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Op 19/05/2013 begaven meerdere jeugdspelers van Eikenlo BC samen met hun ouders en supporters 

zich naar Wachtebeke om er deel te nemen aan de Provinciale kampioenschappen. 

De delegatie van Eikenlo BC bestond uit  Eva Stal, Margo De Baets, Axelle De Prest,  Bram Christiaens  

en Gaëlle Deschamps. 

 

Een verslag schrijven van dit evenement is een hele opgave, dit temeer dat er tijdens bepaalde 

wedstrijden er zich zoveel voordeed dat het onmogelijk is om dit alles in detail weer te geven. 

Op het eind van de dag keerde de rust terug, dit zowel bij de spelers, de supporters en de 

begeleiders. Eén ding was zeker, hierover zou nog veel nagepraat worden. 

Ook het resultaat mocht er zijn, in totaal zorgden de Eikenlo delegatie voor negen medailles. 

 

De eersten welke voor Eikenlo BC aan de slag moesten, waren bij de jongens -13 Bram en bij de 

meisjes -17 Gaëlle. 

Bij de jongens -13 was er zeker sprake van een sterk deelnemersveld, naast de favoriet Stijn 

Vanherreweghe waren er nog heel wat kanshebbers op de titel. Daarnaast waren er ook nog tal van 

spelers welke misschien niet een kans hadden op de titel maar in één wedstrijd toch wel een 

kanshebber naar huis konden spelen. 

In de eerste wedstrijd van Bram kon dit zich al voordoen, met Michiel Van Britsom aan de overkant 

weet je het nooit.  Bram wist de eerste ronde te overleven na winst met 21-14 en 21-11. 

Op hetzelfde moment voerde  Stijn een titanenstrijd tegen Nick Verhavert  (de jongen in vorm en een 

gevaarlijke tegenstander voor iedereen).  In een prangende derde set stonden de zenuwen op en 

naast het veld op scherp. Er kwamen verlengingen aan te pas en bij een 26-25 voor Nick kon hij het 

beslissende punt scoren. Stijn dus uitgeschakeld, wat zou er nog volgen. Als we even verder keken 

konden we zien dat in de tabel onderaan er nog zware confrontaties mogelijk waren, de 

eerstvolgende tegenstander van Nick was namelijk Eloime Bossuwe.  In de bovenste tabel leek het 

iets rustiger, het leek er op dat Matteo Christiaens het daar een stuk makkelijker kon hebben, maar 

niets was zeker,  de druk dat een kampioenschap kan meebrengen kan voor sommigen soms wel 

eens teveel worden, dus het was afwachten wat de volgende wedstrijden zouden brengen. 

Tijdens deze eerste veldslagen bij de jongens -13 had Gaëlle reeds lang de maat genomen van haar 

eerste opponent  zijnde Ongena Aurelie.  Gaëlle won beide sets met 21-12. 

 

Een uurtje later begon de volgende  ronde bij de jongens -13. Voor dit gebeurde kwam Gaëlle voor 

de tweede maal in actie. Daar de tegenstander van haar eerste wedstrijd niet was komen opdagen 

zou Gaëlle bij winst al zeker zijn van een medaille (er was namelijk maar één poule bij het meisjes 

enkel -17). Haar tegenstander Delphine Segers had het gevoel dat zij Gaëlle niet zou aankunnen. 

Gaëlle startte degelijk en zette Delphine onmiddellijk onder druk. In de eerste set kon Delphine nog 

een beetje tegenspartelen maar in de tweede set was de veer gebroken. Gaëlle won de partij  met 

21-13 en 21-6. 

 

Kort daarop begon Bram aan zijn volgende wedstrijd. Bram was favoriet tegen Simon De Langhe. 

Maar Simon is ook zo een speler welke nooit opgeeft, een speler waarmee je nooit klaar bent zolang 

het laatste punt niet is gescoord. En dit mocht Bram in de eerste set ondervinden. Bram stond steeds 

voor, maar de kloof werd nooit groter dan drie punten. Bram won die set met 21-15. In de tweede 

set kon Bram wel een kloof maken en deze ook vasthouden tot op het eind, met 21-11 nam Bram de 

winst en bereikte zo de halve finale. Intussen was er opnieuw een hevige strijd uitgebroken, Nick en 

Eloime bestookten elkaar voortdurend en na twee sets stond het 1-1. In de derde set gaf Nick zijn 

fysieke  kracht de doorslag, Eloime moest zich daar beetje bij beetje gewonnen geven. Dus Nick door 

naar de halve finale en op naar een nieuwe confrontatie met Bram. Intussen had Matteo ook geen 

steken laten vallen en ook hij bereikte de halve finale. 

Normaal had ook Margo rond die tijd haar eerste wedstrijd moeten beginnen, maar haar 

tegenstander bleek door blessurelast geveld. 
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Het was toen tijd voor de coach om een hapje te eten want het zou voor hem steeds drukker 

worden. 

 

Kort na de middag kwamen Margo en Eva voor het eerst in actie. 

Eva startte goed en won vlot haar wedstrijd tegen Lotte De Rijcke, het werd 21-7 en 21-10. 

Margo stond tegenover Lena Libbrecht, de wedstrijd was al aan de gang terwijl  beide spelers nog 

aan het converseren waren. De wedstrijd was niet om aan te zien en wanneer Margo de eerste set 

verloren had kon zij dit in de tweede set niet meer rechtzetten. Daar Lena echter in haar eerste 

wedstrijd zwaar verloren had van Bethlehem Hermans was zij zo goed als uitgeschakeld voor de 

halve finale, of toch niet?? Want een half uur later speelde Margo tegen Bethlehem één van haar 

beste wedstrijden van het seizoen. Margo won die in drie sets, dit met 12-21,21-16 en 21-17. 

Dus kwam er eventjes rekenwerk aan te pas, daar Bethlehem echter één set meer had gewonnen 

dan Lena en Margo was het toch zij welke door ging naar de halve finale. Met een Bye ging 

Bethlehem direct door naar de finale. 

Eva welke haar tweede wedstrijd in haar poule had gewonnen kwam in de halve finale uit tegen 

Mare Van Britsom, in principe de twee beste in hun leeftijdscategorie. Wie van hen zou doorstoten 

naar de finale kon onmogelijk vooraf gezegd worden, maar dit was voor later. 

In die zelfde tijdspanne moest ook  Axelle  aan de bak en was Gaëlle haar wedstrijd tegen Justine 

Penneman reeds begonnen. Deze laatste wedstrijd zou bepalen wie van hen het goud nam en wie 

zich met het zilver zou moeten tevreden stellen. Dan was ook Hanne Everaerts (dubbelparnter van 

Axelle) aan haar eerste wedstrijd begonnen. En terwijl dit alles bezig was werd ook Bram 

omgeroepen voor zijn halve finale. Dus op een bepaald moment stonden alle spelers van Eikenlo BC 

op het veld en diende de coach van het ene veld naar het andere te zweven. 

Gaëlle kon de lijn van haar vorige wedstrijden niet doortrekken en het was Justine welke dus het 

goud veroverde. Gaëlle kreeg het zilver om en de eerste medaille was een feit. Axelle verloor van 

Felien Botte, het werd 14-21 en 16-21. Hanne verloor haar eerste wedstrijd, ze was kansloos tegen 

Hanne Bomans (C1). Gelukkig maar liepen al deze wedstrijden op hun eind toen Bram uiteindelijk van 

start ging tegen Nick. Bram verloor de eerste set met 21-15. Na een goede start in de tweede set kon 

Bram  dit spel echter niet aanhouden, ook hij moest zijn meerdere erkennen in Nick welke dus 

doorstootte naar de finale. In de andere halve finale was de strijd spannender.  Matteo moest alles 

uit de kast halen om zijn tegenstander onderuit te halen. Matteo won in drie sets, dit met 21-17, 12-

21 en 21-18.  

 

Er waren dus al heel wat spannende momenten te beleven geweest maar de meest beklijvende  

momenten zouden er nog aankomen. 

Het begon met de halve finale tussen Eva en Mare, het aantal kantelmomenten en stemmingswissels 

bij de spelers waren niet te beschrijven. In de eerste set bij een 11-9 voorsprong voor Eva kwam de 

coach voor een eerste keer tussen, voor deze iets kon zeggen hoorde hij Eva zeggen dat ze bang was, 

het was zichtbaar dat Eva dreigde ten onder te gaan aan de stress. Dus van coachen kwam niet veel 

in huis, proberen de speler tot rust te brengen was de boodschap. Maar Eva bleek niet de enige te 

zijn welke last had van de stress, ook Mare wist soms niet waar zij het had. Dit geheel leverde een 

spannende en emotionele wedstrijd op. Eva won de eerste set, toen Mare set twee won stortte Eva 

zich op de grond, het hoofd tussen de knieën.  De coach ging er naast zitten en moest uitpakken met 

een stevige portie peptalk, de vraag was of dit nog zou helpen. In de derde set ging Eva het best van 

start en toen zij haar elfde punt scoorde was het deze keer Mare welke met zichzelf overhoop lag. 

Ook zij kreeg waarschijnlijk enige peptalk toegesproken. In de hervatting van de derde set werd het 

toch snel duidelijk dat Mare niet bij machte was om het tij nog te doen keren. Eva  won en stootte 

tot haar eigen opluchting door naar de finale. 

De coach had niet veel tijd om op zijn effen te komen want bij de meisjes -13 kwam Axelle ook al 

teleurgesteld van het veld na een zware nederlaag tegen Kristien Cool.  Ook Axelle had nood aan een 

portie peptalk.  Hanne had op haar beurt wel haar tweede wedstrijd gewonnen, tegen Aline Van De 

Velde won zij in drie sets met 20-22, 21-17 en 21-19. 
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Voor de volledigheid moeten we nog de finale van de jongens -13 meegeven tussen Matteo en Nick. 

Matteo wist in de eerste set niet wat hem overkwam, Nick won deze vlot met 8-21. Matteo vocht 

echter terug en wist op zijn beurt de tweede set te winnen, dit met 21-15. 

Die tweede set moet Matteo zeker veel krachten hebben gekost en in de derde set was hij opnieuw 

kansloos en moest hij zich dus tevreden stellen met het zilver. 

Nick won in deze kampioenschappen van de top 3 van de jeugdcup en nam hier zeker verdiend het 

goud.  

 

Na een korte pauze was het al tijd voor Eva om haar finale aan te vatten. Eva was aanvankelijk iets 

rustiger dan in de halve finale en won de eerste set met 21-15. 

Nadat Bethlehem  na een spannend duel de tweede set won met 19-21  sloeg weerom de 

vertwijfeling toe bij Eva. Het zou nog moeilijk worden. In de derde set kon Eva beetje bij beetje 

uitlopen en kon zo een zestal matchpunten afdwingen. Het is echter een gegeven dat het laatste 

punt maken toch soms zo moeilijk is. Bethlehem  kwam punt per punt terug tot 20-20. Eva leek een 

vogel voor de kat. Met de tranen in de ogen wist zij toch op 21-20 voor te komen. In de volgende  

rally was de spanning te snijden, zowel op als rond het veld. Tenslotte sloeg Bethlehem met een 

cross de shuttle buiten en won Eva nogmaals een zwaar bevochten wedstrijd.  Een eerste gouden 

medaille was binnen. 

Intussen waren Axelle en Hanne opnieuw van de partij, zij verloren wel hun wedstrijden doch hadden 

beiden heel wat weerwerk geboden. Zij konden zich nu gaan concentreren op hun dubbel finale. 

In het dubbel jongens -13 wonnen Stijn en Bram hun wedstrijd, dit werd ook al een driesetter. 

En Gaëlle nam aan de zijde van Aurelie de maat van het Lokerse duo , zij wonnen de finale met 21-16 

en 21-14. Daar was dus al een tweede gouden medaille. 

 

Vervolgens speelde Bram aan de zijde van Hanne Bomans de finale dubbel gemengd. De 

tegenstanders waren Thyra Jannssen en Stijn, zij zijn een vast koppel in het dubbel gemengd. 

De eerste set ging gelijk op maar het werd duidelijk dat Bram en Hanne problemen hadden met het 

gemengde spel en dit leidde soms tot misverstanden. Hierdoor gingen natuurlijk enkele kostbare 

punten verloren. Stijn en Thyra wonnen de eerste set met 21-18.  De coach wees Bram en Hanne op 

het feit dat de gemengde opstelling hen soms parten speelden en vroeg om iets meer dubbel te 

spelen en ook om op de vlakke ballen op hun beurt meer aan te vallen. Beide spelers deden 

onmiddellijk wat hen gevraagd werd en er was zowaar een team te zien op het terrein, zij namen de 

tweede set stevig in handen en wonnen met 14-21. De derde set verliep terug wat spannender maar 

Bram en Hanne slaagden er toch in om ook deze winnend af te sluiten met 18-21. Opnieuw was goud 

de beloning. 

 

Intussen was de finale meisjes -11 reeds bezig, de eerste set was reeds gespeeld en Eva en Margo 

hadden deze verloren tegen Lotte en Lena. 

De coach vernam dat er een beetje teveel gekibbeld werd, vooral  Margo was meer bezig met 

discussiëren dan met badminton. Margo kreeg mee dat Eva al enkele zware wedstrijden achter de 

rug had en dat zij wat meer positief moest zijn en er vol tegenaan moest.  De tweede set verliep iets 

beter en werd gewonnen door Eva en Margo. Weerom een derde set, Eva zag al die driesetters niet 

meer zitten. En halfweg leken Lotte en Lena op weg om vlot de derde set binnen te halen. Bij 3-11 

gaf de coach mee aan Eva en Margo dat zij nu aan de goede kant stonden en dat er nog kansen 

waren om  dit recht te zetten. Gestaag kwamen Eva en Margo dichterbij en bij een 16-16 was de 

achterstand dus volledig opgehaald…, en dan plots niets meer. Lotte en Lena scoorden het ene punt 

na het andere en wonnen de finale. Onze meisjes moesten tevreden zijn met het zilver. 

 

Intussen was de dubbel finale bij de meisjes -13 reeds aan de gang, snel naar dat terrein. 

Daar hoorde de coach bij het scoren van een punt door de tegenstanders de stand 20-9. 
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Vervolgens werd het 21-9. Axelle en Hanne leken niet echt teleurgesteld, was er misschien sprake 

van enige berusting. Nog maar eens de peptalk boven halen, een beetje geloof in eigen kunnen 

meegeven, nog eens hun tactiek aanhalen waarmee zij misschien iets meer druk kunnen zetten naar 

de tegenstander toe. En blijkbaar had de richtlijnen effect en bij een 11-7 achterstand leken onze 

meisjes wel tevreden. De coach vond dat er nog een extraatje afkon en in de herneming slopen 

Axelle en Hanne geleidelijk dichter en dichter. Aan de overkant voelden Thyra en Kristien de adem 

van hun tegenstander, ook de supporters aan de overkant hadden deze ommekeer blijkbaar niet 

verwacht. Bij een 20-18 reageerde Axelle net te laat op een vlakke bal op haar backhandzijde, ze 

raakte nog net de shuttle doch onvoldoende. Thyra en Kristien opgelucht en winnaars van het goud. 

Met die tweede set gaven Axelle en Hanne zeker glans aan hun zilveren medaille. 

 

Bij de jongens -13 stonden in de finale Bram en Stijn tegenover Matteo en Michiel. 

Ook hier werd er een spannend duel uitgevochten, het bleef wel bij twee sets. Het waren Matteo en 

Michiel welke de winst namen met 21-18 en 21-19. 

Bij het gemengd -17 werden Gaëlle en haar partner in de halve finale uitgeschakeld. Na een 

moeizame winst in de eerste set (24-26) kreeg het duo in de twee volgende sets geen controle meer 

over het gebeuren. 

 

Als allerlaatste van Eikenlo mocht Eva dan nog eens de finale spelen in het dubbel gemengd -11.   

Aan de zijde van Lennert Heyndericks haalde Eva haar tweede gouden medaille binnen. 

Ook deze wedstrijd verliep meer dan spannend, de eerste set was 21-16. In de tweede set doemde 

het spook voor Eva eventjes op voor haar ogen, bij een 20-20 vreesde zij opnieuw voor een derde 

set. Gelukkig voor haar wonnen zij alsnog de tweede set met 22-20. 

 

De rust kon stilaan bij iedereen terugkeren, want het is zeker dat bij velen de hartslag regelmatig 

stevig versnelde, en dit niet alleen bij de spelers. 

Want het was soms mooi om zien hoe bij bepaalde supporters hun gezichten vertrokken  en - of dat 

zij bijna stonden mee te springen. 

 

We mogen dus besluiten dat de Provinciale Jeugdkampioenschappen van 2013 een succes waren 

voor de spelers van Eikenlo BC. 

We zetten nog eens alles op een rijtje: 

 

Bij de – 11 : Eva : goud enkelspel 

Eva en Margo : zilver dubbel dames 

Eva en Lennert : goud dubbel gemengd 

 

Bij de – 13 : Axelle en Hanne : zilver dubbel dames 

  Bram en Hanne Bomans : goud dubbel gemengd 

  Bram en Stijn : zilver dubbel heren 

 

Bij de -17 : Gaëlle : zilver enkelspel 

  Gaëlle en Aurelie : goud dubbel dames 

 

 

Een dikke, dikke proficiat aan onze spelers en dank aan alle supporters. 

 

Vanaf nu kunnen we beginnen uitkijken naar volgend seizoen, maar eerst een beetje rusten!!! 

 

 

De Coach, R.C. 

  


