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Vrijdag 4 september 2015 startte het nieuwe seizoen met  de eerste jeugdtraining.  

Twee dagen later namen Axelle De Prest en Hanne Everaerts reeds deel aan het recreantentornooi in 

Brakel (BC De Wallabies), dit kaderde al als voorbereiding voor de maand oktober. 

 

Op 10/10/2015 speelden beide meisjes hun eerste officieel tornooi bij de volwassenen in Latem. 

De zenuwen waren lichtjes gespannen, waarschijnlijk meer bij de ouders dan bij de spelers zelf. 

Hun eerste wedstrijd verloren zij maar de volgende sloten zij winnend af na een spannende 

wedstrijd. In de derde wedstrijd wonnen zij de eerste set en stonden ze in de tweede set ruim voor, 

dit bood misschien nog een waterkans om toch de poule te winnen mede door het feit wat er op dat 

moment op het andere veld gebeurde. Maar het mocht niet zijn, Axelle en Hanne gaven hun riante 

positie uit handen en verloren de tweede set met 23-21. 

Ook op het andere veld was de situatie gekeerd zodat doorstoten naar de halve finale er niet meer in 

zat. Na de opdoffer van de verloren tweede set werden ging ook de derde set  naar de tegenstander. 

Beide meisjes mochten wel tevreden terugkijken op hun vuurproef. 

 

Op 18/10/2015 namen Axelle en Hanne ook deel aan de Jeugdcup te Lokeren, ook waren Ninclaus 

Celine, Danckaert Robin en Crul Odin daar van de partij. 

Bij de dubbel meisjes – 17 en -15 waren niet veel inschrijvingen, daar was de organisator toch wel in 

de fout gegaan door beide leeftijdscategorieën niet samen te brengen. Axelle en Hanne bij de -17 en 

Celine en Lore bij de -15 kaapten daar simpel de eerste plaats weg. 

Bij de jongens was de tegenstand een stuk pittiger, Odin en Robin werden tweede in hun poule en 

mochten strijden voor plaats drie en vier. In de eerste set werden onze jongens weggespeeld met 

een 11-21 verlies tot gevolg. In de tweede set boden Odin en Robin meer tegenstand en bleef het 

spannend tot op het eind, ook de tweede set was voor hun tegenstander maar met een 19-21 

mochten zij terugblikken op een mooie prestatie. 

In hun enkelspel hadden de jongens het een stuk moeilijker, vooral Robin had dan nog eens last van 

zijn zenuwen wat resulteerde in een slechte eerste wedstrijd, gelukkig herpakte hij zich nadien met 

betere wedstrijden tot gevolg en winst in zijn derde partij. 

Odin op zijn beurt won in zijn poule ook één wedstrijd, door het uitvallen van een tegenstander kreeg 

hij er nog een cadeau en moest hij nog verder aantreden in de volgende ronde voor de plaatsen 8 tot 

14. In deze ronde kwam Odin net iets te kort om zijn tegenstander te kunnen uitschakelen, het werd 

twee maal 16-21. 

Bij de meisjes – 15 had Celine een zware poule getroffen, zij kon slechts één van haar drie 

wedstrijden winnen en kwam zo in de poule terecht voor de plaatsen 7-9. De twee wedstrijden in 

deze poule wist Celine te winnen en eindigde zij dus als zevende. 

Lore had het een stuk gemakkelijker, de moeilijkste klip was waarschijnlijk Luna Mestrum. Het 

voorgevoel van de coach kwam uit. Luna startte sterk en zette in de eerste set Lore simpel weg met 

een 11-21. Lore kon in de tweede set meer weerwerk bieden en Luna maakte nu ook wel enkele 

foutjes, winst voor Lore was het gevolg. Luna nam dan terug het initiatief en won de derde set. 

Lore moest nadien aan de bak voor de plaatsen 4 tot 6, wat ze tot een goed einde bracht in een 

spannende driesetter tegen Alice Vertommen, setstanden waren 19-21, 21-20 en 21-19. 

Bij de meisjes – 17 liet Axelle geen steken vallen in haar poule, ook Miarka Van Peteghem deed dit 

niet. Het gevolg was dat er mogelijk een spannende finale te verwachten was, en of dit zo was … een 

driesetter van 47 minuten, lange rally’s, lijnen uitzetten, power en meermaals in het rood gaan bij 

beide spelers. Miarka nam de eerste set met 21-19, Axelle nam de tweede met dezelfde cijfers. In de 

derde set was het Miarka welke als eerste begaf, Axelle had plots een grote kloof maar naar het eind 

toe kwam Miarka plots terug opzetten na enkele foutjes van Axelle. Axelle kon dan zich tijdig 

herpakken en haalde het met 16-21. 

 



 

Op 25/10/2015 stond reeds de volgende jeugdcup ontmoeting op het programma te Mariakerke 

(Gentse). 

Odin was opnieuw de vroege vogel in het gezelschap, hij moest vier wedstrijden afwerken in zijn 

poule, hij won er twee en werd derde in de poule en was hiermee uitgeschakeld. Ook Robin kon niet 

doorstoten naar de volgende ronde, Robin had slechts drie wedstrijden in zijn poule waarvan hij er 

twee verloor, dus ook derde en uitgeschakeld. 

Bij de meisjes – 15 won Lore twee van de drie wedstrijden in haar poule, voor plaats 3 en 4 versloeg 

zij Luna Mestrum met twee maal 21-18. 

Celine won twee van haar vier wedstrijden in haar poule, tegen Luna Mestrum verloor ze de strijd in 

drie sets. Voor de plaats vijf en zes zorgden Celine en tegenstrever Moosha Le Noir voor een thriller, 

Celine won twee maal met 21-20 . 

Bij de meisjes -17 werd Axelle deze keer tweede. In de onderlinge strijd met Miarka Van Peteghem 

was nu Miarka de sterkste. 

 

 

Op 31/1/2015 en 1/11/2015 stond het Provinciaal kampioenschap bij de volwassenen op het 

programma. Meerdere Eikenlo spelers waren daar aanwezig waaronder ook drie jeugdspelers zijnde 

Hanne, Axelle en Bram Christiaens. 

Op zaterdag mocht Hanne van start in de dames enkel D. Hanne startte goed tegen Eveline Vlyminck 

en won de eerste set met 21-12. In set twee bleef het lange tijd gelijk opgaan, tegen het eind van 

deze set verkrampte Hanne, nam verkeerde beslissingen en kreeg de shuttle niet meer weg  met het 

gevolg dat Eveline deze set won met 15-21. De coach trachtte Hanne terug op de rails te krijgen maar 

dit lukte niet, aanwijzingen werden niet opgevolgd en Hanne zat compleet in de knoei met zichzelf. 

Eveline nam set drie met 11-21. 

De coach nam Hanne mee naar buiten, eerst de ontgoocheling wat laten bezinken en dan de nodige 

peptalk. Blijkbaar had dit geholpen, in de tweede wedstrijd was Hanne een stuk zelfzekerder. Bij 

enkele tegenslagen of punten tegen door foutjes brachten haar deze keer niet van de wijs. Af en toe 

zag de coach dat ze zichzelf oppepte. De eerste set tegen Joyce Van Cauteren won Hanne met 21-19, 

de tweede nam ze overtuigend met 21-10. 

De derde wedstrijd verliep gelijkaardig, een zwaar bevochten eerste set tegen An De Belie winnen 

met 21-18 en dan de moe gestreden tegenstander simpel wegzetten in de tweede set met 21-8. Met 

nog één wedstrijd te gaan lag een medaille in het bereik. Tegen de zwakste tegenstander zou dit niet 

mogen mislopen, en het liep niet verkeerd hoewel in de tweede set Hanne Inge De Moor nog 

gevaarlijk zag naderen. Met een 21-9 en 21-16 verzekerde Hanne zich van het zilver, dat gezicht, wat 

een contrast met de donderwolk na de eerste verloren wedstrijd. 

Op de middag was Axelle ook aangekomen, zij zou dubbelen met Hanne. 

De eerste dubbelwedstrijd moest een opwarmertje worden voor onze power-girl combinatie, maar 

de motor van Hanne stond nog op enkel en enkele keren kwam zij voor Axelle ingevlogen en 

volgenden er enkel misverstanden. 

Dit vormde op zich geen probleem bij deze wedstrijd maar de coach wees Hanne toch op dit gegeven 

vooral met de volgende wedstrijden al in gedachte. Axelle en Hanne wonnen de eerste wedstrijd. 

De tweede wedstrijd was van een ander kaliber. De eerste set ging gelijk op, onze meisjes konden 

naar het einde toe een voorsprong uitbouwen tot er plots niets meer liep, het werd 20-20 en het 

waren de tegenstanders welke met de winst aan de haal gingen met 21-23. In de tweede set kende 

Hanne opnieuw een dip en Axelle ging mee ten onder. 

Niets aan te doen, dit soort dingen gebeuren nu eenmaal. Kopje terug leeg maken en alles geven in 

de volgende dubbel tegen het koppel wat al alles gewonnen had, met winst viel er misschien toch 

nog iets te rapen. 

Evy Vael en Alexandra Van Osselaer konden niet alleen stevig meppen maar kwamen ook tactisch 

sterk uit de hoek, en onze meiden werden meerder keren verrast door perfecte gespeelde drops. Eva 

en Alexandra wonnen de eerste set met 14-21. Axelle en Hanne welke in het begin werden 

weggespeeld waren in het tweede deel van de eerste set wel een stuk sterker voor de dag gekomen, 



tijd om de power wat op te drijven. En het loonde, aan de overkant werden ze verrast en kregen ze 

een 21-11 om de oren. De derde beslissende set verliep gelijk opgaand, het werd 17-17. Door een 

beetje pech liep de tegenstander uit naar 17-19 en maakten het dan zelf af naar 17-21. 

Onze meisjes hadden alles gegeven en de tegenstander had diep moeten gaan om hun eindwinst 

veilig te stellen. 

De coach en supporters waren tevreden. En Hanne? Die was helemaal leeg. 

 

Op zondag speelden Axelle en Bram nog samen het gemengd. In de eerste wedstrijd begon Bram met 

een paar missers, halfweg de eerste set stond ons duo licht in het verlies. De coach stuurde Bram 

tactisch wat bij zodat ook Axelle beter in het spel zou kunnen komen. Geleidelijk namen Axelle en 

Bram het heft in handen maar door kleine foutjes was de tegenstand nooit veraf. Uiteindelijk 

wonnen Axelle en Bram hun eerste partij in twee sets. 

In de tweede wedstrijd troffen onze spelers een sterk fysieke tegenstander. In de eerste set konden 

Bram en Axelle moeilijk vanonder de druk komen zodat ze tactisch niets konden opbouwen, hun 

verweer was kranig maar de tegenstander nam de set met een duidelijke 21-11. Dan maar de tactiek 

helemaal omgooien snelle vlakke ballen afwisselen met kort spel was de boodschap en zowaar, we 

kregen plots een andere wedstrijd te zien. Niet dat de tegenstander kon weggespeeld worden, maar 

de twijfel kwam er wel. En Bram en Axelle kregen meer vertrouwen en konden plots wel de nog 

weinige smashes van de tegenstrever retourneren en hem tot fouten dwingen. Het werd 17-17 en 

dan viel een bijna zeker punt van Bram dood tegen de netrand. Bram wou dit te snel rechtzetten 

maar smashte de volgende shuttle diep in het net. De veer was gebroken en de tegenstander haalde 

opgelucht adem toen zij de set met 17-21 winnend konden afsluiten. Nadien wonnen Axelle en Bram 

hun derde wedstrijd met twee maal 21-17, dus ook hier zat er nog een kans in voor een medaille, één 

probleem, hun volgende tegenstander was een ervaren koppel en hadden al hun wedstrijden 

gewonnen. 

Axelle en Bram speelden een degelijke eerste set in die laatste partij maar verloren de set met 21-16. 

In de tweede set leek ons duo een vogel voor de kat, de tegenstander mocht bij een 20-9 

uitserveren… en dan gebeurde er iets onwaarschijnlijk, na het eerste matchpunt te hebben 

afgenomen begonnen onze tieners onbevangen te spelen, maakten meerdere mooie punten achter 

elkaar tot de teller op 14 stond. In de volgende rally konden de tegenstander hun laatste punt simpel 

maken maar er volgde een misser van jewelste. En plots kregen Axelle en Bram nog enkele punten in 

de schoot geworpen en kwamen zij terug tot 18-20. 

In rally daarop kon Bram een lijn uitzetten op weg naar het volgende punt, hij miste echter zijn slag 

zodat de shuttle recht in racket kwam van de heer aan de overkant die deze maal zijn smash niet 

miste en dus de wedstrijd uitmaakte. De kreet bij de tegenstander was er een van opluchting. 

Een ding was zeker, onze jeugdspelers had bij menige tegenstanders een grote indruk achtergelaten. 

En wij kunnen terug kijken op een geslaagd weekend. 

 

 

 

         R.C.  


