
Bram Christiaens

Dit seizoen komt Bram uit in de jongens -11.
Hierna volgt een overzicht van zijn verrichtingen in het eerste deel van het seizoen.

* Op 3 oktober stond de eerste ontmoeting van de jeugdcup op het programma. Met meerdere
spelers gingen we naar de wielersportbaan Eddy Merckx.
Bram kwam in zijn eerste wedstrijd uit tegen Stijn Van Herreweghe. Het werd een driesetter welke
Bram verloor met 19-21, 21-17 en 8-21.
En dan liep het mis, Bram werd door het systeem niet meer opgevist, dus uitschakeling en einde
tornooi voor Bram. Na meerdere discussies aan de wedstrijdtafel mocht Bram toch nog een wedstrijd
spelen, dit tegen Bodhi Deschamps welke ook na één wedstrijd was uitgeschakeld. Bram won de
wedstrijd met 21-5 en 21-13.

* Op 24 oktober, in Buggenhout, verliep de organisatie veel beter.
Bram speelde een goed tornooi en won drie van zijn vier matchen. De eerste wedstrijd won hij met
15-9 en 15-7. De tweede partij verloor Bram met 12-15 en 7-15 van Lennert. Daarna won Bram vrij
gemakkelijk zijn derde match, dit met 15-10 en 15-9. De laatste match won Bram nipt met twee
maal 16-14.

* Op 20 november nam Bram tussendoor ook deel in Gitse; dit zowel in het enkelspel als in het
dubbel. De eerste wedstrijd kende een spannend verloop, Bram verloor met 2-1, setstanden 19-21,
21-16 en17-21. Zijn tweede wedstrijd won Bram met 21-18 en 21-4. De derde wedstrijd werd
weerom een driesetter, Bram verloor opnieuw nipt, setstanden 21-17, 17-21 en 12-21.
In het dubbel speelde Bram samen met Matteo Christiaens. Het duo verloor hun eerste wedstrijd met
11-21 en 14-21. De tweede wedstrijd wonnen ze met 21-16 en 21-15.

* Op 28 november gingen we met zijn allen naar “De Wallabies”.
Daar verliep het voor Bram iets minder.. Hij speelde er drie wedstrijden, de eerste won hij nog met
15-9 en 15-13. De tweede partij verloor hij nipt met 13-15 en 11-15. De derde partij verliep in drie
sets, Bram verloor uiteindelijk met 15-17, 17-15 en 10-15. Een geplande vierde partij kon niet
worden afgewerkt, Bram kreeg hier een walk-over.

* Op 5 december stond Aalsterse op het programma.
In Aalst kende Bram een gezegende dag, enkel in de derde partij ging het minder goed, dit na reeds
twee slopende matchen. In de eerste partij won Bram van Stijn Van Herreweghe na een ware thriller.
Er volgden meerdere lange rally’s, meerdere discussies ingevolge het al dan niet binnen vallen van
een shuttle zodat er in de beslissende set tot vier maal toe een let werd gespeeld. Bram won de eerste
set met 15-11. De tweede set ging vrij gemakkelijk naar Stijn met 8-15. De derde set was niet
geschikt voor hartlijders, uiteindelijk won Bram met 18-16.
Veel tijd kreeg Bram niet om te genieten van deze overwinning, na een kwartiertje mocht hij al
aantreden tegen Matteo Christiaens. Ook hier begon de partij beklijvend, lange rally’s, mooie
afwisselende slagen volgden elkaar op.  Matteo kwam als eerste op setpunt maar Bram gaf zich niet
gewonnen. Bram nam de set met 17-15. Matteo was erg teleurgesteld en had enige peptalk nodig. En
niettegenstaande er opnieuw mooie rally’s werden gespeeld in de tweede set werd dit niet
weergegeven in de setstand, Bram won met 15-3.
In de derde wedstrijd had Bram in de eerste set een dipje, hij verloor van Lennert met 3-15.
De coach gaf enkele richtlijnen mee en Bram kon in set twee behoorlijk weerwerk leveren, Bram
kon er echter geen derde set uitslepen, hij verloor met 10-15.
Door dit verlies moest Bram spelen voor de derde plaats. En opnieuw volgde er een mooie en
spannende wedstrijd welke Bram won met 2-1, setstanden 15-13, 13-15 en 15-9.

Chris.


