
Provinciale kampioenschappen jeugd. 

Op zondag 20/05/2012 vond het provinciale kampioenschap badminton voor de jeugd plaats te Buggenhout. 

Voor BC Eikenlo  nam enkel Bram Christiaens deel, dit in de leeftijdscategorie -11. 

 

Die ochtend aan de ontbijttafel liet Bram verstaan dat hij er zin in had. 

 

In het enkel waren er drie poules. In de eerste poule (van 5 deelnemers) waren Lennert Taildeman (wit wit Ronse) en 

Stijn Van Herrewege (Pluimplukkers) de favorieten. 

Zoals verwacht wonnen zij vlot van de overige deelnemers, de onderlinge confrontatie zou beslissen wie door ging 

naar de halve finale. Stijn won de beslissende wedstrijd, dit met 21-19 en 21-7. 

In de tweede poule (van 5 deelnemers) was Matteo Christiaens (Lokeren) de gedoodverfde favoriet om door te 

stoten naar de halve finale. De enige wie dit misschien kon verhinderen was Jarne Van Herrewege. 

Jarne bood felle weerstand in de eerste set maar moest de set met 15-21 aan Matteo laten. Matteo won vervolgens 

vlot de tweede set.  Matteo won vlot zijn overige partijen en haalde dus ook de halve finale. 

In de derde poule waren Michiel Van Britsom en Bram Christiaens  de kanshebbers om door te stoten naar de halve 

finale. Bram startte tegen Eloime Bossuwe . Eloime bood in de eerste set hevig weerstand en moest slechts nip de 

set laten aan Bram, het werd 21-19. Bram nam nadien vlot de tweede set voor zijn rekening, dit met 21-7. 

In zijn volgende partij kwam Bram reeds uit tegen Michiel, Bram haalde het in twee sets, 21-16 en 21-14. 

Bram liet in zijn twee volgende wedstrijden geen steken vallen en ging dus ook door naar de halve finale. 

Daar er drie spelers waren in de halve finales was één van hen vrij, dit betrof Stijn Van Herreweghe. 

Bram moest dus de confrontatie aan met boezemvriend Matteo. De eerste set verliep spannend, Bram haalde het 

met 21-18. In de tweede set nam Bram de bovenhand en pakte deze set met een duidelijke 21-9. 

De finale betrof dus Bram tegen Stijn.  Het werd een driesetter. Bram verloor de eerste set met 14-21, hij won de 

tweede met 21-10. Ook in de derde set toonde Bram zich de betere en won deze met 21-13. 

Bram won het goud in het enkelspel, dit voor Stijn en Matteo .   

 

In het dubbelspel  namen er vier koppels deel, Bram vormde een duo met Matteo. 

In hun eerste wedstrijd kwamen ze uit tegen Lennert en Michiel, deze hadden nog iets recht te zetten na hun 

uitschakeling in het enkelspel. Lennert en Michiel startten vinnig en wonnen de eerste set met een duidelijk 21-11. 

Matteo en Bram pakten de tweede set dit met 16-21. In de derde set waren het opnieuw Lennert en Michiel welke 

de betere waren en wonnen met 21-12. Beide koppels lieten nadien geen steken vallen zodat het goud in het dubbel 

naar Lennert en Michiel ging, en dat het zilver voor Matteo en Bram was. 

 

Ook in het gemengd dubbel waren er vier koppels. Deze koppels waren erg aan elkaar gewaagd. Alle partijen werden 

beslecht in drie sets, niet goed voor hartlijders.  Op voorhand er een favoriet uitpikken was al moeilijk, met een 

lichte voorsprong kon gegokt worden op Stijn Van Herreweghe en Thyra Janssens.  Dit kwam echter niet uit, het 

tegendeel wel, zij werden vierde in hun poule. Om een idee te krijgen hoe spannend het allemaal wel was volgen 

hier de uitslagen van de onderlinge confrontaties: 

 

  setstanden 

Michiel Van Britsom 

Mare Van Britsom 

Bram Christiaens 

Phoebe De Pessemier 
11-21 27-25 21-19 

Matteo Christiaens 

Kristien Cool 

Stijn Van Herrewege 

Thyra Janssens 
19-21 21-14 21-17 

Michiel Van Britsom 

Mare Van Britsom 

Stijn Van Herrewege 

Thyra Janssens 
9-21 21-19 21-19 

Matteo Christiaens 

Kristien Cool 

Bram Christiaens 

Phoebe De Pessemier 
17-21 21-18 21-19 

Bram Christiaens 

Phoebe De Pessemier 

Stijn Van Herrewege 

Thyra Janssens 
8-21 21-15 27-25 

Matteo Christiaens 

Kristien Cool 

Michiel Van Britsom 

Mare Van Britsom 
14-21 21-18 21-12 

 

Aan deze resultaten te zien kan men vaststellen dat elk koppel in staat was om hier te winnen. 

Ook het puntensaldo toont aan hoe close alles was. 



Het puntensaldo van de winnaars Matteo Christiaens en Kristien Cool was +15, als tweede hadden Michiel Van 

Britsom en Mare Van Britsom een saldo van -19, Bram Christiaens en Phoebe De Pessemier als derde hadden een 

saldo van 0 en Stijn Van Herreweghe en Thyra Janssens konden als vierde nog een saldo voorleggen van +4. 

 

Matteo Christiaens en Kristien Cool waren in het gemengd de winnaars, het zilver was voor Michiel Van Britsom en 

Mare Van Britsom. 

 

Op het eind van de dag mocht Bram twee maal eremetaal in ontvangst nemen, goud in het enkelspel en zilver in het 

dubbel dit aan de zijde van Matteo. 

De club en begeleiders wensen Bram een dikke proficiat toe voor zijn prestatie op de jeugdkampioenschappen. 

 

Ook voor enkele spelers welke reeds het gehele jaar de jeugdcup gekleurd hebben lag er eremetaal weg gelegd. 

Matteo haalde goud in het gemengd aan de zijde van Kristien Kool en zilver in het dubbel. 

Lennert Taeldeman en Michiel van Britsom wonnen goud in het dubbel. 

Stijn Van Herrewege mocht met zilver naar huis welke hij behaalde in het enkelspel. 

 

De jeugdbegeleiders van Eikenlo wensen ook deze deelnemers een proficiat toe. 

 

Bij deze loopt het seizoen op zijn eind. 

Een welverdiende rust is op zijn plaats maar we kunnen al beginnen uitkijken naar het volgend seizoen. 

 

 

         CR. 

 

 

 

 

 


