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Op zondag 15/15/2016 stond de laatste ontmoeting van het seizoen op het programma. Bij de Pluimplukkers konden 

onze spelers aan de slag in het enkelspel en – of dubbelspel. Om 08.45 Hr kwam de coach toe, er waren al spelers en 

supporters van de club in de zaal. Het werd een lange dag, omstreeks 19.00 Hr verlieten we de zaal, moe maar 

tevreden. Dat het een slopende dag was geweest was nog het meest te merken bij de supporters. 

Of die dag het de spelers waren of de mama’s aan de kant welke de hoogste hartslag liet noteren blijft een open 

vraag, ik denk dat de laatste groep hier met voorsprong het pleit heeft gewonnen. 

 

Voor onze meeste spelers bestond hun strijd er in om nog een dagsucces na te streven. Voor Lore en Celine stond er 

meer op het spel, zij moesten nog vol aan de bak voor hun ranking. Lore had het moeilijk, dit al in haar eerste 

wedstrijd tegen Hannah Everaert. Lore verloor de eerste set maar kon door powerplay de tweede en derde set 

winnen. Na winst tegen Celine kwam Lore uit tegen haar rechtstreekse concurrent, Luna Mestrum welke op vijf 

punten stond van Lore in de ranking. Luna won en kwam zo op gelijke hoogte van Lore. Lore had in de loop van het 

seizoen beter gescoord in de onderlinge confrontaties en telde ook meer eerste plaatsen dan Luna. Het zag er goed 

uit maar het was toch nog eventjes afwachten. Nadien speelden Lore en Celine nog dubbel en wonnen zij 

niettegenstaande hun wisselvallig spel alle wedstrijden, twee wedstrijden werden in drie sets beslist. De 

spannendste was de wedstrijd tegen Enya en Stephanie,  het werd 20-21, 21-19 en 21-20 voor Lore en Celine. Dit 

was één van de wedstrijden waar de hartslag van de mama’s zeker hoger lag dan die van de spelers. 

Daarvoor had Celine in het enkel al met veel inzet gespeeld, ze verloor wel tegen de nummers 1 en 2. In de strijd om 

de derde plaats won Celine van Hannah Everaert in drie sets. 

Bij de meisjes – 15 was het dagsucces dus voor Luna, Lore eindigde tweede en Celine derde. 

Dezelfde meisjes stonden ook samen op het podium voor de eindranking, de eindwinst was voor Lore, Luna was 

tweede en Celine sloot haar seizoen af op de derde plaats. 

 

Bij de meisjes -17 was Axelle al zeker van eindwinst, en niettegenstaande haar enkelblessure welke ze eerder die 

week had opgelopen wou ze het seizoen in schoonheid afsluiten. Zowel tegen Alice Vertommen als tegen Jolien 

Muller startte Axelle vrij matig, maar telkens boog ze de situatie om en won ze met nipte cijfers deze wedstrijden. 

Tegen Yentle Desutter verloor Axelle de eerste set, ook daar nam ze terug het heft in handen en won de tweede en 

de derde set. In de andere poule had Hanne alles gewonnen, het werd dus een onderlinge strijd tussen de Eikenlo 

girls. De eerste set was voor Hanne. In de tweede set stond Hanne 14-2 voor maar Axelle blijft steeds tot het eind 

strijden en deze keer was het niet anders en het werd 20-20. Hanne zelf dacht dat ze de set verloren had en ... . 

Nadat de wedstrijd hernomen was sloeg Axelle een voortreffelijk lob, spijtig genoeg ging die net buiten. 

Er viel een stilte, iedereen was een beetje van zijn melk … . 

Het dagsucces was voor Hanne, Axelle werd tweede en Jolien derde. Zoals reeds gezegd werd Axelle eindwinnaar, 

iets waar ze het ganse seizoen met volle overtuiging had voor gestreden. 

Hanne haalde dan nog een tweede dagsucces binnen, aan de zijde van Robin won zij het dubbel gemengd. 

Voor Robin was dit een eerste keer dat hij in de jeugdcup op het hoogste schavotje mocht plaats nemen, hij (en ook 

zijn mama) glunderde toen hij zijn gouden beker in ontvangst nam. Dit betrof zijn tweede prijs van de dag, eerder 

had hij ook al het brons gepakt in het enkelspel. 

 

Was dit alles? Toch niet. Tot hun eigen verrassing mochten ook Enya en Stephanie een gouden beker in ontvangst 

nemen voor het dubbelspel. Hun oogjes spraken boekdelen toen zij de beker in ontvangst namen. 

Voor wie van statistieken houdt, alle uitslagen van die dag en de vorige ontmoetingen zijn terug te vinden op 

toernooi.nl. 

Eén statistiek wens ik nog zelf mee te geven, de 21-20 setstanden. De speler van onze club welke de meeste 21-20 

scores achter haar naam heeft verzameld is Celine, 10 keer liet zij deze setstand noteren. Lore volgt met 9 stuks en 

Robin met 8. 

Er werd in het seizoen 32 maal een 21-20 genoteerd waar één of meerdere van onze spelers in betrokken waren. 

En alle spelers van Eikenlo BC hebben minstens één maal die score op hun palmares staan. 

Een dikke proficiat aan alle spelers (ook aan deze van de andere clubs) vanwege de coach en Marleen, en dank aan 

de trouwe supporters welke ook steeds op post waren. 

En nu? Een beetje rust en dan op naar het volgend seizoen. 

  

  

 

         R.C.  


