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Op 2 februari werd het damesteam verwacht in Zaffelare. Blijkbaar was dit niet voor iedereen even 

duidelijk want terwijl Eva, Valentine en Kim onderweg waren kregen ze even een verontrustend 

berichtje… Annelies stond blijkbaar tijdig klaar in de sporthal, weliswaar in Mariakerke (waar ze pas 

een week later moesten aantreden). Een kleine vergissing die toch wel een beetje stress met zich 

meebracht. Gelukkig kon er gerekend worden op de rijvaardigheden van Joeri en was Annelies toch 

nog redelijk snel ter plaatse. 

De thuisploeg was uiteraard wel voltallig en tijdig aanwezig, zij traden aan met Tollenaere Julie, 

Tollenaere Stefanie, Van Der Aa Sara, Van Nieuland Steffie en Verhellen Martine. 

Door de opstelling van beide teams, kon er enkel van start gegaan worden met het eerste dubbel. 

Hierin namen Kim en Valentine het op tegen Martine en Stefanie. Gelukkig voor Annelies want op die 

manier kon zij nog even bekomen alvorens in actie te schieten. 

Kim en Valentine gingen niet zo schitterend van start, een redelijk trage shuttle haalde het niveau 

van onze dames serieus naar beneden. Toch wonnen zij de eerste set met 17-21. 

In de tweede set werd er geopteerd voor een nieuwe shuttle en werd er bijgevolg ook sneller 

gespeeld. Eenmaal vertrokken stond er geen houden meer op en de tweede set werd vlot 

binnengehaald met 10-21. 

Vervolgens mocht Kim van start in het tweede dubbel, deze keer aan de zijde van Eva. Zij namen het 

op tegen Martine en Sara. Ons duo wist zowel in de eerste als tweede set een voorsprong uit te 

bouwen en stevende comfortabel af op winst. Het werd 15-21 en 11-21. 

Annelies en Valentine waren ondertussen bezig tegen Julie en Steffie. Ook hier verliep alles vrij vlot 

en konden onze dames vrij eenvoudig de winst binnenhalen. Het werd 13-21 en 12-21. 

In het derde dubbel namen Eva en Annelies het op tegen Stefanie en Sara, een heruitgave van het 

derde dubbel in de heenronde. Toen werd er verloren met 13-21 en 19-21, tijd voor revanche dus… 

In de eerste set waren de duo’s aan elkaar gewaagd en werd het heel spannend. Annelies en Eva 

moesten echter nipt de duimen leggen met 21-19. In de tweede set bleek het allemaal iets 

moeizamer te gaan. Onze dames werden met momenten uitgespeeld en konden enkel proberen 

aanklampen. Dit lukte echter niet en er werd verloren met 21-13 (was dit toeval… of waren er ergens 

bovennatuurlijke krachten aan het werk?). 

Tussenstand 1-3, een mooie uitgangspositie met het oog op de enkels.  

Kim mocht het in het eerste damesenkel opnemen tegen Stefanie. Stefanie, die vooral op kracht 

speelde, ging er vol voor, maar Kim legde haar finesse aan de dag en stuurde Stefanie van het kastje 

naar de muur. De tactiek loonde en de eerste set werd binnengehaald met 16-21. Stefanie was 

duidelijk vermoeid na de eerste set en Kim kon al vlug een mooie voorsprong bijeen spelen… tot ze 

op een gegeven moment naast de pluim sloeg. Op zich niet zó erg maar de pijnscheut in de arm 

zorgde er toch voor dat zij de volgende 6 punten verloren zag gaan en de stand weer in evenwicht 

kwam. Toch beet ze door en met enkele tactisch geplaatste shuttles kwam ze terug op voorsprong 

om uiteindelijk de set binnen te halen met 14-21. 

Ondertussen was Eva bezig aan haar marathonpartij tegen Sara Van Der Aa. In de eerste set was Eva 

goed bezig en had een redelijke voorsprong opgebouwd. Echter begon dan de motor tegen te 

pruttelen en kwam Sara punt per punt dichterbij. Uiteindelijk ging de eerste set door in verlengingen 

waar Eva verloor met 22-20. Het ongeloof en de frustratie liet zich merken maar er zat voor Eva niets 

anders op dan de tweede set te winnen. Opnieuw werd het hard tegen onzacht maar deze keer hield 
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Eva haar voorsprong wel. Het werd 17-21. Zodoende moest er nog een derde set gespeeld worden 

maar een ietwat uitgebreidere pauze was voor beide dames precies toch nodig. 

In de derde set ging Eva er nog eens vol voor en blijkbaar was het vat af bij Sara. Zij kon enkel nog 

ondergaan en werd vakkundig opzij gezet door Eva. Het werd 12-21. 

Tussenstand 1-5, de winst was binnen en de punten waren veilig.  

Valentine was dan al even bezig tegen Steffie in het derde dames enkel. Valentine was goed op dreef 

en wist haar tegenstandster eenvoudig te overklassen. De eerste set was dan ook vlug binnen met 

12-21. In de tweede set bood Steffie wat meer weerwerk maar kon toch niet op tegen het jonge 

geweld aan de overzijde. Valentine won dan ook vlot de tweede set met 16-21. 

Annelies mocht het in het vierde enkel opnemen tegen Julie. Onder het toeziende oog van zoon Arno 

werd het in de eerste set nog vrij spannend. Beide dames gaven elkaar geen duimbreed toe en de 

score bleef lang in evenwicht. Het was uiteindelijk Annelies die met 19-21 de winst binnenhaalde. 

De tweede set verliep iets vlotter voor Annelies. Zij wist al vlug een kleine voorsprong op te bouwen. 

Ook zoon Arno was duidelijk onder de indruk. Er werd vakkundig meegeteld en volledig meegeleefd 

met mama Annelies. Zo werden pluimen die Julie buitensloeg op een “yes, buiten” onthaald, maar de 

pluimen die mama buiten sloeg werden bestempeld als “och, bijna binnen”. Al vlug kwamen er veel 

meer “yes’sen” dan “och’s” en de winst was dan ook voor Annelies, dit met 12-21. 

Eindstand 1-7 en Eikenlo blijft voorlopig in koppositie. 

 

 

K.R. 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

Tollenaere Stefanie B2 Recollecte Kim B1 16 21 14 21 0 2 0 1 30 42

Van Der Aa Sara C1 Jacobs Eva B2 22 20 17 21 12 21 1 2 0 1 51 62

Van Nieuland Steffie C2 Sonneville Valentine B2 12 21 16 21 0 2 0 1 28 42

Tollenaere Julie C2 Van Driessche Annelies B2 19 21 12 21 0 2 0 1 31 42

Verhellen Martine B2 Recollecte Kim B1

Tollenaere Stefanie B2 Sonneville Valentine B2

Verhellen Martine B2 Recollecte Kim B1

Van Der Aa Sara C1 Jacobs Eva B2

Tollenaere Stefanie B2 Jacobs Eva B2

Van Der Aa Sara C1 Van Driessche Annelies B2

Tollenaere Julie C2 Sonneville Valentine B2

Van Nieuland Steffi C2 Van Driessche Annelies B2

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste dames pl oeg

1ste Provinciale Datum: 2/02/2014

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

The Flying Shuttles 1D 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 17 21 10 21 0 2 0 1 27 42

Dames dubbel 2 15 21 11 21 0 26 42

Dames dubbel 3 21 19 21 13 2 0 1 0

2 0 1

Dames dubbel 4 13 21 13 21

Totalen: 3 14 1

42 32

0

7 261 346
Eikenlo 1D

2 0 1 26 42

Winnaar:


