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Op 17 maart 2013 moesten onze spelers naar de Gentse, voor Eikenlo BC namen volgende spelers 

deel:  Stal Eva, De Baets Margo en Christiaens  Bram. 

Margo en Bram mochten om 9u20 al hun eerste partij aanvatten. Beiden wonnen hun wedstrijd. 

Om 10u00 volgde hun volgende partij en ook Eva ging van start met haar eerste wedstrijd. Dat werd 

eventjes druk voor de coach maar allen wisten hun wedstrijd te winnen. 

Zowel Eva en Bram gingen op hun elan verder en wonnen alles in de voorronde en haalden op die 

manier de finale. Margo verloor haar derde partij tegen Lena Libbrecht. Na verlies in de eerste set 

met 4-15 zag Margo het eventjes niet meer zitten. Het werd moeilijk om haar enkele richtlijnen mee 

te geven. Toch was de tweede set een stuk spannender en kon Lena slechts op het laatst de set 

binnen halen, het werd 13-15. De finales werden stuk voor stuk driesetters. Eva wist na een slechte 

start dan toch de eerste set te winnen met 15-12, de tweede set was met 11-15 voor Lena. In de 

derde set kon Eva een kloof uitbouwen en won tenslotte die set met 15-8. Voor de derde en vierde 

plaats ging het tussen Margo en Lotte De Rijcke, dus ook hier drie sets en een spannende wedstrijd. 

Margo haalde het met 15-8, 12-15 en 15-12. En tussen Bram en Stijn Van Herreweghe werd het ook 

al spannend ook al werd er door beiden niet zo goed gespeeld. Stijn was duidelijk vermoeid en Bram 

maakte teveel onnodige fouten. Het was Stijn welke met de overwinning ging lopen, dit met 15-11, 

13-15 en 15-11. Met een eerste, een tweede en een derde plaats voor drie deelnemers waren de 

resultaten meer dan goed te noemen. 
 

Op 21/04/2013 stonden in Temse de dubbels op het programma. 

Door de mindere inschrijvingen werden in de dubbel meisjes de -11 en de -13 samengevoegd. 

Voor Eikenlo vormden bij de -11 Eva en Margo een duo, bij de -13 moest Axelle beroep doen op een 

partner van Smash4Fun zijnde Hanne Everaerts. De eerste wedstrijd was onmiddellijk de derby 

tussen de twee voorgenoemde koppels. De jongsten zagen dit goed zitten, op training hadden zij al 

eerder goede resultaten gehad tegen Axelle en Hanne. Maar dit keer viel het toch wel tegen en ging 

de winst vrij vlot naar Axelle en Hanne. Met een volgende wedstrijd weerom tegen een koppel uit de 

-13 was de zelfzekerheid van Margo en Eva een stuk minder. Tegen Felien Botte en Margot Cousaert  

kregen Eva en Margo een droge 15-5 rond de oren. Toch waren beiden van oordeel dat ze het niet zo 

slecht was als de cijfers deden vermoeden en ze vonden deze partij een stuk leuker dan die ervoor. 

Met nog wat richtlijnen van de coach erbij zagen we plots een geheel andere tweede set. Het ging tot 

op het eind gelijk op en de jongsten haalden het uiteindelijk met 14-15. Een derde set was een feit, 

deze ging dan opnieuw vrij vlot naar de tegenstander, misschien wel te begrijpen na de lichte euforie 

en het hiermee gepaard gaand verlies van de concentratie van de Eikenlo girls. Daarna wonnen Eva 

en Margo al hun volgende wedstrijden zodat zij in de poule een derde plaats haalden. In hun eigen 

leeftijdscategorie eindigden ze als eerste en mochten zij een gouden medaille in ontvangst nemen. 

Intussen lieten Axelle en Hanne zich ook bijna verrassen in hun tweede wedstrijden tegen een jonger 

koppel. Tegen Lena Libbrecht en Lotte De Rijcke konden Axelle en Hanne het moeizaam halen, dit 

met 14-15, 15-13 en 15-11. Axelle en Hanne wonnen hun derde en vierde wedstrijd. In hun laatste 

wedstrijd kwamen ze dan uit tegen Felien en Margot. Deze confrontatie was beslissend voor de 

eerste en tweede plaats.  Axelle en Hanne speelden hier wel hun best partij van de dag, maar dit was 

niet voldoende om de tegenstand eronder te krijgen. Axelle en Hanne moesten vrede nemen met 

zilver. 

In de namiddag kwam Axelle nog uit in het dubbel gemengd, hier werden de -13 en de -15 samen in 

één poule gestoken. Met haar partner, de tienjarige Lars Dufoort, werd dit een zware opdracht, 

onder meer dat alle mannelijke tegenspelers jongens waren uit de reeks -15. 

Niettegenstaande deze onmogelijke opdracht toonden beide spelers zich gretig en streden ze in 

iedere wedstrijd tot de laatste snik. Dat het gelegenheidsduo geen enkel wedstrijd won was meer 

dan begrijpelijk, toch wisten zij meerdere mooie punten te sprokkelen, en aan het eind van het 

verhaal wisten beiden zich beloond met een medaille als enige koppel -13. 

 

De volgende en tevens laatste ontmoeting  vindt plaats op 12 mei 2013 bij de Pluimplukkers. 

Daar staan alle disciplines op het programma, dat belooft dus een lange dag te worden. 

 

 

 De Coach, R.C. 


