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Op 30 september 2012 ging de jeugdcup opnieuw van start. 

De eerste ontmoeting vond plaats in de sporthal “De Faluintjes” te Moorsel. 

Afspraak aan de sporthal te Eeklo om 07u45, maar eentje zorgde voor een beetje stress. 

Moeder Wendy had zo gezegd  te veel genoten van haar ochtendmuziekje op de wekkerradio, 

 gevolg: verslapen. 

 

 

 

 

 

Daardoor vertrokken we iets na achten, en zoals de Wet van Murphy het voorziet, 

alle verkeerslichten waren tegen ons. Er was al een beetje stress voelbaar. 

Na een ritje van +- 50 minuten aankomst aan de sporthal te Moorsel om 08.52 Hr.  

Wij zochten en vonden een goed plaatsje. 

 

De eersten van onze club diende om 09u00 te starten, gelukkig liep de start ook enige vertraging op 

zodat de spelers nog voldoende tijd hadden om zich klaar te maken. 

Eikenlo BC trad aan met zes spelers, drie van hen (drie meisjes) deden voor het eerst mee. 

Bij de jongens -13 hadden we Christiaens Bram en Deschamps Bodhi, bij de -15 Deschamps Fabrice . 

Bij de meisjes -11 kwamen De Baets Margo en Stal Eva in actie, bij de -13 De Prest Axelle.  

 

Omstreeks 09u15 startte Bodhi zijn wedstrijd, even later moest Margo er ook aan beginnen. 

Bodhi won zijn partij overtuigend met 15-4 en 15-1. Ook Margot kende een geweldige start en nam  

de eerste set met 15-0 (??). De coach voelde het gevaar van enige overmoed en gaf Margo mee 

geconcentreerd te blijven. Margo knikte en begon aan set twee, deze keer keek ze zelf al snel op 

tegen een 0-5 achterstand, tenslotte verloor Margo de tweede set met 11-15. Met enkele tactische 

richtlijnen  voor beide spelers werd set drie aangevangen, deze keer liep het gelijk op. Margo kon op 

het laatst dan toch enkele punten na elkaar scoren en won met 15-10 de derde set. 

 

Inmiddels was Eva ook al aan haar eerste wedstrijd begonnen, in feite zat de partij er zo goed als op. 

Eva overvleugelde haar tegenspeler en won met 15-5 en 15-1.  

Thans was het de beurt aan Axelle, zij startte haar wedstrijd goed en had snel een kloof uitgebouwd 

van vier punten. Haar tegenstander sloop halfweg de set beetje bij beetje dichter en klopte Axelle 

nipt met 14-15. In de tweede set keek Axelle snel tegen een achterstand aan van een viertal punten. 

Axelle deed wat ze kon maar kon het tij niet keren, deze set ging verloren met 12-15. 

Niettegenstaande dit verlies speelde Axelle een puike wedstrijd, dit zou haar sterkste wedstrijd zijn 

die dag, dit vonden ook haar fans.  

 

Kort voor tien uur begon Bram aan zijn partij, hij won gemakkelijk met 15-8 en 15-2. 

 

De eerste ronde zat er op voor onze jonge spelers, het resultaat mocht er zijn, vier maal winst en één 

maal nipt verlies. Misschien zoeken de aandachtige lezers nu naar het eerste resultaat van Fabrice, 

maar nee, dit werd niet vergeten. Fabrice diende zijn eerste wedstrijd pas in de namiddag te spelen. 

 

Margo was de eerste van Eikenlo welke haar tweede partij mocht beginnen, ook deze won zij, 

ditmaal in twee sets, 15-10 en 15-7. Margo diende in haar poule vier wedstrijden te spelen. 

De derde en vierde partij verloor zij. Door haar derde plaats in de poule mocht zij in de C-finale  haar 

kans grijpen om een vijfde eindplaats te bemachtigen. Het werd een spannende wedstrijd. Margo 

moest echter haar meerdere erkennen en verloor met 13-15 en 10-15. 

Margo eindigde als zesde en mag best fier zijn op haar prestatie. 
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Eva trof in haar tweede wedstrijd een sterke tegenspeler, in de eerste set gaf Eva haar volledig maar 

kon niet zorgen voor een stunt, Eva verloor de eerste set met 11-15. Blijkbaar had die set veel van 

haar krachten gevergd, in de tweede set wist Eva slechts twee punten te scoren. In haar volgende 

twee wedstrijden liep het dan weer goed voor Eva, zij won vlot deze twee partijen en eindigde 

zowaar als tweede in haar poule.  

Eva mocht in de B-finale haar kans grijpen om een mogelijke derde plaatst te bemachtigen 

in de einduitslag. En dat deed ze ook, dit door in twee sets te winnen, telkens met 15-9.  

Eva was tevreden. 

 

 

 

Bodhi trof in zijn tweede wedstrijd Christiaens Matteo (Lokerse). Hier zou Bodhi kunnen bewijzen dat 

hij een behoorlijke progressie heeft gemaakt ten opzichte van vorig seizoen. 

Niettegenstaande Bodhi  kalm bleef en probeerde om Matteo uit evenwicht te krijgen kon hij 

nauwelijks punten sprokkelen, het werd dan ook 4-15 voor Matteo. De afstraffing was zwaar te 

noemen, en toch had Bodhi maar één (klein) detail over het hoofd gezien. Matteo is linkshandig!!! 

De coach gaf dit detail mee met Bodhi, ook werd er nog eens op gewezen wat een goede opslag kan 

teweegbrengen, daarop werd de tweede set aangevangen. Bodhi  nam direct het eerste punt voor 

zijn rekening en begon dan aan een reeks ongezien (goede) opslagen en backhand returns rechtdoor. 

Matteo wist niet goed wat hem overkwam en diende alle registers  open te trekken om  gelijke tred 

te houden. Op het laatst kende Bodhi een beetje pech, twee strakke ballen strandden in het net 

waardoor Matteo plots op een 11-13 voorsprong kwam. De weerstand bij Bodhi brak en Matteo 

haalde opgelucht adem toen hij het kon uitmaken op 11-15. 

De derde partij van Bodhi was zijn minst goede, misschien stak er een beetje vermoeidheid in de 

benen ingevolge de vorige wedstrijd, feit was dat hij de focus niet kon opbrengen van zijn in vorige 

wedstrijden.  In zijn laatste partij kwam Bodhi uit tegen Wannes De Vos, beide jongens bevochten 

een spannende partij, de eerste set won Wannes met 13-15, de tweede set was voor Bodhi met  15-

14. De derde set ging gelijk op tot halfweg, dan kreeg Bodhi  snel achter elkaar een drietal punten 

tegen. Wannes won deze set met 9-15. Bodhi werd mede door dit verlies vierde in zijn poule. 

Niettegenstaande het resultaat misschien een beetje tegen viel, moet gezegd dat Bodhi sterk 

gepresteerd had, dit was ook te horen door enkele commentaren van omstaanders. 

Proficiat, doe zo verder. 

 

 

 

 

Axelle verloor haar tweede wedstrijd met 5-15 en 6-15, zij had bewondering voor haar tegenstander 

en vergat hierbij de weinige kansen welke zij kreeg te benutten. 

Het moet gezegd, Axelle bleef goed gezind. 

In haar derde wedstrijd kende Axelle wel succes, zij won deze met tweemaal 15-4.  

Axelle kwam daarna uit tegen Thyra Janssens (de latere winnaar). Van zulke wedstrijden kan men 

enkel onthouden dat Axelle nog veel te leren heeft. 

Zoals reeds eerder gezegd was de eerste wedstrijd van Axelle haar beste partij.  

Axelle toonde zich best tevreden. 

 

 

 

Bram speelde in zijn tweede wedstrijd tegen De Langhe Simon. De coach zag Bram de eerste set 

winnen met 15-9, doch was er sprake van een dubbel gevoel. Enerzijds was Bram niet echt 

overtuigend in zijn opbouw maar wist hij zich in meerdere moeilijke situaties steeds te redden met 

zijn backhand crossdrop. Hij scoorde op die manier een viertal punten. In de setwissel kreeg Bram de 
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raad mee om zelf meer druk te zetten . In de tweede set kon Bram zijn stempel niet echt 

doordrukken en het was Simon welke de wedstrijd dicteerde. Bram bleef aanklampen tot bij een 10-

12 tussenstand, het  volgende punt ging naar Simon, dit terwijl Bram ervan overtuigd was dat hij het 

punt verdiend had. De beslissing bleef staan en Simon haalde de set binnen met 11-15. 

Bram was ontgoocheld en boos, de coach diende alle zeilen bij te zetten om Bram te overtuigen dat 

niet alleen dit punt de set beslist had. Daar Simon behoorlijk vlot beweegt over het terrein en veel 

terug brengt is het zaak om goede lijnen uit te zetten in de opbouw en de druk hoog te houden. 

De derde set werd aangevat, de spanning was te snijden. Weerom ging het gelijk op. Bram kon niet 

echt hetgeen brengen wat van hem gevraagd werd. Halfweg bij de kantwissel werd Bram nog eens 

aangepord om alles te geven wat hij kon. Plots kon Bram een kleine kloof bijeen spelen en het 

vertrouwen groeide. Nu zag men aan de andere kant dat Simon plots een kleine crisis doormaakte. 

De derde set ging na veel zweten en zwoegen naar Bram. Simon was nu op zijn beurt teleurgesteld. 

Het moet gezegd dat dit zeker een slopende partij was voor beide spelers. 

Ook de volgende wedstrijd van Bram gaf aan dat hij niet goed op dreef was die zondag, hij won wel 

de wedstrijd met 15-12 en 15-3. Bram had zijn poule als winnaar afgesloten en stootte door tot de 

halve finale waar hij uitkwam tegen Stijn Van Herreweghe. 

Bram moest zeker meer  brengen om de strijd met Stijn tot een goed einde te brengen. Dit bewezen 

vroegere confrontaties tussen beiden.  

Ditmaal echter was Stijn de sterkste en won met 15-8 en 15-9. 

Bram eindigde gedeeld derde.  

 

Doorheen deze wedstrijden kwam rond de middag Deschamps Frabrice aan in de sporthal. 

Zijn  eerste wedstrijd startte omstreeks 14.20 Hr. Dit werd reeds direct een spannende wedstrijd 

welke door Fabrice werd gewonnen met 21-19 en 21-19. Fabrice moet gedacht hebben dat het nog 

spannender kon want zijn volgende wedstrijd was zeker niet goed voor het hart van de 

respectievelijke aanhang van beide spelers.  De wedstrijd werd beslecht in drie sets en duurde 37 

minuten. De eerste set won Fabrice met 21-18, de tweede verloor hij met 16-21. De derde set ging 

gelijk op tot 19-19. Fabrice maakte het uit en won met 21-19.  

De coach voelde zich tien jaar ouder.  

 

 

 

 

 

 

In zijn derde wedstrijd kwam Fabrice uit tegen Alessio De Maesschalck.  Fabrice was niet onder de 

indruk van zijn tegenstander niettegenstaande Fabrice  meer dan een kop kleiner was en minder 

body had. Fabrice kwam echter bedrogen uit, Alessio was zo een” valse trage” zoals men in de 

volksmond zegt en zijn backhand was meer dan stevig te noemen. Fabrice werd veel op zijn achterlijn 

vastgepind en diende alles uit de kast te halen om punten te scoren. Fabrice gaf sterk weerstand en 

bevocht meerdere langere rally’s , en als de kans zich voordeed scoorde hij, meer kon de coach niet 

verlangen. Fabrice verloor met 21-12 en 21-11 en was teleurgesteld. Door tweede te worden in zijn 

poule bereikte Fabrice de kwartfinale in de B-reeks.  Tegen Cedric Balthau was Fabrice niet 

opgewassen, Fabrice verloor met 8-21 en  7-21. Ook hier vocht hij voor wat hij waard was. 

 

De begeleiders waren uiterst tevreden over hun jeugdspelers en hopen  

in de toekomst nog te kunnen genieten van jullie wedstrijden.  

 

 

De Coach, R.C. 

 


