

voor de specialiteit van het huis (den Julien)… Chauffeur Kim vertrok met 

GPS’sen Tine en Shane op de achterbank, Joeri zou gedwee volgen. Kim, 

die volledig haar baan niet kent in Gent, wist al gauw niet meer waarheen 

en de GPS’en op de achterbank waren het blijkbaar ook niet altijd eens. 

Wat volgde was wat gezwengel naar links en naar rechts, straatjes in en 

uit rijden (hopelijk in de juiste richting), beseffen dat het volop kermis (en dus héél druk) is, parkeren 

om dan te zien dat daar niet mocht geparkeerd worden, een nieuwe parkeerplaats zoeken en vinden 

en dat allemaal om dan te horen dat de befaamde frituur DICHT was… 

Dan maar terug de auto gaan halen, nog enkele straatjes in en uit om dan gelukkig op de grote baan 

te belanden richting Eeklo. Na een kort telefoontje bleek dat men bij de Frieterie al vervroegd was 

gesloten omdat men uitverkocht was, maar gelukkig kwamen we nog het ‘t Brochetje tegen… 

oftewel, de nieuwe frietchinees die ons ook alleen maar binnenliet mits de belofte snel te eten en 

niet te blijven plakken. (Ter info, de openingsuren op de deur zijn nog die van de vorige eigenaar… de 

chinezen sluiten graag iets vroeger en wij weten waarom…) Maar goed, uiteindelijk konden we toch 

nog ons maagje vullen en na “niet-getreuzeld-te-hebben” waren we met z’n allen klaar om 

huiswaarts te vertrekken en van een verdiende nachtrust te genieten. 
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Voor de echte “die-hard-fans” geef ik graag nog enkele statistieken mee: 

 Er werden in totaal 14 ontmoetingen afgewerkt waarvan er slechts 

ééntje werd verloren. 

 

 Annelies wist al haar wedstrijden te winnen op Dames Dubbel 4. 

 

 Anne won al haar wedstrijden op Dames Enkel 2, Dames Dubbel 3 én Dames Dubbel 4. 

 

 Valentine won al haar wedstrijden op Dames Dubbel 3. 

 

 Eva won al haar partijen op Dames Enkel 4, Dames Dubbel 2 én Dames Dubbel 4. 

 

 Katleen deed het voor de statistieken misschien niet zo goed maar we zijn met z’n allen superfier 

dat ze het aandurfde om tegen onze moeilijkste tegenstander in te vallen! 

 

 Ploegkapitein Kim won net zoals vorig seizoen al haar wedstrijden en moest in de hele competitie 

slechts 1 set prijsgeven. 

 

 Het spelersklassement binnen de eerste provinciale wordt bijgevolg dan ook duidelijk 

aangevoerd door Eikenlo: 

 

 

 

Rest mij nog enkel iedereen te bedanken die van dit seizoen opnieuw een hoogtepunt heeft 

gemaakt: alle spelers, de invalSTER, de supporters, de chauffeurs en de coaches van dienst. 

 

 

 

 

 

K.R. 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

Vereecke Saskia B1 Sonneville Valentine B1 21 12 21 13 2 0 1 0 42 25

Vangroenweghe Leen B2 Jacobs Eva B1 15 21 19 21 0 2 0 1 34 42

Vandecaveye Bieke B2 Recollecte Kim B2 12 21 10 21 0 2 0 1 22 42

de Dapper Marleen C1 Van Driessche Annelies C1 21 19 21 9 2 0 1 0 42 28

Vereecke Saskia B1 Jacobs Eva B1

Vangroenweghe Leen B2 Stoel Anne B2

Vandecaveye Bieke B2 Stoel Anne B2

Clottens Els B2 Sonneville Valentine B2

Clottens Els B2 Recollecte Kim B2

De Rycke Judith C1 Sonneville Valentine B2

de Dapper Marleen B2 Recollecte Kim B2

De Rycke Judith C1 Van Driessche Annelies C1

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste dames pl oeg

1ste Provinciale Datum: 30/03/2014

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Pluimplukkers 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 21 19 21 16 2 0 1 0 42 35

Dames dubbel 2 20 22 15 21 0 35 43

Dames dubbel 3 23 25 13 21 0 2 0 1

2 0 1

Dames dubbel 4 8 21 14 21

Totalen: 6 10 3

36 46

0

5 275 303
Eikenlo 1D

2 0 1 22 42

Winnaar:


