
Overzicht + resultaten jeugdcup 2011 – 2012 

Reeds in september startte opnieuw de jeugdcup, hier volgt een overzicht van de deelnemers van Eikenlo BC. 

Volgende ontmoetingen vonden plaats: 

1. Op 11/09/2011 – jeugdcup Aalst 

2. Op 02/10/2011 – jeugdcup Gentse 

3. Op 23/10/2011 – jeugdcup Buggenhout 

4. Op 13/11/2011 – jeugdcup Smash 4 Fun 

Deschamps Bodhi; 

Met het doorschuiven van enkele betere spelers naar de reek -13 kreeg Bodhi de kans om dit seizoen hoger te 

eindigen bij de jongens -11. Deze verwachtingen leken te hoog gegrepen. Bodhi startte het seizoen  matig en 

gaandeweg ging het bergaf. Te Aalst won Bodhi twee van zijn vier wedstrijden, in Gent  won Bodhi twee van zijn 

drie wedstrijden. In zijn twee winstpartijen diende Bodhi enkele malen wakker geschud te worden, want telkens 

na een overduidelijke overwinning in de eerste set gaf hij de tweede set gewoon uit handen. Na de peptalk 

haalde hij in beide partijen de derde set gemakkelijk binnen. In Buggenhout liep het echter geheel fout. Bodhi 

won nog wel zijn eerste partij in twee sets, 15-7 en 15-5. Wat Bodhi in zijn tweede wedstrijd toonde was niet om 

aan te zien, de begeleiders keken met groot ongeloof naar hetgeen er op het terrein afspeelde. Normaal mocht 

zijn tegenspeler in de ganse wedstrijd geen tien punten hebben. Maar Bodhi maakte veel ongelooflijke fouten, 

de wedstrijd ging verloren in drie sets. Daar bovenop had Bodhi ook meerdere “foutieve opslagen” op zijn 

conto, dit door een houding aan te nemen welke hem nooit geleerd werd.  Ook de overige twee partijen werden 

door Bodhi verloren.  Op 13/11/2011 was er dubbelspel te Lembeke. Gezien de weinige inschrijvingen in de -11 

dienden de duo’s elkaar twee maal te bekampen. 

Bodhi speelde er samen met Eloïme Bossuwé. Tegen het duo Arne Boone en Ruben van Peteghem werd er twee 

maal gemakkelijk gewonnen.  Tegen de broers Kobe en Sebbe Huyghe was het moeilijker. Bodhi en Eloïme 

wonnen de eerste set nog vrij vlot met 15-7, de tweede set bleef spannend tot op het eind, het werd na 

verlengingen 17-15. Ook de eerste set in de tweede wedstrijd kenden verlengingen, Bodhi en Eloïme haalden 

het dit keer met 18-16, de tweede set was ook voor hen dit met 15-12. Dit was een mooi resultaat voor Bodhi 

en Eloïme gezien zij nog nooit samen hadden gespeeld. 

Deschamps Fabrice – Oosterlinck Joyce; 

In Aalst verloor Fabrice zijn drie wedstrijden, wat ons opviel was dat hij een goede toonde in de eerste set maar 

dat het in set twee totaal fout liep voor Fabrice.  Fabrice had duidelijk een probleem met zijn zelfvertrouwen. In 

Gent dreigde er opnieuw een ramp, Fabrice had zijn badminton”sloefen” vergeten. Een gepeperd sausje volgde 

van mama Wendy. De eerste wedstrijd was dan nog Stijn Van Herreweghe, niet echt een hapbare brok. De 

coach had dus enig oplapwerk te verrichten. Fabrice begon vrij rustig de wedstrijd en slaagde er zelfs in Stijn op 

sommige momenten onzeker te maken. Fabrice verloor de eerste set met 15-9, Stijn nam de tweede set met 15-

8. Maar Fabrice had hier wel laten zien dat hij meer kan dan van wat hij van zichzelf tot nu had gedacht (en dat 

ondanks zijn versleten sletsen).  Fabrice won nadien zijn tweede wedstrijd. 

De derde partij verloor hij.  De coach was tevreden en vroeg hem wat dat ging worden met zijn goeie 

sportschoenen aan.  In Buggenhout toonde Fabrice eenzelfde enthousiasme. Na het verlies in zijn eerste 

wedstrijd won hij nadien zijn volgende partij. Zoals in Gent was de laatste wedstrijd van Fabrice tegen Daan 

Krols. In Gent werd het 15-9 en 15-3 voor Daan. Het enige wat we mochten vragen aan Fabrice was om meer 

punten te scoren dan in Gent. En het leek erop dat Fabrice nog iets extra in petto had. Daan had duidelijk niet 

op die tegenstand gerekend en kon slechts op het eind van de eerste set afstand nemen, het werd 13-15. 

Fabrice startte slecht in de tweede set maar vocht nadien mooi terug, de kloof dichten kon niet maar Daan liep 

ook niet verder meer uit, het werd 9-15. 

Fabrice speelde te Lembeke dubbel mix aan de zijde van Joyce. Fabrice en Joyce waren duidelijk de underdogs 

van hun reeks. Enkel tegen Robbe  Baelen en Aurelie Ongena  kwamen zij fysieke sterkte tekort. Tegen Bram 

Christiaens en Amy Maljers enerzijds en Matteo Christiaens en Shelly Maljers anderzijds speelden ons duo een 

verdienstelijke partij. Beiden waren erg tevreden over hun prestaties. 



Christiaens Bram; 

Bram werd door de PBO gevraagd om deel te nemen in  een hogere leeftijdscategorie.  Het was een beetje 

afwachten of Bram de fysieke krachten van enkele van zijn tegenspelers aan zou kunnen. In Aalst won Bram zijn 

eerste wedstrijd. Zijn tweede partij verloor Bram tegen zijn naamgenoot Christaens Matteo. De derde partij won 

Bram gemakkelijk . Zijn vierde wedstrijd werd een heuse thriller, tegen Michiel Van Britsom  werd het een zware 

driesetter, Bram won met 17-15, 12-15 en 15-9. Daarna verloor Bram nog zijn laatste wedstrijd tegen Brecht 

Dobbenie.  In Gentse was Bram herstellende  van ziekte, dit was dan ook duidelijk te zien. Bram kon geen 

constante aanhouden, hij won twee van zijn vier wedstrijden.  In Buggenhout diende Bram zes wedstrijden te 

spelen. Hier toonde Bram dat hij de fysiek sterkere tegenstanders ook aankon, hij won die dag gewoon alles. 

Eerst nam hij een revanche tegen Matteo dit met 15-12 en 15-14. Dan ging alles echt vlot. Ook tegen Stijn Van 

Herreweghe, Stijn wist niet wat hem overkwam en kreeg  een 15-8 en 15-2 om de oren. De finale tegen Brecht 

Dobbenie werd een mooie wedstrijd welke door menig neutraal persoon werd gevolgd en gesmaakt. Bram 

haalde het met 12-15, 15-11 en 15-12. Een rapportje van die dag, simpel: tien op tien.  

In Lembeke speelde Bram dubbel met Matteo (Lokeren) en dubbel gemengd met Amy Maljers (Ronse). 

Bram en Matteo eindigden tweede in het dubbel.  In het dubbel gemengd werd Bram samen met Amy ook 

tweede. 

Christiaens Lotte; 

Bij de meisjes -15 was Lotte na haar deelname in Aalst zwaar teleurgesteld. Na twee verloren wedstrijden zag zij 

het niet meer zitten. Er kwam enige peptalk aan te pas. In haar laatste partij trof Lotte Lynn Moentjes. Lotte 

won na een driesetter. Het werd 21-14, 18-21 en 21-16. In Gent nam Lotte niet deel. In Buggenhout  begon 

Lotte met nieuwe moed.  Lotte won haar drie eerste wedstrijden om vervolgens uit te komen tegen Shelley 

Maljers (Ronse).  In Aalst had Lotte van Shelley verloren. Ook nu trok Lotte aan het kortste eind. Vooral in de 

eerste set was Lotte haar zenuwen niet de baas en verloor met 9-21. In de tweede set speelde Lotte 

ongedwongen en maakte een vroeg opgelopen achterstand goed. Shelley had dit niet verwacht. 

Op het eind kwam Lotte fysiek lichtjes in de problemen en Shelley benutte deze situatie en nam de set met 15-

21. Nadien kwam Lotte niet meer in actie, dit door een blessure aan de pols. 

We wensen haar ook langs deze weg een snel herstel toe en dat zij na januari weer van de partij mag zijn. 

Emma De Baedts – Josephine Verhulst – Jasmine Heyman – Sofie Verstraete  

Daar er in Lembeke dubbelspelen waren, waagden enkele spelers het om een eerste keer deel te nemen. Bij de 

meisjes – 15 vormden Emma en Josephine een duo en Jasmine speelde samen met Sofie. 

Omstreeks 11.30 Hr begonnen beide koppels hun eerste wedstrijd. Jasmine en Sofie bleken het meest stress 

bestendig, zij startten vlot en wonnen hun eerste set met 21-17. Emma en Josephine verloren hun eerste set 

met 13-21. Allen kregen de nodige richtlijnen voor set twee. Vooral Emma had dus het meeste last van de 

stress, de slagbewegingen van de laatste weken bleven achter. Ook Josephine kreeg het steeds moeilijker. 

Emma en Josephine verloren hun tweede set 8-21. Intussen was de tweede set van Jasmine en Sofie nog bezig. 

Het bleef spannende tot op het eind, het duo uit Eeklo verloor met 19-21. Een derde set was een feit,  en daarin 

kenden onze meisjes een slechte start en stonden snel acht punten achter. Halfweg deze set herpakten Jasmine 

en Sofie zich en vochten opnieuw lange rally’s uit. Nu konden ze gelijke tred houden, de kloof dichten zat er niet 

meer in. De set werd verloren met 21-12. Spijtig van Jasmine en Sofie want een overwinning behoorde tot de 

mogelijkheden. Beide duo’s verloren nadien hun tweede wedstrijd. Daarna kwam ze tegen elkaar uit, en zie; de 

stress van Emma was verdwenen, als sneeuw voor de zon. Hierdoor kwam ook Josephine beter in het spel. Dit 

had tot gevolg dat Jasmine en Sofie meer weerstand kregen dan aanvankelijk verwacht. En de coach, ha die was 

werkloos, hij kon toch geen richtlijnen geven aan één van de twee koppels.  Jasmine en Sofie wonnen de partij 

met 21-12 en 21-16. Daarna verloren de twee koppels van Eeklo nog hun laatste wedstrijd. Voor de meisjes was 

het een mooie ervaring, zij waren wel opgelucht toen het voorbij was, ook Sofie want toen haar ouders 

aankwamen zei ze: “veeeeel  stress gehad”. 

De begeleiders danken alle spelers voor hun deelname. 


