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Op 21 oktober 2012 mochten onze jeugdspelers  naar Lokeren. 

Volgende spelers namen deel:  Stal Eva , De Baets Margo, De Prest Axelle, Christiaens  Bram 

Deschamps Bodhi en Deschamps Fabrice. 

 

Bij de meisjes -11  moesten Eva en Margo reeds om 09.00 aantreden. 

Beiden dienden in hun poule vier wedstrijden af te werken. Eva keek vooral uit naar haar tweede 

wedstrijd, daar kwam zij de tweede van de ranking  tegen. Eva startte met winst in haar eerste partij. 

In haar tweede wedstrijd tegen Hermans Bethlehem werden meerdere lange rally’s gespeeld. Eva 

won met 15-11 en 15-9. Zo kreeg Eva zicht om eventueel de finale te halen, dit gebeurde ook door 

haar twee volgende wedstrijden overtuigend te winnen. 

Margo verloor haar eerste wedstrijd. De tweede wedstrijd werd beslecht in drie sets, de winst was 

voor Margo welke nadien nog één partij won en er één verloor. 

Eva speelde dus de finale, dit tegen Laura De Man. Het werd een spannende wedstrijd. Eva won set 1 

met  15-10 maar verloor de 2
de

 met 12-15. De beslissende set won Eva met opnieuw 15-10. 

Door haar overwinning komt Eva op een gedeelde eerste plaats in de rangschikking. 

Tezelfdertijd speelde Margo voor een vijfde plaats, zij won van Emelia Stevens met 15-8 en 15-11. 

Aan beide meisjes een dikke proficiat. 

 

Bij de jongens -13 speelden Bram en Bodhi. Bodhi bevestigde het goede spel van de vorige 

ontmoeting, enkel tegen Stijn Van Herreweghe (leider van deze reeks) lukte er niets. Blijkbaar waren 

Bodhi’s verwachtingen zo hoog voor deze wedstrijd dat dit hem deed verkrampen. Bodhi werd in zijn 

poule uitgeschakeld. 

Bram van zijn kant speelde degelijk en won drie van zijn vier wedstrijden in zijn poule. Bram diende 

verder aan te treden in de B-groep waar hij na twee maal winst in de B-finale terecht kwam. 

Bram won ook deze laatste wedstrijd, het liep echter niet meer zo lekker. Dit was ook te begrijpen 

gezien het reeds de zevende wedstrijd was  in vier uur. 

 

Bij de meisjes -13 diende Axelle drie wedstrijden af te werken in haar poule. Zij verloor al haar 

wedstrijden.  Axelle speelde duidelijk onder haar niveau. Wij hopen met haar dat het de volgende 

keer beter gaat. 

 

Bij de jongens -15 moest ook Fabrice drie wedstrijden spelen in zijn poule, hij moest twee 

wedstrijden winnen om door te stoten naar de volgende ronde. Fabrice slaagde daar net niet in. 

Nadat hij de tweede partij verloren had moest hij de derde winnen. Deze wedstrijd verliep spannend, 

de eerste set won Fabrice nipt met 21-20, de tweede set verloor hij bijna even nipt, 19-21. 

In de derde set was de tegenstander van Fabrice (Frederik Vertongen) fysiek de sterkere . 

Frederik won die set met 12-21. Fabrice was uitgeschakeld maar was toch tevreden over zijn 

prestatie. 

 

Voor de spelers zat het er op, voor de coach nog niet. Die avond zou de eerste mix ploeg van Eikenlo 

ook aantreden in Lokeren.  Het zou nog laat worden… . 

De begeleiders danken alle spelers voor hun deelname … en proficiat aan Eva met haar eerste 

gouden medaille  …  

 

 

 

 

 

 

De Coach, R.C. 


