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Na  een onderbreking van enkele weken mochten onze spelers naar Ronse voor de volgende ontmoeting in de 

Jeugdcup. In deze onderbreking vond op 07 februari ook nog het Provinciaal Kampioenschap plaats in Kluisbergen. 

Over dit Provinciaal kampioenschap kunnen we het volgende kwijt; 

Vijf spelers van Eikenlo namen deel aan dit tornooi, dit waren Axelle, Bram, Eva, Hanne en Lore. 

Bram en Eva namen deel aan drie disciplines (dit werd dus voor hen een lange dag). Axelle, Hanne en Lore waren 

ingeschreven voor het enkelspel en voor het dubbel. 

Alle spelers hadden wel een beetje meer last van hun zenuwen dan anders, hierdoor werden enkele vooropgestelde 

doelstellingen niet bereikt. 

Toch waren er hier en daar wel leuke verrassingen te noteren alsook spannende wedstrijden. 

Het hoogtepunt was het goud in het enkelspel voor Eva, haar twee eerste wedstrijden waren opwarmertjes, maar 

daarna tegen Lotte De Rijcke en tegen Lena Libbrecht moest er gestreden worden tot het laatste punt. 

Een tweede hoogtepunt was de winst van Axelle (de eerste van al hun onderlinge ontmoetingen) tegen Margot 

Coussaert. Het woordje hoogte kunnen we hier zelfs letterlijk nemen…, toen Axelle het in de derde set afmaakte op 

22-20 vloog mama Peggy de lucht in, er was hier een kort moment geen sprake meer van zwaartekracht. 

Een derde hoogtepunt was het feit dat al onze spelers tenslotte met een medaille naar huis mochten, Eva had aan de 

zijde van Lore nog een zilveren plak bemachtigd in het dubbel, hetzelfde gelde voor Axelle en Hanne. Bram won in 

het gemengd dubbel zilver, dit aan de zijde van Kristien Cool. 

Toen de coach de sporthal verliet was het al lang donker. 

 

Terug naar de feiten van afgelopen zaterdag, in Ronse waren er zes spelers present van Eikenlo, dit waren de 

hierboven vermelde spelers met daarbij nog Celine. 

Celine was hier de vroege vogel, om 09.20 Hr mocht zij van start. Celine kende geen goede start. Tegen de 

nieuwkomer Luna Mestrum verloor Celine in twee sets. Daarna verloor ze in drie sets van Femke Christien. 

Celine kon dan haar volgende twee wedstrijden winnen, in de eerste daarvan speelde ze nog altijd onder haar 

niveau. In de vierde wedstrijd echter ging het plots een stuk beter, dit was de Celine van voor nieuwjaar. Zij won die 

wedstrijd na een spannende driesetter. Haar laatste partij voor plaats vijf en zes won Celine ook in drie sets. 

Ook Lore speelde niet zo goed, vooral de opslag liep grondig fout. Niettegenstaande haar wisselvallig spel won zij 

twee van haar drie poulewedstrijden. Tegen Hannelore Tobback liet Lore enkele kansen onbenut en liet ze heel wat 

buiten geslagen shuttles  niet vallen, dit was pijnlijk daar hierdoor zeker de eerste set verloren ging. Uiteindelijk 

verloor Lore die partij met 19-21 en 16-21.  

Lore moest dan voor de plaats 3 en 4 tegen Femke. De eerste set verliep gelijk opgaand, het was Lore welke won 

met 21-17, in de tweede set was Femke nergens meer en Lore won met 21-3.  

 

Omstreeks 13.00 Hr mochten Eva, Hanne en Axelle de baan op, kort erna moest ook Bram aan zijn eerste partij 

beginnen. En nog enkele minuten later vonden de finale wedstrijden plaats van Celine en Lore. 

De coach had dus zes spelers mee en allenmaal stonden ze op het veld, daar Eva tegen Hanne moest spelen moest 

de coach “maar” vijf wedstrijden volgen. 

Van Celine en Lore weten we al hoe dun laatste wedstrijd afliep, dus over naar de andere spelers. 

Eva tegen Hanne werd een spannende strijd met schitterende punten en onwaarschijnlijke missers aan beide 

kanten, dit was zeker te wijten aan de spanning. Eva haalde het met 21-18 en 21-16. Het was duidelijk dat Hanne 

teleurgesteld van het veld kwam. 

Axelle won haar eerste wedstrijd tegen Yentl De Sutter met twee maal 21-14. 

Ook Bram kon zijn eerste wedstrijd winnend afsluiten, dit met tweemaal 21-13. 

Bram won nadien ook zijn tweede wedstrijd, dit met 21-9 en 21-10. 

Toen volgde de tweede reeks wedstrijden bij de meisjes -15, hier trof Axelle Margot Coussaert , Hanne nam het op 

tegen Alice Vertommen en Eva tegen Jolien Muller. 

Een eerste verrassing viel bij de wedstrijd Eva – Jolien, Jolien won de eerste set met 20-21, lap daar zijn die cijfers 

weer. Hoeveel keer dat in de reeks meisjes -15 de cijfers 20-21 en halfweg de cijfers 11-10 gevallen zijn was niet bij 

te houden. Ongeveer op hetzelfde moment had Axelle haar eerste set verloren tegen Margot, jawel met 20-21. 

Hanne was intussen al lang bezig aan haar tweede set, zij won met duidelijke cijfers van Alice. Axelle kon de scheve 

situatie niet meer recht zetten in de tweede set, het bleef lang spannend maar op het laatst gaf Axelle enkele punten 

weg en Margot ging niet meer in de fout. Eva kon wel een derde set afdwingen bij Jolien door de tweede set te 

winnen met 21-14. De beslissende derde set werd gewonnen door Eva, dit met 21-17. Mama Jolien zag zowaar even 

rood als haar dochter, precies of zij ook gespeeld had. 



In de derde reeks wedstrijden moest Axelle tegen Felien Botte, Felien had een beetje last van blaren, misschien een 

kans voor Axelle. De wedstrijd begon fel en bleef spannend tot Axelle het laatste punt scoorde en won met ? jaja 

21-20. In de tweede set kende Axelle een serieuze dip, Felien won in geen tijd de tweede set met 9-21. Een beetje 

peptalk was nu op zijn plaats en Axelle kon terug bij Felien aanpikken. Bij een 17-18 voor Felien maakte Axelle twee 

missers op rij en Felien besloot de wedstrijd met een gerichte smash. Eva was op haar beurt al lang klaar met Alice. 

Hanne, welke het opnam tegen Jolien, speelde een stevige wedstrijd en dat was nodig want Jolien beleefde een 

sterke dag. Hanne haalde het met 21-18 en 21-15, en halfweg de sets was het twee keer 11-10 voor Hanne, dit was 

om de moeders wakker te houden wat zeker lukte. 

En dan de afsluitende wedstrijden. Bram kwam in de finale uit tegen Eloime Bossuwe. Bram speelde wel een stuk 

beter tegen Eloime dan op de Provinciale kampioenschappen, maar op de momenten dat Bram kon toeslaan vergat 

hij dit te doen. Eloime die toch ook een beetje nerveus werd op sommige momenten nam de gemiste kans wel 

steeds direct over waardoor hij toch met duidelijke cijfers de wedstrijd won. Bram was erg teleurgesteld na de 

wedstrijd, kort daarna mocht hij op het podium het zilver in ontvangst nemen. 

De finale bij de meisje – 15 ging tussen Eva en Feline, halfweg de eerste set stond het 11-10. Felien toonde zich 

tegen het eind van de set de sterkste en won met 18-21, in de tweede set zowat hetzelfde scenario. Felien werd dus 

eindwinnaar en Eva moest zich tevreden stellen met zilver. Intussen stond het in de wedstrijd Hanne – Margot 1-1 

gelijk, in de derde beslissende set zat Hanne door haar krachten heen, en als je Margot niet aan het lopen kan krijgen 

dan heb je een probleem. Margot nam vlot de derde set en eindige dus derde, Hanne bleef steken op de vierde 

plaats. En nog was het niet gedaan. Terwijl Felien en Eva hun medaille in ontvangst namen moesten Axelle en Jolien 

nog beginnen aan hun derde set, inzet was plaats vijf of zes. De coach begon zowaar te zingen: “en we gaan nog niet 

naar huis …….”.  Axelle had de eerste set gewonnen met 21-18 maar Jolien nam set twee voor haar rekening, dit met 

12-21. Axelle had duidelijk twijfels. Nog een allerlaatste keer de batterijen opladen en er tegenaan. Axelle startte de 

derde set sterk en in geen tijd stond het 11-4.  Bij de wissel van speelhelft nog enkele aanmoediging meegeven, maar 

toch liep het fout. Enkele verkeerde beslissingen op rij van Axelle en mede door het feit dat Jolien de geschenkjes 

ook afmaakte stond het al erg snel 14-14. Mama Jolien, die kort daarvoor de hoop een beetje had opgegeven, wist 

het niet meer, ook de andere omstaanders bleven deze spannende laatste wedstrijd volgen. Axelle kon zich net op 

tijd terug herpakken, maar Jolien gaf zich zomaar niet gewonnen. Bij 20-19 was de spanning af te lezen bij de 

mama’s, het werd geen lange rally, Jolien raakte bij een poging om te smashen de shuttle met het kader, de shuttle 

vloog ruim buiten het speelveld en Axelle balde opgelucht het vuistje. Axelle werd dus vijfde en Jolien zesde.  

Ja, de top 6 van deze reeks zorgden vandaag voor leuke en spannende wedstrijden. 

 

Met drie ontmoetingen in de maand maart komt er opnieuw een drukke periode aan. 

Volgende week op 07/03/2015 worden we verwacht in Sint-Niklaas. 

 

 

R.C.  


