
De Oost-Vlaamse jeugdkampioenschappen…

Op 23 mei 2010 vonden de provinciale kampioenschappen plaats te Wachtebeke.
Voor Eikenlo kwamen twee spelers in actie, Bram Christiaens en Lotte Christiaens.

Bram moest er al vroeg aan beginnen, hij had last van de zenuwen. In zijn eerste wedstrijd kwam hij
uit tegen Van Herreweghe Stijn. Bram won de eerste set met 15-11, Stijn nam set twee met 14-15.
Ook de derde set verliep spannend, Bram won deze met 15-13. Bram won nadien vlot zijn tweede
wedstrijd, dit met 15-6 en 15-4. De derde tegenstander van Bram was Emile Callebaut, het werd
opnieuw een driesetter. Ook deze keer was Bram de winnaar, setstanden 15-9, 7-15 en 15-12.

Bram eindigde zo eerste in zijn poule. De drie sterksten zouden nu in een poule de top drie plaatsen
bepalen. Bram kwam eerst uit tegen Evelien Cauwenberg. Dit zou opnieuw een spannende strijd
moeten worden, doch Bram was plots alle gevoel kwijt en kon geen weerwerk bieden aan het spel
van Evelien. Ook in zijn laatste partij tegen Robby Bronselaer kon Bram zijn vertrouwde spel niet
brengen. Zo eindigde Bram als derde op de kampioenschappen.

Tegen de middag was het de beurt aan Lotte Christiaens, zij diende twee wedstrijden in haar poule
te spelen, enkel de winnaar van de poule zou doorgaan naar de volgende ronde.
Lotte kwam in haar eerste wedstrijd uit tegen Silke Eloot. Silke had onmiddellijk het goede ritme te
pakken, Lotte kon er niet veel tegenover stellen. Silke won de eerste set met 21-3. Na enkele
aanwijzingen aan beide speelsters werd de tweede set aangevat. Lotte was iets gretiger en Silke
kende een klein – klein dipje waardoor het aanvankelijk gelijk opging. Silke herstelde zich echter
snel en legde opnieuw het spel op, zo nam zij bij een 6-4 stand opnieuw afstand van Lotte, al snel
was er opnieuw een kloof van tien punten. Naar het einde toe maakte Lotte nog enkele mooie
punten. Silke bleef echter geconcentreerd spelen en gaf haar ruime voorsprong niet meer uit handen.
Silke won de tweede set met 21-8.

Lotte had niet veel tijd om bij dit verlies stil te staan. Al snel diende ze haar tweede wedstrijd te
spelen. Lotte kwam uit tegen Ann-Sophie Onijn. Beide speelsters hadden nog nooit tegenover
elkaar gestaan. Lotte nam deze keer en goede start en bouwde een voorsprong uit  doch naar het
eind toe van de set sloop Ann-Sophie dichterbij. Lotte won de eerste set met 21-16. Ook de tweede
set was voor Lotte, dit met 21-13.

Nadien diende Silke nog te spelen tegen Ann-Sophie, en zoals verwacht won Silke deze wedstrijd,
dit met 21-7 en 21-8. Zo ging Silke door naar de volgende ronde en waren Lotte en Ann-Sophie
uitgeschakeld. Lotte was teleurgesteld dat “het” al gedaan was. Silke won in de volgende ronde van
het reekshoofd 2, Verherbruggen Astrid, dit met 24-22 en 21-14.
In de halve finale werd Silke uitgeschakeld door Jana Moret, setstanden 21-16 en 21-8.


