
Eikenlo BC jeugd 

Van 25 januari tot en met 15 februari was het een drukke periode voor onze jeugdspelers. 

DRIVE DENDERMONDE 

Vier zaterdagen op rij moesten zij aan de bak, het begon dus op 25 januari met de volgende 

ontmoeting in de jeugdcup te Dendermonde. 

 

Bij de meisjes -11 eindigde Margo weerom op de eerste plaats. Na gemakkelijke winst in haar eerste 

twee wedstrijden liep het nadien echter niet zo vlot. Tegen Hannelore Tobback had Margo drie sets 

nodig om afstand te nemen. En ook in haar laatste wedstrijd tegen Lotte Deman verliep de eerste set 

erg spannend, Margo won die partij met 15-14 en 15-10. 

 

Eva Stal haalde op haar beurt de finale. Na een moeilijke wedstrijd tegen Lotte De Rijcke, welke ze 

winnend afsloot, kende ze geen tegenstand bij de andere wedstrijden in haar poule. In haar finale 

begon Eva goed tegen Lena Libbrecht en won zij de eerste set, de tweede set ging echter naar Lena. 

Halfweg de derde set besloot Eva om op te geven, met een kleine blessure en een 11-2 achterstand 

was dit misschien een goede beslissing, ook met het oog op de komende weken. 

 

Lore De Prest wist haar eerste wedstrijd te winnen en dit in drie sets. Na verlies in de eerste set nam 

ze een comfortabele voorsprong in de tweede. Op het eind van die set liep het nog bijna mis, Lore 

haalde het met 21-20. Nadat ze nog eens goed werd wakker geschud won Lore vlot de derde set. 

Lore speelde ook nog een goede wedstrijd tegen Jolien Muller, hier verloor ze met 15-21 en 13-21. 

De stand 21-20 zou nadien nog meerdere keren op het scorebord verschijnen bij onze meisjes -15, dit 

tot schrik van de aanwezige ouders van onze spelers. 

 

Intussen had Bram Christiaens ook al vlot zijn  poule gewonnen. Na winst van zijn halve finale kwam 

hij uit tegen Jarne Van Herreweghe. Bram had de vorige onderlinge ontmoeting in Latem gewonnen. 

Het werd een spannende strijd welke Jarne won met 21-13, 18-21 en 21-17. Bram dus voor de 

tweede maal op rij bekroond met de tweede plaats. 

 

Bij de meisjes – 15 kon Axelle De Prest één wedstrijd winnen in haar poule. In haar twee andere 

wedstrijden verloor zij telkens haar eerste set met 20-21. 

 

Hanne Everaerts kon twee wedstrijden winnen in haar poule en stootte door naar de B-finales. 

De eerste match won zij in drie sets, de tweede verloor zij en in de derde partij was er weerom een 

21-20 notering, gelukkig dit keer in het voordeel van onze speler. Maar in haar vierde wedstrijd ging 

ook Hanne bij de eerste set de boot in met een 20-21. In de tweede set was Hanne kansloos. 

 

Bij de meisjes -17 kon Rani Everaerts haar eerste wedstrijd winnend afsluiten, dit na drie spannende 

sets, setstanden: 21-18, 19-21 en 21-18. In haar twee volgende wedstrijden was Rani kansloos tegen 

de twee eerste van het klassement.  

  



VLA-BAD 

Op 1 februari namen onze spelers deel aan de ontmoeting in Wortegem-Petegem, daar stonden de 

disciplines dubbel en dubbel gemengd op het programma. 

 

Bij de meisjes – 15 verloren Axelle en Hanne hun eerste match in twee sets van Emma Quipor en 

Merel Braeckman, het werd 12-21 en 10-21. De coach had een dubbel gevoel, tactisch liep het niet 

zoals verhoopt. In de tweede wedstrijd verliep het beter en werd er gewonnen van Lies Van Der 

Meulen en Miarka Van Petegem, onze meiden waren dolgelukkig … zo gelukkig dat ze in hun 

volgende wedstrijd tegen de zwaktste tegenstanders in de eerste set teveel punten tegen kregen. De 

tweede set verliep dan weer goed, maar de verkwiste punten zouden wel eens kunnen doorwegen, 

en dat bleek achteraf zo toen ons koppel hun laatste wedstrijd verloor. In die laatste wedstrijd 

verloren zij de eerste set (jawel) met 20-21, in de tweede set werd het 19-21. Via het puntentotaal 

behaalden onze meisjes de derde plaats. Met een saldo van 10 punten meer dan Axelle en Hanne 

eindigden Lies en Miarka tweede dit niettegenstaande zij hadden verloren van de Eikenlo girls. 

 

Bij de meisjes -11/-13 eindigden Eva en Margo op de tweede plaats. Het beslissend duel tegen Lotte 

De Rijcke en Lena Libbrecht verloren onze meisjes in drie sets, het werd 7-15, 15-11 en 15-10. 

 

In het gemengd -11/-13 speelde Lore aan de zijde van Kjell Aelbrecht. Zij wisten vier van hun vijf 

wedstrijden te winnen. In hun eigen leeftijdscategorie werden ze wel eindwinnaar en op die manier 

haalde Lore haar allereerste medaille binnen, dan nog een gouden plak. Het moet niet gezegd dat ze 

dit ten huize van “DE PREST” mochten ondervinden, zo fier als een gieter besteeg Lore aan de zijde 

van Kjell het podium. 

PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 

Op 8 februari trok een delegatie van vijf spelers van Eikenlo BC naar RONSE om deel te nemen aan de 

Provinciale Kampioenschappen. 

 

Bram moest als enige erg vroeg beginnen, in een nog koude zaal won hij vlot zijn eerste wedstrijd. Op 

de middag won Bram ook zijn tweede poulewedstrijd en stootte door naar de kwartfinale. In de 

kwartfinale tegen Sebbe Huyghe kende Bram geen enkel probleem en bereikt de halve finale. Tegen 

Esslyn De Pauw moest Bram in opdracht van de coach het tempo hooghouden. Esslyn kon tot 

halfweg de eerste set behoorlijk weerwerk bieden maar moest dan toezien dat Bram toch vlot 

afstand nam. In de tweede set kreeg Bram het iets moeilijker, Esslyn kon goed mee en moest zich pas 

op het eind gewonnen geven. Bram naar de finale, een eerste medaille was een feit. In die finale 

moest Bram zich gewonnen geven met tweemaal 16-21, het werd dus zilver en het goud was voor 

Van Herreweghe Stijn. Bram nam nadien ook nog deel aan de Heren Dubbel en het Dubbel gemengd. 

Aan de zijde van Eloime Bossuwé haalde Bram de finale. De tegenstanders waren Van Herreweghe 

Jarne en Stijn. De wedstrijd werd een zware driesetter, setstanden 14-21,21-19 en 14-21. 

Bram haalde hiermee zijn tweede zilveren medaille binnen.  

Bram vocht dan samen met Kristien Cool nog een derde titanenstrijd uit tegen weerom Van 

Herreweghe Stijn en Lena Libbrecht. Bram en Kristien namen snel een voorsprong maar uiteindelijk 

kwamen er verlengingen aan te pas. Het waren Stijn en Lena die de eerste set wonnen met 26-24. 

Bij Bram was het toch al behoorlijk op, Kristien en hij gaven echter niet op, maar de tweede set ging 

ook al naar Stijn en Lena dit met 21-18. 

 

 



Stijn en Lena naar de finale, de andere finalisten waren Eva en Lennert Heynderickx. 

Eva en Lennert (beiden eerstejaars) waren niet favoriet maar je weet maar nooit. Met een paar 

richtlijnen speelden beiden een goede eerste set en lieten zij zich niet zo maar opzij zetten. Het 

waren toch Stijn en Lena welke de eerste set wonnen met 21-16. In de tweede set werd het snel 

duidelijk dat het voor het duo Eva en Lennert de eerste set veel krachten had gekost, de wil was er 

nog wel maar meerdere punten bleven in het net steken door de vermoeidheid. Eva en Lennert 

hadden dus zilver. 

Voor Eva was dat haar derde medaille van de dag. Eerder die dag speelde Eva een goede eerste 

wedstrijd tegen Lotte De Rijcke en won met 21-14 en 21 10. Ook haar twee volgende wedstrijden in 

haar poule won zij. De meeste tegenstand kwam nog van Bethlé Hermans maar Eva won het pleit 

met 21-16 en 21-14. Eva kwam in de finale uit tegen favoriet Kristien Cool. Daar Kristien nog maar 

net hersteld was van een blessure werden de kansen van Eva misschien groter. Eva deed goed mee 

en kon lang aanklampen, het was echter Kristien die won met 21-18. In de tweede set liet Eva het 

wat afweten, op het laatst spartelde ze nog even tegen maar het goud was voor Kristien. 

Eva had daar haar eerste zilveren medaille van de dag vast. 

 

In de finale van de meisjes -13 speelden Eva en Margo de finale tegen Lotte en Lena. Vooral Margo 

liet het in de eerste set afweten met een 9-21 verlies tot gevolg. Margo moest overtuigd worden van 

haar kunnen en het was niet omdat zij bespeeld werd door de tegenstander dat zij dit zo maar moest 

laten gebeuren. In de tweede set namen Lotte en Lena terug vlot een voorsprong maar Margo begon 

toch beter te spelen waardoor er terug meer evenwicht kwam in de partij. Onze meisjes slopen 

langzaam dichterbij maar moesten zich toch gewonnen geven met 18-21. Hier haalde Eva dus haar 

tweede zilveren medaille die dag. Ook Margo had hier haar tweede medaille binnen. 

 

Voordien had Margo als favoriet goud gewonnen in het enkel meisjes -11. Alleen tegen Hannelore 

Tobback had Margo het moeilijk in de tweede set, daar liet ze haar tegenstander op het laatst sterk 

terugkomen. Margo won die partij met 21-6 en 21-18. In de andere wedstrijden was haar grootste 

tegenstander zijzelf, door stress maakte ze soms onverklaarbare fouten maar het liep toch nog 

allemaal goed af. 

 

Dan waren er nog Axelle en Hanne. Zij waren geen medaillekandidaten maar ervaring opdoen in zo 

een tornooien is ook een belangrijk gegeven. Als coach was ik echt tevreden dat zij werden uitgeloot 

tegen de moeilijkste tegenstanders zowel in het enkelspel als in het dubbel. Hanne kwam onder 

andere in haar poule uit tegen Shelly Maljers en Axelle trof in haar poule Amy Maljers om daarna 

samen tegen de zusjes te moeten spelen in het dubbel. 

Hanne ging van start tegen Fien Wauters, het werd een spannende driesetter, setstanden 21-16, 17-

21  en 21-17. In haar tweede wedstrijd tegen Shelly kreeg Hanne een 21-2 en 21-4 om de oren.  

Axelle had naast Amy ook nog Merel Braeckman in haar poule. Axelle verloor beide wedstrijden. 

Na het verlies tegen Shelly begon Hanne plots over haar eerste wedstrijd, dat ze toch goed gespeeld 

had en of dit geen reden was dat de coach voor de spelers wafels zou bakken. De coach maakte een 

deal, 15 punten scoren tegen de Maljers zussen in het dubbel was gelijk aan wafelenbak. Enkele uren 

later speelden Hanne en Axelle tegen de zussen, in de eerste set konden onze meisjes niet veel 

scoren, na halfweg nog wat richtlijnen te hebben mee gekregen kwamen zij toch aan zes punten. 

Ik zei hen dat dit stukken beter kon, dat ze niet onder de indruk moesten zijn van de tegenstander 

maar gewoon alles geven wat ze in hen hadden. De tweede set startte nog vrij ondergaand maar 

stilaan werden de rally’s langer, werd er beter verdedigd en kon af en toe de aanval worden 

overgenomen. Op de bank zag je de moeders van onze meisjes groeien. Er kwam meer swing in de 



wedstrijd, het werd een wedstrijd. En Hanne en Axelle scoorden heel wat punten. Toen het 15-18 

werd reageerden de tweelingzussen onmiddellijk met “wafels bakken”. Hanne en Axelle keken in de 

richting van de coach met een brede glimlach op hun gezicht. Daarna ging het spel door, er volgden 

nog enkel leuke rally’s. De set werd gewonnen door Amy en Shelly met 21-16. Axelle en Hanne waren 

dolgelukkig, zij hadden geen medailles gewonnen maar wel de wafeldeal, en het was duidelijk dat 

ook de moeders al zin hadden in een lekkere wafel. 

Het was voor velen een lange dag geweest, voor Eikenlo BC was het resultaat voor het tweede jaar 

op rij erg positief, er werden in totaal door onze spelers één gouden en zes zilveren medailles 

behaald. 

DANLIE HAMME 

Op 15 februari stond alweer een jeugdcup ontmoeting op het programma, dit in Hamme. 

Margo begon goed en wist vlot de finale te bereiken. Tegen Hannelore Tobback speelde Margo een 

sterke eerste set welke zij won met 15-5. Ook de tweede set bleek zonder problemen naar Margo te 

gaan toen zij zes punten voorsprong telde. Margo maakte echter plots de ene fout na de andere en 

Hannelore putte opnieuw moed. Hannelore won de tweede set met 13-15. De derde set kende 

hetzelfde scenario, een goede start van Margo en dan door onnodige fouten de tegenstander laten 

terug komen. Hannelore had plots enkele matchpunten, Margo vocht terug tot 14-14 maar het 

laatste punt ging dan toch naar Hannelore. Margo moest zich dus tevreden stellen met de tweede 

plaats. 

 

De start van Eva verliep niet goed, tegen Aline Van De Velde was snel te zien dat Eva het niet 

gemakkelijk zou hebben. Nog vroeg in de wedstrijd werd Eva tegenvoets genomen, zij wou reageren 

maar verloor haar evenwicht met een zware val tot gevolg. Eva hield er een pijnlijke knie aan over, 

even dacht ze aan stoppen. Na een korte evaluatie zette ze haar partij verder. Eva won moeizaam de 

eerste set maar in set twee zakte het niveau van Aline helemaal weg. Eva stootte na winst tegen 

Lotte De Rijcke en van Liselotte Present door naar de finale. Haar tegenstander was Lena Libbrecht. 

Lena startte sterk en bouwde een kloof uit, Eva vocht terug tot een 15-15 maar dan nam Lena 

opnieuw de bovenhand. Lena won de set met 16-21. In de tweede set nam Eva een sterke start, Lena 

kon op geen enkel moment terug komen en Eva won met 21-10. In de derde set ging het gelijk op, bij 

10-9 voor Eva ging zij achteraan een shuttle halen waarbij zij zelf buiten het terrein kwam en op een 

kegel trapte. Eva kwam opnieuw zwaar te val, dit maal op haar andere knie. Iedereen op en rond het 

terrein schrok van het voorval. Na een korte onderbreking kon Eva hervatten en ook het eerste punt 

nemen, bij 11-9 werd er gewisseld van kant. Eva bleek geen hinder te ondervinden van de val en 

bouwde haar voorsprong verder uit. Eva won de derde set met 21-13. 

 

In dezelfde categorie won Lore haar eerste wedstrijd. In haar tweede wedstrijd tegen Sara Vydt 

kende Lore een slechte start, in de eerste set had zij geen verweer tegen Sara. In de tweede set liep 

het iets beter maar de winst was toch voor Sara. In haar volgende wedstrijd tegen Jolien Muller kon 

Lore niets anders dan het spel ondergaan, alles wat zij probeerde liep mis. Lore verloor kansloos en 

was toch wel teleurgesteld. 

 

Bij de meisjes -17 kreeg Rani onverhoopt de kans om voor een medaille te spelen. Rani weerde zich 

met veel overgave maar had tegen het eerste reekshoofd geen enkel kans om het haar moeilijk te 

maken. Na 23 minuten was het verdikt gevallen, Rani moest zich tevreden stellen met het zilver en 

dat deed ze ook, dit was duidelijk te zien op de prijsuitreiking toen zij poseerde voor de fotoshoot. 

 



In de namiddag moesten Axelle en Hanne nog aan de bak. Beide meisjes hadden een kans om door te 

stoten naar de finale reeksen, dan moesten ze wel twee wedstrijden winnen in hun poule. 

Toen Axelle haar eerste wedstrijd nipt verloor (met in de derde set weerom een 20-21) waren haar 

kansen om door te stoten al serieus geslonken. Tegen Merel had Axelle in haar tweede wedstrijd 

geen kans om iets recht te zetten, dan maar volle bak in haar derde en vierde wedstrijd. 

En het werd spannend, Axelle won de derde wedstrijd tegen Sarah Wandels in drie sets. In haar 

laatste wedstrijd tegen Lies Van Der Meulen speelde Axelle één van haar beste partijen ooit. Lies 

won de eerste set met 21-16 maar in set twee moest zij tot het uiterste gaan om Axelle af te houden. 

De tweede set ging met 21-19 naar Lies. Axelle dus uitgeschakeld maar toch super tevreden over 

haar prestaties. 

 

En ook Voor Hanne werd het net niet. Hanne won haar eerste wedstrijd en kende dus een betere 

start dan Axelle. Vooraf was de wedstrijd tegen Emma Quipor als een verliespartij ingecalculeerd 

maar Hanne liet de tegenstander aanvoelen dat zij stilaan de kloof aan het dichten is, Hanne verloor 

met een verdienstelijke 21-15 en 21-12. Hanne had nog twee wedstrijden te gaan, één maal winnen 

was genoeg om door te gaan. Tegen Linh Eliana zagen de supporters een spannende wedstrijd, 

Hanne moest de overwinning aan Linh laten met twee maal 19-21. Nog steeds had Hanne een goede 

kans om door te stoten, tegen Miarka Van Peteghem kon dit wel lukken. Opnieuw volgde er een 

spannende eerste set, en ja… wat Axelle kan… kan Hanne ook, de set verliezen met 20-21. 

Dit verlies was er teveel aan, na een week van ziekte en de inspanningen welke Hanne al geleverd 

had brak bij haar de veer. Hanne verloor de tweede set met 10-21. 

Niettegenstaande het feit dat Axelle en Hanne hun poule niet overleefd hadden mogen zij toch best 

tevreden zijn over hun optreden. 

Na vier slopende zaterdagen is er uiteindelijk voor allen een beetje rust in het verschiet, maar op 1 

maart is het weer van dat, met zijn allen naar Sint-Niklaas. 

De coach dankt de spelers voor hun geleverde prestaties de afgelopen weken. 

 

        Chris 

 

 

 

 

  

 

 


