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Met drie jeugdcup ontmoetingen op vier weken kondigde er zich drukke periode aan voor onze 

jeugdspelers. Dan kwam er nog bij dat in het weekend van 09 en 10 februari ook nog de 

interprovinciale jeugdkampioenschappen werden gespeeld. 

Sinds lang was dit kampioenschap een ver van mijn bed gebeuren voor Eikenlo BC, dit jaar echter 

werden twee jeugdspelers van Eikenlo BC in de selectie van Oost-Vlaanderen opgenomen, voor Bram 

Christiaens was dit geen verrassing maar des te meer voor Eva Stal. Voor haar was dit echt de eerste 

maal dat zij contact kreeg met het provinciaal gebeuren. Dat het niveau op de provinciale 

ontmoeting een stuk hoger ligt dan op de jeugdcups was voor Eva een nieuw gegeven dat zij al snel 

op het tornooi zou ervaren. Bram had die ervaring al daar hij geregeld mee doet aan de 

gelijkwaardige YYC tornooien. 

 

Zaterdag 09 februari, Eva leefde vol ongeduld om deze ervaring mee te maken, van een degelijke 

nachtrust was er geen sprake, zij was al vroeg op en haar pa moest zeker op tijd vertrekken. 

Zij waren dus al vroeg op weg naar de Provincie Antwerpen, de provincie welke dit jaar instond voor 

de organisatie van de interprovinciale kampioenschappen. Ook Marleen en ik zouden die dag een 

kijkje gaan nemen, voor de zondag hadden wij een andere prioriteit, namelijk het dubbel tornooi te 

Vlabad. Het werd dus al een druk weekend. 

Wij waren op tijd om in de sporthal te Tongerlo de openingsceremonie mee te maken. 

Na de ceremonie werd het ernstig, de coaches van de verschillende provincies begonnen aan hun 

opstellingen te werken en al snel werd er gestart met de eerste confrontaties. 

Oost-Vlaanderen kende Vlaams Brabant als eerste tegenstander. Bij de -13 waarin Bram uitkwam  

kreeg onze provincie een droge 0-7 om de oren. Ook later tegen de andere provincies konden de 

Oost-Vlaamse jongeren geen overwinning halen. Tegen West-Vlaanderen wist Bram dan toch een 

wedstrijd winnen, dit in een lopende en spannende wedstrijd. Bram haalde het in die wedstrijd met 

12-21, 23-21 en 21-14. 

Ook bij de -11 met Eva hadden de Oost-Vlaamse selectie geen kans tegen de spelers van Vlaams-

Brabant, ook hier werd het 0-7. Nochtans in haar eerste wedstrijd speelde Eva aan de zijde van Esslyn 

De Pauw een puike wedstrijd, de eerste set werd gewonnen met 25-23. In de tweede set ging het 

lang gelijk op maar door enkele onnodige foutjes verloren Eva en Esslyn met 17-21. De derde set was 

er teveel aan voor het Oost-Vlaamse duo, met een 9-21 verlies als gevolg. Ook bij de -11 was er geen 

enkele keer winst tegen een andere Provincie. Tegen Limburg was het wel spannend, het werd 4-3 

voor Limburg, maar één wedstrijd had de uitslag net andersom kunnen maken. Esslyn verloor haar 

wedstrijd in drie sets, 21-19, 17-21 en 19-21, maar ook Eva aan de zijde van Lennert Heyndrickx 

konden in hun wedstrijd er net geen derde set uithalen, ook hier bleef een kleine kans onbenut. 

En net zoals Bram kon Eva een wedstrijd winnend afsluiten, tevens tegen West-Vlaanderen. 

In de mix samen met Lennert Heyndrickx won Eva in drie sets, het werd 21-13, 15-21 en 21-18. 

 

Terwijl Bram en Eva ook nog op zondag hun provincie moesten vertegenwoordigen waren Axelle De 

Prest en Margo De Baets de enigen voor Eikenlo die deelnamen aan het dubbeltornooi. Ingevolge de 

beperkte inschrijvingen werden de leeftijdscategorie -11 en -13 samen gegooid. Het gelegenheidsduo 

speelden een sterk tornooi, in hun eerste wedstrijd begonnen onze meisjes tegen de favoriet Margot 

Coussaert en Felien Botte. Onze meiden speelden in de eerste set goed mee, ze verloren met 11-15. 

In de tweede set speelden de tegenstanders een stuk beter, zij namen dan ook de tweede set, 

ditmaal met 8-15. 

Axelle en Margo wonnen nadien hun twee volgende wedstrijden, dit wilde zeggen wanneer ze ook 

hun laatste wedstrijd konden winnen, zij een zilveren medaille konden meenemen naar huis. 

Tegen Lotte De Rijcke en Anna Verlinde werd het een spannende strijd, Axelle en Eva wisten in drie 

sets de wedstrijd in hun voordeel te beslechten, het werd 14-15, 15-10 en 7-15. 

Tijdens de wedstrijden door werd er af en toe nog eens telefonisch contact genomen met Tongerlo 

over de stand van zaken, na afloop werd natuurlijk ook de prestatie naar ginder overgemaakt . 
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Met één weekend rust stond op 24 februari de verplaatsing naar Ronse op het programma.  

Axelle, Bram, Eva en Margo waren present.  Voor Axelle en Margo verliep het dit keer niet naar wens. 

Margo was een beetje te overmoedig en kwam hierdoor in de problemen . Tegen Talischa Pollet 

voorzag Margo geen problemen, maar feit is dat een wedstrijd altijd moet gespeeld worden en dat je 

in iedere match ook 100 % moet gefocust blijven. Axelle kende een ander probleem, hoe goed het  

de laatste tijd voor haar kon lopen, in Ronse liep het voor geen meter. Ja, soms heb je van die dagen 

dat er niets lukt en dat je niet begrijpt hoe dit kon gebeuren. De coach vierde op een gegeven 

moment de teugels en gaf Axelle mee dat ze die dag gewoon achter zich moest laten. Dit is natuurlijk 

altijd gemakkelijker gezegd dan gedaan. 

Eva kende een rustig weekend, zij speelde overtuigend en haalde vlot de eindoverwinning binnen. 

Ook Bram haalde overtuigend de halve finale. Daar kwam hij uit tegen Matteo Christiaens. In de 

eerste set was het erg spannend en Bram haalde het met 15-14.  In de tweede set had Bram meer 

marge en won deze set met 15-8. De finale tegen Stijn was een nek aan nek gevecht, Stijn trok aan 

het langste eind en won met 15-13 en 15-14. 

 

Op twee maart waren dezelfde spelers ook aanwezig in Sint-Niklaas. 

Bram beet de spits af met een ….”Walkover”.  De coach eventjes zonder werk maar dat duurde niet 

lang. Matteo kwam al zeggen dat hij moest spelen. En hij kreeg al direct een zware tegenstander te 

verwerken. Tegen Jarne Van Herreweghe zag Matteo meer shuttles terugkomen dan verwacht. 

Het werd een hevige strijd, Matteo won na  drie spannende sets. 

Terug naar de Eikenlo delegatie, Eva en Margo begonnen zowat gelijk aan hun eerste wedstrijd. 

Eva won vlot haar wedstrijd, zij trok nadien de lijn door en won haar poule, de finale was een feit. 

Margo won ook al haar eerste partij. Nadien won Margo nog twee wedstrijden van de resterende 

drie in haar poule. Tegen Lotte Derijcke werd het erg spannend, nadat Margo de eerste set 

gewonnen had ging de tweede set gelijk op. Zo werd het 14-14, het was Margo welke het laatste 

punt kon maken en zo winnaar werd van deze confrontatie . In vergelijking met Ronse was dit 

weekend dus een stuk beter voor Margo. Intussen had Bram ook al enkele spannende momenten 

gekend in zijn eerste wedstrijd. Tegen Nick Verhavert liep het niet zo vlot in het begin. Bram herpakte 

zich op tijd en won de eerste set. In de tweede set was het Nick welke op het laatst van de set op 

voordeel kwam en het beslissende punt zo goed als opgebouwd had… tot hij zich liet verleiden op 

een shuttle van Bram welke niet over het net kwam en met het racket tegen het net knalde. In plaats 

van 14-15 voor Nick werd het 15-14 voor Bram. In de overige wedstrijden in zijn poule had Bram iets 

meer speelruimte. Bram werd eindwinnaar in zijn poule. Na winst in de kwartfinale tegen Simon 

Delanghe met 2 keer 15-11 kwam Bram in de halve finale uit tegen Matteo. Weerom diende er zich 

een zware strijd aan. Terwijl Bram de halve finale moest beginnen was Eva reeds aan haar finale 

bezig, de confrontaties speelden zich op twee locaties af, de hoofdzaal en de bijzaal.  Als coach krijg 

je dan wel wat loop en vliegwerk af te rekenen, en als toetje was Margo ook al bezig met haar laatste 

wedstrijd voor de plaatsen drie en vier. Eva verloor haar eerste set tegen Mare Van Britsom, maar zij 

was niet echt teleurgesteld, ze had goed weerwerk geboden. Met enkele raadgevingen van de coach 

werd set twee aangevat. Dan vlug polshoogte gaan nemen bij Bram, deze stond halfweg de set in het 

voordeel, een paar aanmoedigingen aan zijn adres en dan terug naar Eva. Daar stond het inmiddels 

10-10, de coach was juist op tijd om Eva een reeks te zien neerzetten met winst als gevolg, een 

beslissende derde set was aan de orde. De coach sprak nog enkele bemoedigende woorden, Eva 

vroeg hoe het met Bram was. De coach zei dat hij ging zien maar dat zij zich nu op haar derde set 

moest concentreren. In de andere zaal had Margo haar eerste set verloren en Bram had zijn eerste 

set gewonnen, de coach kon niet danig veel bijsturen gezien de situatie. Margo was al begonnen aan 

set twee en Bram kreeg te horen dat hij zijn focus hoog moest houden en dat Eva aan een derde set 

was begonnen in haar finale tegen Mare, Bram zijn reactie was een verwonderde blik en meer dan 

“Goe” kwam er niet uit zijn mond. De coach opnieuw naar de andere zaal, bij het betreden van de 

zaal wisselden Eva en Mare van kant, en Mare had het voordeel. Dat kon niet goed zijn, de wissel was 

er veel te snel, en de vrees bleek gegrond. Eva stond 2-8 achter. De coach pepte haar zo goed als 



Drukke periode voor Jeugd Eikenlo 
3 maart 

2013 

 

mogelijk op om er toch nog iets van te maken. Het spel werd opnieuw aangevat maar Eva kreeg 

direct weer enkele punten aangesmeerd, dat zag er niet goed uit. Het viel wel op dat Eva er nog altijd 

wou voor gaan en dan volgde er een onwaarschijnlijke ommekeer. Eva wist enkele zwaar bevochte 

punten te pakken en Mare begon zowaar te twijfelen. En op die manier kwam Eva terug tot 13-14. 

Eva had de service,  een goede opslag was nodig. Eva deed wat ze moest doen, er volgde een korte 

slagwisseling waarbij Eva bij de derde return op het verkeerd been werd gezet. Eva kon nog net 

reageren en kreeg nog net haar racket tegen de shuttle, echter niet voldoende om deze terug over 

het net te krijgen. Het jammerlijke was dat Eva beter niet had kunnen reageren want de shuttle 

welke Mare had gespeeld ging zeker buiten vallen, maar zover kwam het dus niet. Geen 14-14 en een 

allerlaatste allesbeslissende  rally maar een 13-15 winst voor Mare. Het viel op dat beide meisjes 

tevreden waren, bij Mare was het eerder een grote opluchting, bij Eva het gevoel dat zij er vol voor 

gegaan was. Intussen had Margo haar wedstrijd verloren, hierdoor eindigde ze toch verdienstelijk als 

vierde. Bram en Matteo waren dan nog bezig met hun tweede set, Bram stond wel al op matchpunt. 

Matteo wist nog een punt dichter te komen maar Bram scoorde nadien zijn matchpunt, Bram dus 

door naar de finale. 

De dag was nog niet voorbij voor de coach. En dan was er ook nog Axelle, zij startte om 12.00 Hr aan 

haar eerste wedstrijd, dit tegen Jolien Muller, twee spelers die aan elkaar gewaagd zijn. De coach 

hoopte maar dat Axelle niet meer teveel met Ronse in haar hoofd zat. Axelle nam die twijfel snel 

weg, het zag er stukken beter uit dan de vorige week. En zoals een beetje verwacht kregen we een 

driesetter te zien. In de derde set kon Axelle enkele matchpunten versieren, de coach zag dat hoe 

dichter zij bij de overwinning aan het komen was hoe meer stress ze kreeg. Axelle kon het toch 

afmaken. De volgende tegenstander van Axelle betrof Felien Botte. Axelle bood aardig weerwerk 

maar moest toch de overwinning aan Felien laten.  

Omstreeks 13.00 Hr moest Bram tegen Stijn de finale afwerken. Het werd snel duidelijk dat Bram 

moe was. Hij probeerde door listig spel Stijn uit balans te krijgen en dit lukt aanvankelijk. Maar met 

zicht op winst in set één gaf Bram te gemakkelijk vier punten weg en Stijn ging nog aan de haal met 

de winst. In de tweede set kon Bram het tempo niet meer aan en Stijn won vrij vlot met 15-10. 

Intussen was ook Axelle aan haar laatste wedstrijd in haar poule gestart, zij kwam tegen de voor ons 

onbekende Celine Temmerman uit.  Axelle haalde het van Celine en kon zo voor het eerste de halve 

finales bereiken bij de meisjes enkel -13. De volgende tegenstander voor Axelle was Kristien Cool. 

Aanvankelijk leek het er op dat Kristien de partij simpel zou overheersen, maar door enkele foutjes 

van haar kreeg Axelle beetje bij beetje meer vat op bepaalde spelsituaties. Hierdoor scoorde Axelle 

verrassend veel punten, het werd 10-15 en 13-15 voor Kristien. Axelle mocht echter wel tevreden 

zijn met haar prestatie, zo dachten ook de supporters en coach erover. 

Het zat er op en we konden naar huis (sommigen toch). 

 

Misschien dat enkele lezers een beetje medelijden krijgen met de coach, maar de coach heeft op zijn 

beurt een beetje medelijden met diegene die dit verslag zal moeten voorlezen. 

 

Proficiat aan alle deelnemers en dank aan alle supporters. 

 

De volgende ontmoeting is op 17/03/2013 in Gentse. 

 

 

De Coach, R.C. 


