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Op 31 januari 2015 namen zes spelers van Eikenlo BC deel aan de dubbelspelen en het gemengd dubbel op de 

ontmoeting te VlaBad. Iedereen was mooi op tijd, ? , toch die van ons. Na verloop van tijd werd vastgesteld 

dat de partner van Rani er niet was. Miarka was blijkbaar “vergeten” dat de ontmoeting op zaterdag doorging 

en niet op zondag. Dit zorgde reeds voor de nodige stress bij Rani en verschuivingen van enkele wedstrijden. 

 

Daar de meisjes -15 en -17 samen in een poule staken, was een medaille voor elk reeds een zekerheid, vraag 

was dewelke het zou worden. De eerste welke van start ging voor Eikenlo was Eva, zij speelde aan de zijde van 

Jolien Muller. Het werd snel duidelijk dat zij elkaar niet aanvoelden en dat zij tegen Sara Wandels en Felien 

Botte geen kans op winst hadden. Er werd geprobeerd de meisjes wat tactische raad en een beetje 

vertrouwen bij te brengen. Dit loonde en de tweede set verliep al een stuk beter. Na het verlies van de eerste 

wedstrijd kwamen Eva en Jolien nadien nog uit tegen Hanne en Axelle en tegen Rani en Miarka. In die partijen 

speelden Eva en Jolien al een stuk beter samen. Zij verloren wel de wedstrijd tegen Hanne en Axelle maar 

wonnen wel van Rani en Miarka. Hanne en Axelle werden in hun reeks dus eerste, Eva en Jolien tweede. 

Hanne en Axelle deden wat van hen verwacht werd en speelden in hun twee eerste wedstrijden sterk en 

gaven de tegenstand geen kans om in hun spel te komen. De vraag was of zij ook Sarah en Felien konden 

verslaan. Het werd in ieder geval een mooie driesetter, de wedstrijd duurde zowat veertig minuten en 

eindigde met een 15-21, 21-19 en 15-21 in het voordeel van Sarah en Felien. Intussen hadden Rani en Miarka 

al hun wedstrijden al afgewerkt, zij waren te kort gekomen tegen de top twee. Tegen Sarah en Felien deden zij 

meer dan behoorlijk hun best en wonnen zij de set met 21-20, ook in de tweede set verliep het spannend 

maar deze keer moesten zij de set met 17-21 aan de tegenstand laten. In de derde set lukte er niets meer bij 

Rani en Miarka en verloren zij de set met 5-21. In de volgende wedstrijd tegen Eva en Jolien begon Rani steeds 

meer last te krijgen in haar rug. Rani en Miarka verloren deze wedstrijd ook al in drie sets, 21-13,14-21 en 21-

14. Voor de medailles voor de Eikenlo spelers bracht dit het volgende mee, goud van Hanne en Axelle en zilver 

voor Eva bij de meisjes -15 en zilver voor Rani bij de meisjes -17. 

 

De meisjes - 11 en -13 had men ook samen in één poule gestoken. Celine en Lore zorgden nog voor twee 

gouden medailles voor Eikenlo, de wedstrijden op zich waren niet echt goed te noemen van onze twee 

meisjes. Vooral de tweede set tegen Femke en Arona leek niet goed af te lopen. Lore en Celine maakten om 

beurten onbegrijpelijk fouten en stonden de hele tijd achter. Gelukkig werden zij op tijd wakker en met een 

resem aan opeenvolgende punten sprintten zij alsnog naar de overwinning.  

 

In de namiddag namen Axelle en Eva nog deel aan het gemengd dubbel, Axelle deed dit aan de zijde van Kjell 

Aelbrecht en Eva werd bijgestaan door Lennert Heynderickx. 

Axelle en Kjell wonnen wel hun eerste wedstrijd maar het was wel duidelijk dat nog twijfel stak in hun 

samenspel. Dit was nog meer het geval in de eerste set tegen Dries De Puysseleir en Bethlé Hermans welke 

verloren ging met 8-21. In de tweede set verliep het toch een stuk beter en tegen alle verwachtingen in 

wonnen Axelle en Kjell deze set met 21-19. Ook de derde set kende een spannend verloop, de set werd nipt 

verloren met 19-21. Om nog een kans te maken op een medaille moest de volgende partij tegen Eva en 

Lennert gewonnen worden. Tot dan hadden deze laatste hun twee eerste wedstrijden gewonnen, dus ook de 

partij tegen Dries en Bethlé. Eva en Lennert waren bij winst tegen Axelle en Kjell zeker van het goud, anders 

zou er nog moeten gerekend worden. Eva en Lennert lieten het niet zo ver komen, zij hielden het voordeel aan 

hun kant. Axelle en Kjell weerden zich behoorlijk maar het waren Eva en Lennert welke wonnen met 21-12 en 

21-15. Eva behaalde hiermee haar tweede medaille van de dag. Axelle greep met de derde plaats net naast 

een tweede medaille, zij toonde zich echter erg tevreden over hun prestatie in het gemengd. 

 

De meisjes van Eikenlo gingen allen met een brede glimlach huiswaarts, ook Rani kon met haar rugpijn toch 

nog een lach tevoorschijn halen. Aan haar wensen we veel beterschap. 

Andere spelers zaten dan al met hun gedachten reeds bij volgende week, de provinciale kampioenschappen. 
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