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Met twee ontmoetingen binnen de acht dagen was het voor de coach en begeleiders de twee 

afgelopen weken vrij druk. 

Allereerst de voorbereidingen voor de ontmoeting te Brakel (BC Wallabies) met de ontmoeting zelf 

op 25/11/25012 en nadien idem voor de ontmoeting te Lembeke (Smash4Fun) op 01/12/2012. 

En dan nog dit klein “verslagske” fabriceren. 

In Brakel speelden volgende spelers van Eikenlo: Stal Eva , De Baets Margo, De Prest Axelle, 

Christiaens  Bram en Deschamps Fabrice. 

Deschamps Bodhi had spijtig moeten afmelden ingevolge blessureleed. 

 

Bram speelde een goed tornooi, hiermee won hij vlot zijn wedstrijden in de poule, vier maal winst. 

Zijn spelpeil was ook nog voldoende om in de kwartfinale zijn naamgenoot Christiaens Matteo te 

verslaan, hoewel de tweede set maar nipt kon worden gewonnen door Bram met 15-14. 

In de halve finale moest Bram het opnemen tegen Stijn Van Herreweghe (goed op dreef). 

Om tegen Stijn te winnen moest Bram iets extra uit zijn rackets kunnen halen wat echter niet lukte. 

Bram werd uitgeschakeld door Stijn. 

 

Eva kende een mindere dag, waarschijnlijk nog naweeën van haar ziekte waardoor ze zelfs vrijdag 

niet naar de training had kunnen komen. Eva startte nog goed en nam vlot de maat van Emilia 

Stevens. Daarna ging het heel wat stroever en kon Eva zich met moeide ontdoen van Linde van 

Ruykensvelde.  Zo haalde Eva  toch nog de finale tegen Mare Van Britsom. Mare won de finale met 

15-9 en 15-5. Niet goed spelen en toch tweede eindigen, dit zijn punten die tegen het eind van het 

seizoen misschien de doorslag kunnen geven. 

 

In dezelfde categorie speelde Margo erg sterk, een hele verbetering vergeleken met de voorgaande 

ontmoetingen. Margo won haar eerste wedstrijd. In haar tweede wedstrijd kwam Margo uit tegen de 

latere winnares, Mare Van Britsom.  Margo speelde goed mee maar moest toezien hoe Mare fel 

opzette en de partij won. Margo verloor nadien ook haar twee resterende wedstrijden. Nadat zij haar 

derde wedstrijd nipt verloor met 14-15 en 12-15 was de veer een beetje gebroken en liet ze 

misschien wel de kans liggen om haar laatste wedstrijd tot een goed einde te brengen. 

 

Axelle startte haar tornooi goed en wist tegen de derde in de stand een driesetter uit de brand te 

slepen. Axelle verloor de partij met 15-12, 5-15 en 6-15. Axelle won haar volgende partij met 15-10 

en 15-8. Nadien tegen Kristien Cool en Thyra Janssens moest Axelle telkens de wet van de sterkste 

ondergaan. 

 

Fabrice kende een wisselvallig tornooi. Aan zijn inzet lag het niet maar in zijn eerste partij vond hij 

geen antwoord op het spel van zijn tegenstrever. Ook tegen de nummer één van zijn reeks kon 

Fabrice zich enkel  kranig verweren. Nadat hij door de twee “reuzen” was opzij gezet kreeg Fabrice 

eindelijk iemand van eigen kaliber tegenover hem. Deze derde wedstrijd won Fabrice met 21-16 en 

21-15. Zijn laatste partij was een echte uitputtingsslag, Fabrice verloor de eerste set met 19-21, won 

dan set twee met 21-18. In de derde set kende Fabrice een slechte start en kwam al snel een tiental 

punten achter. Met meerdere matchpunten tegen stond Fabrice voor  een onmogelijke opdracht, hij 

kon nog een zestal punten ophalen maar bij de stand 14-20 viel de beslissing. 

 

Kort gezegd kunnen we stellen dat Bram en Fabrice op hun waarde hebben gespeeld, dat Margo 

stilaan de kloof met de beteren aan het verkleinen is, dat Axelle net iets beter presteerde dan de 

voorgaande ontmoetingen en dat Eva een minder goede dag kende maar toch nog een tweede plaats 

uit de brand wist te slepen. 
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Met het oog op het tornooi te Lembeke op 30/12/2012 hadden we onze spelers al een beetje 

moeten voorbereiden op de disciplines dubbel en dubbel gemengd, en dat was toch iets anders dan 

enkelspel. 

Af en toe kwam het op de training net tot geen blauwe plek bij de een of de ander, maar botsende 

rackets kwamen aanvankelijk wel iets te vaak voor. 

 

Lembeke 1 december 2012, Eikenlo had één koppel bij de meisjes -11, zijnde Eva en Margo. 

Bij de jongens -13 speelde Bram aan de zijde van Christiaens Matteo (Lokerse). 

Bij de meisjes -13 had Axelle, Jolien Muller (Beverse) als partner. 

Bram en Axelle speelden dan ook nog samen dubbel gemengd. 

 

Eva en Margo dienden 4 dubbels  af te werken, het waren stuk voor stuk spannende partijen en na 

drie dubbels waren zij nog ongeslagen. In hun laatste partij tegen Lotte De Rijcke en Lena Libbrecht 

hadden Eva en Margo genoeg aan één set om de eindwinst veilig te stellen. 

De tegenpartij startte snel en geconcentreerd en in geen tijd stonden de Eikenlo-girls 1-7 achter. 

Beetje bij beetje werkten zij de achterstand weg en wonnen tenslotte nipt met 15-13. 

In de tweede set ging het lang gelijk op en haalden Eva en Margo het weerom nipt met 15-13. 

Het goud was binnen en de twee wisten met hun geluk geen blijf en sprongen als jonge veulens door 

de zaal. (De coach dacht: op training springen ze nooit zo hoog,…). 

 

 
 

Bram en Matteo wonnen hun twee eerste wedstrijden in hun poule, de eerste ging gemakkelijk, de 

tweede was een stuk lastiger, het werd 15-13 en 15-12.  

De eerste set  in hun derde partij verloren Bram en Matteo met 9-15, beiden hadden iets teveel 

ontzag voor één van hun tegenspelers en wilden hun punten forceren met meerder fouten tot 

gevolg. De jongens kregen te horen dat zij hun opbouw niet achterwege mochten laten wilden ze 

meer scoringskansen kunnen benutten. Beide spelers herpakten zich en speelden een stuk steviger 

en wonnen de twee volgende sets met 15-7 en 15-8. 

Als winnaar van hun poule mochten ze aantreden in de finale. Bram en Matteo wonnen deze finale 

tegen Jarne Van Herreweghe en Arno Meeusen met 15-11 en 15-9. 

 

 
 

Axelle had met Jolien een gelijkwaardige partner, dit wilde wel zeggen dat zij waarschijnlijk het 

zwakste koppel waren in hun reeks. Beiden waren zich daar wel van bewust, dus om punten te 

kunnen scoren zou er tactisch goed moeten gepeeld worden. Tegen Felien Botte en Margot Cousaert 

(de latere winnaars) hadden de meisjes geen kans, inzet was er genoeg maar het werd duidelijk dat 

er nog een beetje aan het tactische concept zou moeten gesleuteld worden. In hun tweede partij liep 

het een stuk beter. Zij verloren wel van Kristien Cool en Thyra Janssens maar konden toch meer 

inbrengen dan in hun eerste partij. Hun derde match was de beste, een revanche tegen Felien en 

Margot. De partij ging wel verloren maar met een 10-15 en 7-15 was dit een veel betere score dan de 

tweemaal 4-15 van de eerste wedstrijd. 

De coach had hoop dat de revanche tegen Kristien en Thyra misschien nog beter kon worden. 

Het kwam echter niet zo ver, blijkbaar waren Axelle en Jolien nog niet bekomen van hun vorige partij 

en konden zij ditmaal niet hetzelfde weerwerk tonen als ervoor. Beide meisjes waren toch tevreden.  
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Axelle was tot dan de enige van Eikenlo zonder medaille, zou het dubbel gemengd daar iets aan 

kunnen veranderen? 

Axelle startte met Bram tegen Michiel Van Britsom welke een duo vormde met Jolien. 

De spoedcursus van afgelopen vrijdag aan het net welke Axelle had genoten bracht resultaat, zij 

scoorde enkele punten door gepast tussen te komen, dit soms tot haar eigen verrassing. Axelle en 

Bram wonnen de partij in twee sets, 15-6 en 15-12. De volgende wedstrijd was tegen Matteo en 

Kristien (dit was vermoedelijk het sterkste duo die namiddag). Bram kreeg enkele specifieke 

opdrachten mee, vooral om hoog te spelen en veel druk uit te oefenen, dit om de druk naar Axelle zo 

klein als mogelijk te houden. In het begin ging dit nog min of meer goed maar door enkele foutjes 

van Bram liepen de tegenstanders uit. Matteo en Kristien wonnen de eerste set met 9-15. De 

winnaars kregen nadien nog meer grip op de partij en wonnen met 6-15. De coach had rekening 

gehouden met dit verlies. Het was eigenlijk simpel: de volgende wedstrijd winnen en dan kwam het 

zilver in het bereik. Toen Axelle dit hoorde kwam er een kleine onzekere glimlach te voorschijn. In de 

volgende partij tegen Thyra en Hannes Pauwels (Lembeke) werd het duidelijk dat Axelle toch weer 

iets beter in de wedstrijd zat en opnieuw soms verrassend kon tussenkomen. Ook Bram was iets 

gevatter bezig en wist Axelle dan ook nog verder op te peppen. Axelle en Bram haalden het met 15-9 

en 15-8. Nu moest er nog eventjes gewacht worden of Matteo en Kristien geen steek hadden laten 

vallen in hun laatste wedstrijd zodat een eventuele ingewikkelde telling niet aan de orde zou hoeven 

te komen. 

Enkele minuten later was het zeker, Matteo en Kristien hadden ook hun laatste wedstrijd gewonnen 

en hadden dus het goud, Axelle en Bram waren hierdoor verzekerd van het zilver en waren daar erg 

blij mee. 

Iets later stonden allen (Matteo, Kristien, Axelle en Bram) op het podium, op het gezicht van Axelle 

verscheen toen een brede glimlach. 

 

 
 

Kort samengevat: goud voor Eva en Margo, goud en zilver voor Bram en zilver voor Axelle. 

 

 

 

 

Proficiat aan alle deelnemers en dank aan alle supporters. 

 

 

De Coach, R.C. 

  


