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Voorwoord – Linda Schippers
Beste clubs, spelers en sympathisanten,
Het jaar 2019 nadert stilaan zijn laatste dagen. Leerlingen hebben hun examens afgelegd en wachten vol spanning
op rapporten. Iedereen maakt zich klaar voor de eindejaarsperiode om samen met familie en vrienden gezellig
samen te zijn. Even de tijd nemen om de sport aan de kant te schuiven en terug te blikken op het voorbije jaar.
Dit is de eerste nieuwsbrief van dit seizoen die in jullie bus valt. De nieuwsbrief is niet dood, maar dringend aan een
make-over toe. Vandaar dat jullie er de voorbije maanden nog geen ontvangen hebben. We werken achter de
schermen hard aan onze communicatiekanalen. Zo zal de website in een nieuw kleedje gestoken worden. Daaraan
gekoppeld zal onze nieuwsbrief er anders gaan uitzien en anders opgebouwd worden. Ook onze Facebook pagina
zal meer gevoed worden met interessante informatie. Zodra we klaar zijn om alles aan te wereld te tonen, zullen
we dit uitgebreid communiceren.
Het Georges Rogiers tornooi en de provinciale kampioenschappen voor volwassenen liggen alweer achter ons. De
aanwezige spelers waren duidelijk tevreden aan de foto’s te zien. Bij deze wil ik Luc Bal en zijn medewerkers
danken om de kampioenschappen in goede banen te leiden. Volgend seizoen strijken we neer in Zwijndrecht. We
hopen dat we in de toekomst weer meer deelnemers kunnen aantrekken dan de voorbije jaren het geval was.
Ondertussen kijken we reeds uit naar de provinciale kampioenschappen voor jeugd en senioren, die doorgaan op
zaterdag 8-9 februari in Edusport. Tijdens die kampioenschappen zullen we de tijd nemen om de laureaten van het
PBA Jeugdcircuit te vieren. Hopelijk schrijven de winnaars ook zelf in voor de kampioenschappen.
Onze selectiespelers waren weer op heel wat tornooien actief. In alle leeftijdscategorieën stonden we al op het
hoogste schavotje. Proficiat aan ons rode leger, dat zoals steeds puik werk levert! Doe zo voort.
Onze Raad van Bestuur kan nog steeds heel wat extra mankracht gebruiken. Onze evenementencel, die zorgt voor
extra inkomsten via een wafelverkoop, familiedag, catering tijdens tornooien enz. is op zoek naar opvolging, want
de huidige medewerkers gaan “op pensioen”. En we hebben die inkomsten hard nodig voor onze dagelijkse
werking. Luc Van den Heuvel, die zijn handen reeds meer dan vol heeft met de seniorencompetitie, zou de
recreantencommissie graag doorgeven aan iemand anders. Wie zich geroepen voelt voor één van beide taken, kan
zich bij mij melden. Deze taken kunnen ook een “duobaan” zijn, dus ook met 2 kan je je alvast opgeven. Een goed
voornemen voor 2020?
Tot slot wil ik jullie langs deze weg een heel gezond en sportief jaar toewensen, waarin respect en sportiviteit de
bovenhand nemen. Laat ons daar allemaal samen aan werken. Merry X-mas and a happy new year!
Linda Schippers
Voorzitter PBA vzw

Mededelingen van de secretaris – Patrick Broeckx
Bestuursaanpassingen: Wanneer er in je club wijzigingen gebeuren in het bestuur, dienen deze altijd aan de PBA
secretaris gemeld te worden, zodat onze correspondentie bij de juiste bestuursleden terecht komt. Je zorgt er best
ook voor dat de gegevens op www.toernooi.nl ook steeds actueel zijn.
PBA ledenlijst: De algemene ledenlijst voor november 2019 is in te kijken op de website.

Volg ons ook via Facebook!
Betalingen aan PBA – Bruno Wuyts
Onze penningmeester vraagt met aandrang dat alle betalingen die clubs, ouders en spelers aan PBA
verschuldigd zijn, tijdig gebeuren. Het kan gaan om de jaarlijkse werkingsbijdrage, jaarlijkse bijdragen voor
competitieploegen, inschrijvingen voor evenementen, boetes voor de provinciale competitie, halfjaarlijkse
bijdragen voor jeugdselectiespelers enz.
Zeker bij de overgang van het ene boekjaar naar het andere is het efficiënter werken als alle te ontvangen
bedragen in het juiste boekjaar binnenkomen. Betaal dus het hele jaar door op tijd, maar zeker in de laatste
weken van het jaar!

Jeugdcircuit 2019 - 2020 – Kathleen Duré / Stefan Verbraeken
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Nieuws van onze jeugdselectie – Patrick Broeckx
Onze PBA selectie is weer aan een sterk seizoen bezig, zoals jullie hieronder in diverse verslagen kunnen lezen. Elk
seizoen opnieuw scouten we op tornooien en kijken we uit naar nieuwe talenten om onze basis te verbreden en te
versterken. Als we de verdeling van onze spelers over de clubs in de provincie Antwerpen bekijken, wordt duidelijk
dat de meeste spelers nog steeds uit het Antwerpse komen. Van de 18 vertegenwoordigde clubs levert vooral Olve
de meeste spelers af, gevolgd door Zwijndrecht, Amateurs en AIB. Alle andere clubs zijn beperkt tot 1 à 2 spelers,
zoals jullie op de grafiek hieronder kunnen zien. Wil dit zeggen dat er in de andere clubs geen talenten zitten? Nee,
absoluut niet, ze geraken alleen om een of andere reden niet tot bij ons. Bij deze doen we dan ook een warme
oproep aan alle Antwerpse clubs om hun talentrijke jeugdspelers de kans te geven zich verder te ontwikkelen bij de
PBA. Alleen zo kunnen we onze sport naar een hoger niveau brengen.

Nieuws van onze jeugdselectie – Twan Meiresonne & Kristine De Cuyper
Yonex Belgian Junior Master Tornooi - Brons - Lokeren op 7/9/2019
De PBA selectie bestond uit 30 spelers/speelsters verdeeld over de jeugdcategorieën U11 (9), U13 (14) en U15 (7).
JE U11
4 poules waarin enkel de poulewinnaar doorstootte tot de halve finale. Met Flint Croes en Siebe Vertonghen
hadden we twee halve finalisten. Milan Priem en Ybe Pauwels strandden met 2/3, Dean Vergauwen met 1/3. Milan
verloor zijn match tegen selectiegenoot Siebe in 3 sets (21-23, 21-15 en 17-21). In de HF moest Siebe de meerdere
erkennen in Victor Mihalache (10-21 en 6-21). Flint had geen enkele moeite met Jonas Cosemans (21-8 en 21-4). De
finale tussen Victor en Flint nam een spannende aanloop met 21-19 in set 1. In de tweede set liet Flint zijn
tegenstander nooit een dreiging voor zijn uiteindelijke zege worden.
JD U11
Ybe Pauwels en Dean Vergauwen verloren in hun poule tegen de latere winnaars Jonas Cosemans en Victor
Mihalache. Flint Croes mocht met Siebe Vertonghen wel naar de finale, nadat ze hun drie poulewedstrijden met
overmacht wonnen. In de finale konden ze echter de overwinnaars van Ybe en Dean slechts in de tweede set aan
het wankelen brengen (14-21 en 19-21).
ME U11
Ook hier vier eliminatiepoules. Lily Verhulst was onze enige doorstootster naar de HF. Gaëlle De Cuyper won 1 op 3,
ondanks de volgehouden “uwen opslag!” van de mama aan de zijlijn. Margaux Lenaerts won eveneens 1 op 3.
In de HF struikelde Lily op de valreep over Maud Bruyninckx (13-21 en 20-22), de latere winnares.
MD U11
Gaëlle en Lily wonnen één van de twee wedstrijden in hun eliminatiepoule. De andere verloren ze met 15-21 en 1621 tegen Yasmine De Vent met Lora Laporte, de latere winnaressen.

JE U13
8 eliminatiepoules voor 8 kwartfinalisten. Jelle Van Dessel (gemakkelijk), Quinten Van Dessel (even gemakkelijk) en
Rune Verbist (strijdend in match 2) plaatsten zich. Micah Melis (1 op 2), Virat Gandhi (1 op 3), Ferdinand Verhaegen
(0 op 2), Malte Wülfrath (0 op 2) en Jesse Daneels (0 op 3) konden zich niet plaatsen.
Rune Verbist verloor in de kwartfinale van Thomas Mabbe met 9-21 en 14-21. Quinten Van Dessel had een lastige
kwartfinale tegen Dion Hoegen en verloor met 14-21 en 16-21. Jelle bereikte relatief gemakkelijk de halve finale,
hier kwam hij de latere winnaar Dion Hoegen tegen, die ook zijn dubbelpartner had uitgeschakeld. Weerwraak zat
er niet in met 8-21 en 13-21. Toch mocht hij tevreden zijn over zijn spelniveau.
JD U13
Geen poules maar rechtstreekse afvalling in 4 rondes. Jesse Danneels sneuvelt met Malte Wülfrath in de eerste
ronde tegen Lars Adriaensens met Lukas Pauwels na een wisselende 3-setter (21-16, 15-21 en 15-21). Rune Verbist
speelt samen met Micah Melis. Ze krijgen een “bye” in ronde 1 maar zijn niet opgewassen tegen Kaylie Jones met
Thomas Mabbe in de KF. Ook het koppel Jelle en Quinten Van Dessel krijgt een “bye” in Ronde 1. Met 21-15 en 2110 walsen ze naar de HF ten nadele van Vik Van Der Sypt en Tille Van Parys. Hun halve finale is een beklijvende
wedstrijd. Gelijk opgaand tot bijna de golden 30, verliezen ze in extremis de eerste set met 27-29. Ook in set twee
zijn ze de gelijke van Jasper Cosemans met Dion Hoegen. Het wordt weer een nipt verlies met 17-21. Jasper en Dion
zullen het tornooi winnend afsluiten.
ME U13
6 eliminatiepoules voor evenveel PBA speelsters. Navya Agrawal wordt uitgeschakeld na een verdienstelijke
wedstrijd tegen latere finaliste Lieke Van Parys (8-21 en 11-21). Tammi heeft het onverwacht moeilijk tegen Jorun
Schollen (21-19 en 21-18). Deze laatste heeft enorme progressie gemaakt sinds vorig seizoen en behoort nu tot de
top in haar categorie. Mulan Hofmans verliest haar beide wedstrijden. Tegen Emma Jacob gaat ze plots en in de
beslissende set ten onder (16-21, 21-19 en 9-21). Annisha Khimani verslaat Fae Boonen met 21-18 en 21-14. Haar
tweede match wint ze op routine. Merel Patteet moet slechts de duimen leggen voor haar dubbelpartner Léa
Dauphinais. Ook hier, na een gelijk opgaand begin, in een desastreuze derde set (21-17, 19-21 en 8-21). Imke Van
De Velde strijdt zich naar winst tegen Marie Van Moeseke (21-17, 8-21 en 21-12) en wint dan gemakkelijk haar
tweede match.
In de kwartfinale staan Imke en Annisha tegenover elkaar. De krachtig spelende Annisha overpowert Imke met 2
keer 21-12. In de halve finale maakt Annisha het Lieke Van Parys moeilijk. In de eerste set houdt ze stand tot 17-21.
Ze heeft alles gegeven, wat zich wreekt in set 2 (12-21). Tammi speelt de halve finale tegen de piepjonge Léa
Dauphinais die verrassend Mila Buyck uitschakelde met 21-16 en 21-14. Tammi onderschat Léa niet en heeft haar
wedstrijd tegen Mila goed bestudeerd. Met 21-9 en 21-5 gaat ze probleemloos door naar een finale tegen Lieke.
De IPJO van dit jaar nog goed in het geheugen verwachten we weer een trillend wedstrijdverloop. Tammi heeft
echter steeds de wedstrijd onder controle, speelt nagenoeg foutloos en vooral zeer sterk verdedigend en
verwoestend aanvallend. De cijfers liegen er niet om: 21-11 en 21-13.
MD U13
Navya en Imke verliezen meteen in de eerste ronde tegen de latere winnaars Fae Boonen en Lieke Van Parys met
21-17 en 21-13, na lang goed weerwerk te hebben geboden. Mulan Hofmans met Emma Jacob worden ook
onmiddellijk de pas afgesneden door PBA-genote Merel Patteet met Léa Dauphinais (12-21 en 12-11). Merel gaat
dus door. Annisha, gekoppeld aan Mila Buyck vecht haar tanden stuk in een spannende driesetter tegen Jorun
Schollen met Marie van Moeseke (21-18, 15-21 en 17-21). Tegen dit koppel mogen Merel en Léa het nu opnemen.
Ook dat levert een driesetter op waar in de decider niets nog lijkt te lukken voor ons koppel (16-21, 21-19 en 1121).
JE U15
Rijk gevulde competitie met 12 eliminatiepoules. In poule B wint Lars Patteet gemakkelijk zijn 2 wedstrijden. Zijn
broer Viktor moet knokken voor winst in match 1. De tweede match verloopt vlotjes. Kyan Vancamp heeft het

moeilijker, maar verliest toch geen enkele set (21-15, 21-16 en 21-18, 21-18). Matts Croes laat zich een decider
opdringen (19-21) in zijn eerste match na een gewonnen eerste set (21-13). Hij herstelt zich met eveneens 21-13 in
de derde.
In de eerste ronde verdedigt Kyan zich verdienstelijk, met 2 keer 15-21. Matts moet bij de les blijven om Yannick
Bauwens uit te schakelen met 21-13 en 21-16. Viktor heeft minder moeite met Ramon Albers (21-9 en 21-7).
In de kwartfinale moet Matts optornen tegen eerste reekshoofd Wan Po Liu. Onder indruk van alleen al de naam
geeft hij de eerste set prijs (18-21). Hij heeft nu wel het Aziatische spel doorzien en stelt de bordjes gelijk met 2116. Hij kent nu niet alleen het spel, maar ook de zwaktes van zijn tegenstander. En die liggen duidelijk in de conditie
(21-7).
Ondertussen leveren Lars en Viktor een broederstrijd. De oudste haalt het (nog altijd) met 21-14 en 21-15.
Tegen Jochem Manné (Ned) speelt Matts weer een oerdegelijk match die hij steeds onder controle houdt (21-14 en
21-17). Lars heeft enkel wat moeite in de eerste set met Baptiste Rolin (21-16 en 21-8). We krijgen dus een finale
tussen 2 PBA spelers, Matts en Lars. Na set 1 voor Lars (21-9) lijkt de wedstrijd gespeeld. In set 2 keren de kansen.
Niets lijkt voor Lars nog te lukken, zeker nadat zijn frustratie een hoogtepunt bereikt (16-21). Nadat hij de innerlijke
rust hersteld heeft komt zijn overwinning nooit meer in gevaar (21-12).
JD U15
In de eerste ronde komen twee halve PBA teams tegenover elkaar. Matts Croes met Lucas Lesuisse verslaan Kyan
Vancamp met Jamie Jones na een verbeten tweede set (21-12 en 21-18). De Patteet brothers walsen door de
eerste ronde met 21-12 en 21-9. Matts en Lucas moeten ook in de kwartfinale bij de les blijven, zeker na een zeer
spannende set 1 (21-19 en 21-15). Lars en Viktor blijven walsen, nu links in plaats van rechtsdraaiend (21-9 en 2112).
De eerste halve finale spelen Matts en Lucas tegen Vivian Beelen en Baptiste Rolin. Ze vliegen er meteen in met 2117. Daarna tonen de tegenstanders zich de sterksten met 11-21 en 12-21. Ze zullen zich later tot winnaar kronen.
De tweede halve finale geeft ons nog hoop met Lars en Viktor tegen Yannick Bauwens en Damas Grande. Ze
beginnen te voorzichtig en stuiten op een 14-21. In set twee spelen ze de tegenstand volledig uit elkaar en winnen
overtuigend met 21-10. Dat kan niet meer misgaan. Maar de tegenstand heeft uit zijn fouten geleerd, verdedigt
stug en laat de kansen niet onbenut. Een paar foutjes zijn genoeg voor de uitschakeling met 18-21.
ME U15
Lore Pooters gaat met een “bye” onmiddellijk naar de finale. Julie van Hoof moet eerst Pauline-Charlotte Ruyssinck
uitschakelen. Dat het een spannende match zal worden, weten we na de eerste set die Julie, uitstekend spelend,
naar zich toe weet te trekken (23-21). De tweede set kan Julie niet meer wedijveren en ze verliest die met 15-21. In
de decider kan het weer alle kanten op met een gelijk oplopende score. Tot Julie een paar puntjes moet toegeven
en de kloof niet meer kan dichten (17-21). Lore moet nu in de finale onze eer redden. Daar heeft ze geen enkel
probleem mee (21-6 en 21-7).
MD U15
Tammi Van Wonterghem speelt met Noa Dauphinais in poule A. Tegen eerste reekshoofd Jade Braeckman met
Maite Geybels laten ze zien dat ze als U13 spelers ook in de U15 hun ‘vrouwtje’ kunnen staan. Nadat de tegenstand
in de eerste set van de verrassing is bekomen (alles spelend op de tengere en kleine Noa) met een 21-13, passen
deze hun speelwijze aan. Maar ons koppel is gebalanceerd en draait gesmeerd. Steeds op voorsprong halen ze de
overwinning binnen met 21-17. Hun tweede match is een walkover met 2 keer 21-7.
In poule B speelt Julie Van Hoof met Margot Bossuwé. Na een gemakkelijke eerste wedstrijdwinst met 21-11 en 2110, beginnen ze ook goed aan de tweede (21-9). Daarna komt steeds meer zand in het raderwerk (15-21 en 13-21).
Maar de positieve gameverhouding (3-2) geeft hen recht op de finale. Die spelen ze tegen het andere half PBA
team Tammi en Noa. Op dit gerodeerd en geolied koppel hebben ze geen vat. De verdiende winnaars zijn Tammi en
Noa met 21-10 en 21-13.

15th Luxembourg Youngsters op 26 en 27 oktober 2019
Onze afvaardiging mocht zich verheugen in een uitzonderlijk grote vertegenwoordiging op de zondagsessie
voorbehouden aan de kwart-, halve en finales in het enkelspel en de halve en finalewedstrijden in de dubbeldisciplines. Met 10 kwartfinalisten enkel en 7 halve finalisten in het dubbel kleurde de zondag dieprood. De weg
daarheen liep over eliminatiepoules en voorrondes op zaterdag.
M U11
Merel Patteet won achtereenvolgend van de Françaises Zia Hantz-Alberti (21-14, 21-8) en Elisa Hess (21-15, 21-15),
waarmee ze geplaatst was voor een finalepoule met 3. Voor het dubbelspel was ze gekoppeld aan Léa Dauphinais
(VVBBC). Tegen een Zwitsers-Duitse combinatie ondervonden ze nauwelijks tegenstand (21-10, 21-6). Maar tegen
de Ligue Grand Est moesten ze wel voluit gaan om hun teveel aan rechtstreekse fouten in set 1 (18-21) nog op het
nippertje overkomelijk te maken in set 2 (22-20) en pas het goede ritme te vinden in de decider (21-14).
J U11
Flint Croes kent geen gemakkelijk begin tegen de Fransman Alex Weissgerber die zich met 21-18 en 17-21 zijn
evenknie toont. Een hypernerveuze Fint begint aan de decider met 11-6 en draait met een overmoedige YES! Bij
16-14 belandt hij in de gevarenzone en paniek dreigt bij 18-18. Als een leeuwenwelp vecht hij zich doorheen de
benarde situatie naar 21-18. Tegen de Duitser Konstantin Vecerdea laat hij zich na 21-12 ook nog bijna in de luren
leggen (24-22). Nog is zijn lijdensweg niet ten einde. De Fransman Marceau Emond kan hij net niet de baas
(18-21, 19-21). Daardoor wordt hij tweede in zijn poule met een toegangsticket voor de kwartfinale tegen
reekshoofd 1.
Axel Gras wandelt op zijn gemak door zijn poule. Eerst legt hij de Nederlander Julien Hostert over de knie
(21-3, 21-3), daarna de Fransman Max Coklard (21-6, 21-6) en tenslotte de tweede Fransman Calixte Hoarau
(21-7, 21-6). Axel profileert zich meteen als potentiële winnaar.
Flint en Axel plaatsen zich voor de halve finale dubbel door de Ligue Grand Est te verslaan na een dramatische set 1
(12-21) en ondanks het elkaar steeds voor de voeten lopen (21-14, 21-16).
Al onze U11 spelers door naar de zondagsessie!
M U13
Annisha Khimani heeft in haar poule alle moeite met de Zwitserse Ilena Raminhos. De eerste set moet ze nog
toegeven met 19-2, maar ze krijgt stilaan vat op haar tegenstandster in set 2 (21-18). De decider (21-16) trekt ze
verdient naar zich toe. Tegen Lieke Van Parys kan ze enkel in de tweede set een vuist maken. De Française Albane
Hulin is ook nog te hoog gegrepen. Met een 1 op 3 haalt ze de volgende ronde niet. In de dubbel is Annisha
gekoppeld aan Mila Buyck (WVBF). Ze verslaan eerst een Belgisch-Frans koppel met 21-9 en 21-14 om daarna
Badminton Verband Region Zürich over de knie te leggen (21-11, 21-13). Goed voor de halve finale.
Tammi Van Wonterghem wandelt door haar poule met 21-1 en 21-2 tegen de Zwitserse Waira Delgadilo, 21-9 en
21-4 tegen de Franse Pénélope Legras en tweemaal 21-4 tegen de Emilia Winkler. In de voorronde maakt ze dan
zoete broodjes met de Nederlandse Meare Van Dam (2-9, 21-4). Goed voor de kwartfinale.
Tammi is gekoppeld aan Noa Dauphinais (VVBBC) en laat in de kwartfinale de Ligue Grand Est achter zich met 21-9
en 21-10. Ook naar de halve finale.
J U13
Viktor Patteet wordt in zijn poule meteen voor de leeuwen gegooid. Arthur Tatranov (FRA) loopt van bij het begin
uit naar 8-14. Pas dan beginnen zijn klauwen te botten. Net op tijd voltooit Viktor zijn inhaalrace (20-20). Nog een
kleine adempauze en met 22-20 wint hij set 1. De Fransman oogt zodanig uitgeput dat voor een derde set niet meer
gevreesd hoeft te worden. Wat bevestigd wordt in set 2 (21-8). Na een adempauze in de tweede poulematch
(21-6, 21-7) wacht Hugo Chanthakesone. Weer een strijd op het scherp van de snee waarin Viktor blijft
aanklampen, maar nooit een beslissende voorsprong kan opbouwen. Met 19-21 en 18-21 moet hij in de Zwitser zijn
meerdere erkennen. Voorlopig (?), want het zou ons niet verwonderen mochten we hier de twee finalisten aan het
werk hebben gezien. Als tweede in zijn poule kan Viktor door naar de 1e ronde tegen Quinten Van Dessel. Na 21-8
en 21-9 mag hij het in de 2e ronde uitvechten tegen zijn dubbelpartner Dion Hoegen (NED) voor een plaats in de
kwartfinale. Dion klampt een halve set aan, tot 11-10, en beseft dan dat verdere weerstand nutteloos is
(21-10, 21-5). In hun dubbel nemen ze eerst de maat van de Ligue Grand Est (21-11, 21-9). Tegen Département de la
Moselle moeten ze een derde set toestaan (15-15, 21-13) waarna ze de beslisser nipt verliezen met 20-22.
Micah Melis zit in een internationale groep met een Fransman, een Nederlander en een Luxemburger. De
Nederlander is te sterk (12-21, 14-21), maar de Luxemburger neemt hij te grazen (21-12, 24-22), al liet hij de
tweede set uitdraaien op een thriller door aan zichzelf te beginnen twijfelen. De volgende ronde lag voor het

grijpen tegen de Fransman. Micah weert zich, zoals we van hem gewend zijn, als een duivel in een wijwatervat,
maar komt net iets te kort (16-21, 13-21).
Micah dubbelt met Rune Verbist. In hun eerste match, tegen een combinatie LFBB-VVBBC overheersen ze de eerste
set (21-10) en dachten de buit al binnen te hebben. Maar 16-21 brengt hen gelukkig weer bij de les met een
beslissende 21-12. Hun tweede ronde is tegen de toppers uit Zwitserland, de gebroeders Chanthakesone. Ze zijn
echter niet onder de indruk en dwingen de toppers om bij de les te blijven (8-21, 13-21).
Jelle Van Dessel neemt de maat van Isaac Leonard (LFBB) met 21-15 en 21-12. Tegen de Fransman Paul Massias laat
hij winst in set 1 op het nippertje door de mazen van zijn racket vliegen (19-21). Na 9-21 in de tweede set rust zijn
hoop op een volgende ronde op de match tegen de Zwitser Noël Tappienier. Na een eerste set met 15-21 laat hij die
hoop varen (9-21). Met Quinten Van Dessel vormt hij echter een ijzersterk dubbelteam. Dat ondervindt ook het
Luxemburgse Izeg-team dat met 21-9 en 21-15 naar huis gestuurd wordt. Dat doen ze nog eens dunnetjes over door
de Ligue Grand Est met 22-20 uit te putten en de halve finale binnen te rijven met 21-6,
Quinten Van Dessel kent een gemakkelijke eerste match tegen Alexandre Pham (FRA) met 21-8 en 21-5. Een ander
paar mouwen is de Zwitser Nolan Chanthakesone (8-21, 11-21). Om naar de eerste ronde door te stoten moet hij
voorbij de Duitser Jakob Kubik. Dat gaat gemakkelijker dan verwacht (21-7, 21-8). Die eerste ronde tegen Viktor is
zijn eindpunt.
Rune Verbist begint met verlies tegen de Fransman Gabin Emon. Tegen Arjen Derycke (VVBBC) houdt hij zijn kansen
gaaf en schept nieuwe moed (21-12, 21-12). Die kans is de Fransman Luc Thalmann. Na de eerste set staat de
wanhoop op Runes gezicht te lezen (11-21). Halfweg de tweede set, met een grote achterstand, verzeilt Rune in een
combinatie van wanhoop, verbetenheid en paniek. Ine moet op hem inpraten. Aangemoedigd door zijn supporters
komt hij toch nog terug tot op gelijke hoogte om alsnog het pleit te verliezen met 23-25. Te veel energie gestoken in
het afreageren.
M U15
Lore Pooters had het niet onder de markt in haar poule. Tegen de Zwitserse Leila Zarrouk liet ze zich na een riante
winst in set 1 (21-13) bijna verplichten tot een decider in set 2 (23-21). Tegen Lana Cesari (FRA) kon ze aan dit
scenario niet ontsnappen (21-15, 16-21). Die derde set werd een uitputtingsslag. Lore slaagde erin de scheve
situatie (9-11) recht te zetten door haar fysieke sterkte en mentaal niet door te zakken (21-17). In de 8e finale kwam
ze tegenover Leia Glaude (LFBB). Weer moest ze alles uit haar fysieke en mentale kast halen om de niet aflatende
Leia tot twee keer toe nipt achter zich te laten (21-17, 21-19). Lore dubbelde met Femke Broeckx. In hun eerste
poulewedstrijd tegen Badminton Verband Nordwestschweiz konden ze na set 1 (21-7) reeds stoom afblazen (21-14)
en plaatsten zich voor de halve finale.
Femke Broeckx schijnt aanvankelijk moeite te hebben met Noémie Brand (FRA) (21-19). Maar dat is slechts schijn
(21-10). Tegen Fay Cornet (NED) start ze overtuigend (21-10) om nadien naar trainingsmodus over te schakelen
(21-19). Net het omgekeerde van haar eerste match. Merkwaardig. Met haar derde slachtoffer, Chloé Mille (FRA)
heeft ze minder respijt (21-5, 21-4). De weg naar de kwartfinale loopt over Leila Zarrouk (ZWI). Ze begint met een
0-4 om dan met de haar typerende kalme vastheid door te walsen naar 21-12 en 21-16.
J U15
Lars Patteet wandelt door zijn poule. 21-5 en 21-3 tegen Julien Nollevalle (FRA), 21-1 en 21-4 tegen Tom Feltes
(LUX) en 21-7 en 21-13 tegen Noah Willemin (ZWI). Lucas Köllner (ZWI) geeft hij ook al geen cadeautje in de eerste
ronde 1 (21-10, 21-8) en met een even klinkende overwinning (21-11, 21-9) op Gerben Van Damme (VVBBC) plaatst
hij zich voor de kwartfinale. Zijn dubbelpartner Jen Nuyts ligt thuis ziek in bed.
Matts Croes heeft meer dan zijn handen vol met Marvin Cao (ZWI). Vooral omdat zijn opslag (volgens mama)
'vierkant' draait (21-18, 15-21). Voor niet ingewijden: vierkant = te kort. In de decider wordt het vierkant eindelijk
rond, maar veel brengt dat blijkbaar niet op. Bij een faliekant uitziende 17-19 rukt Matts dan toch onweerstaanbaar
op naar 21-19. Met dank aan de verre opslag. Daar heeft hij tegen Léo Friedmann geen behoefte aan (21-8, 21-11).
Des te meer tegen Mats Duwel [5/8] (NED). Hij verliest die match met 13-21 en 10-21, maar plaatst zich toch voor
de volgende ronde. Die is tegen Nathan Grenouilleau (9/16)(FRA). Geen probleem (21-13, 21-10). Om de
kwartfinale te bereiken moet hij het eerste reekshoofd Titouan Emond [1] (FRA) trotseren. Die blijkt in de eerste set
een maatje te groot (8-21). Maar in set 2 legt Matts hem het vuur aan de schenen en een decider had er dik
ingezeten (19-21). Met Alex Gras heeft Matts een gemakkelijke eerste ronde in de dubbel tegen Luxemburg
(21-5, 21-4). De tweede ronde moeten ze uitkomen tegen het eerste reekshoofd uit Frankrijk. Met 11-21 en 14-21
mogen ze hun halve finale ambitie opbergen.
Riyaan Rahman heeft geen cadeau aan Jonah Quintens (Badminton Vlaanderen) in zijn poule, maar wint toch met
21-14 en 21-19. Tegen Clément Palmieri (FRA) gaat het zoveel makkelijker (21-4, 21-7). Daarmee kan hij naar de

volgende ronde, ondanks verlies tegen Keishin Rimmer [5/8] (ZWI) met 16-21 en 14-21. Daar moet hij het opnemen
tegen Léo Gewe (FRA). Na een verloren eerste set (17-21) neemt hij het heft in handen (21-17). In de decider schudt
hij na een spannende en felbevochten game even met zijn vingertje op 20-18. Nu of nooit! Nu dus: 21-18. In de
volgende ronde moet hij opboksen tegen reekshoofd 2 Josua Hardmeier [2] (ZWI). Een nog onmogelijke opdracht.
Al verschiet de tegenstand zich nog een Zwitsers hoedje in set 2 (7-21, 16-21). Ryaan dubbelt met Kyan Vancamp.
Hun eerste ronde tegen Zwitserland is ook hun laatste na een poging tot weerwerk in de eerste set (15-21, 5-21).
Kyan Vancamp speelt een opmerkelijke poule. In ieder van de drie wedstrijden had hij kunnen winnen. Het lot
besliste steeds tegen hem. 21-23 en 18-21 tegen Yannik Mohr [9/16] (DUI). Hoe nipt kan een nederlaag zijn? 21-16,
18-21 en 10-21 tegen Joep Strooper (NED). In die derde set komt Kyan terug van 5-11 naar 10-11. Joep voelt de bui
hangen en doet schoenen en kousen uit om zijn voeten te verluchten, maar vooral tijd en adem te vinden. Dat
breekt de mentale veer bij Kyan, die geen punt meer maakt (10-21). Een umpire had dit nooit toegelaten. Er volgt
nog een match tegen Mike Sinico (LUX). Ook die draait uit op een driesetter, waarin Kyan steeds het laatste punt
verliest in de verlengingen (21-18, 20-22, 21-23).
Alex Gras heeft na verlies (17-21, 17-21) tegen Lucas Köllner (ZWI), maar winst (21-16, 21-14) nog een kans op de
volgende ronde tegen Nathan Grenouilleau [9/16] (FRA). In de eerste set kan hij zijn kleine achterstand nooit
helemaal goedmaken (18-21). In set twee gaan de bordjes gelijk op naar 21-21. Setpunten aan beide kanten met
het laatste aan de Franse kant (23-25).
M U17
Kaat Van Wouwe ondervindt niet al te veel tegenstand van de Franse Elena Wiedemann (21-7, 21-11). Dat de
tweede Franse, Justine Lang, een ander paar mouwen is, wordt duidelijk in de beginset (20-22). Kaat zet dan alle
zeilen bij en dwingt met 21-17 een decider af die ze, met dezelfde verbetenheid, wint met 21-18. De Zwitserse Jana
Zbinden kan ze in twee sets naar huis sturen (21-14, 21-15). Daarmee plaatst ze zich voor de kwartfinale.
J U17.
Michiel De Sitter beseft meteen dat het moeilijk zal worden tegen David Eychmuller (ZWI) (21-18). In de vervolgset
moet hij even op adem komen (14-21) en hopen op de decider. Beide spelers geven nu het beste van zichzelf met
voordeel voor de Zwitser (20-22). Zijn twee volgende poulematchen wint hij met de vingers in de neus. 21-6 en 21-5
tegen Léo Michel (FRA). 21-3 en 21-7 tegen Luca Hermann (LUX). Om de kwartfinale te bereiken moet hij voorbij
Aymeric Lamendin [5/8] (FRA). Dat lukt niet (7-21, 14-21). Michiel dubbelt met Mathieu Huberty (LUX). Ondanks
een sterk begin tegen Zwitserland (21-13) laten ze zich een derde set opdringen (21-13), die ze dan ook nog
verliezen (17-21).
M U19
Ine Van Wouwe wint haar beide matchen in haar poule: 21-12 en 21-11 tegen Maira Zieser (LUX), en 21-15 en
21-13 tegen reekshoofd 2 Virginia Schwitter [2], waarmee ze zich plaatst voor de halve finale. Met haar zus Kaat
plaatst ze zich voor de halve finale dubbel door zich duidelijk de betere te tonen van het Département de la Moselle
(21-14, 21-10).
J U19
Robbe De Sitter zit in een moeilijke poule. Tegen de latere finalist Marco Wunderli (ZWI) verliest hij met 9-21 en
8-21. Tegen tweede reekshoofd Hugolin Melnyk [2] (FRA) blijft hij aanklampen, maar kan de overhand niet nemen
(21-15, 21-17).
De verwachtingen voor de zondagsessie zijn hoog gespannen.
U11:
U13:
U15:
U17:
U19:

Axel, Flint en Merel kwartfinale enkel
Merel met Léa en Flint met Axel halve finale dubbel
Viktor en Tammi kwartfinale enkel
Jelle met Quinten, Tammi met Noa en Annisha met Mila halve finale dubbel
Lars, Femke en Lore kwartfinale enkel
Femke met Lore halve finale dubbel
Kaat kwartfinale enkel
Ine halve finale enkel
Ine met Kaat halve finale dubbel

M U11
Merel moet het in de finalepoule uitvechten met haar dubbelpartner Léa. In een emotionele match neemt Léa het
voortouw met 12-21. De tranende Merel wordt verse moed ingesproken en ze vindt zichzelf terug met 21-14. De
tranen wisselen nu van partij en Léa is zichzelf niet meer. Merel rijft de hoofdvogel binnen met 21-4.
Merel/Léa spelen de halve finale tegen de Ligue Grand Est met daarbij reekshoofd nr. 1. Het is een match met
wisselende kansen. De eerste set gaat nipt verloren (18-21), maar de tweede set weten ze in extremis naar zich toe
te trekken (22-20). In de beslissende set draaien ze bij 11-10. De veer is nu duidelijk gebroken bij de tegenstanders.
Op naar de finale met 21-14. De finale tegen het Département de la Moselle is een fluitje van een cent
(21-12, 21-9).
J U11
Flint krijgt in zijn kwartfinale reekshoofd nr. 1 Clément Massias [1] (FRA) voorgeschoteld. Voor hij dat goed beseft
staat het 2-21. Als door een wesp gestoken weert hij zich om alsnog een derde set af te dwingen. Hij komt op 20-17,
maar laat het winnende punt alsnog aan zich voorbijgaan (20-22). Spijtig.
Nadat Axel Abhiram Gokhale (ZWI) over de knie heeft gelegd (21-12, 21-5) mag hij het proberen tegen Clément
Massias [1] (FRA). Een spannende wedstrijd met 17-21 in set 1 en 21-19 in set 2. De decider wordt beslist op
uithoudingsvermogen, waarin Alex moeilijk te kloppen is (21-13). De finale tegen Noé Serrier (FRA) kan hij met
gemak naar zich toetrekken (21-7, 21-13).
Het koppel Flint/Alex speelt de halve finale tegen het Belgisch/Frans koppel Victor Mihalache/Noé Serrier. Hun
beide sets verliezen ze nipt (19-21, 20-22). Het is aandoenlijk om zien hoe ze elkaar steeds voor de voeten lopen.
Met een betere dubbeltechniek zijn ze nochtans nagenoeg onklopbaar.
M U13
Tammi ondergaat het spel tegen reekshoofd nr. 1 Léana Laurent [1] (FRA) die met krachtige, snelle en precieze
overhead crossdrops voor Tammi ongrijpbare winners slaat (21-11, 21-10).
Tammi/Noa maken te veel fouten tegen een sterk verdedigend koppel Fae Boonen/Lieke Van Parys. Hun spel is te
stereotiep in het beantwoorden van de clears met clears waarbij ze door fouten de meeste rally’s verliezen. Het
resultaat (14-21, 10-21) ligt ver onder hun verwachting.
Annisha/Mila spelen de andere halve finale tegen Badminton Verband Region Zürich. Ook zij moeten duidelijk hun
meerdere erkennen in de tegenstand (10-21, 13-21).
J U13
Viktor speelt zijn kwartfinale tegen Corentin Peltre [3/4] (FRA). Het is nog vroeg dag (9u00). Is Viktor nog niet goed
wakker? 12-21 doet de wenkbrauwen fronsen. Maar kijk, in de tweede set komt hij in zijn ritme en behoudt zijn
kansen met 21-16. In de beslissende set kan men aan zijn paraatheid niet meer twijfelen (21-11). Wacht nu Noël
Tappenier [5/8] (ZWI). Een taaie klant die weet wat badminton is. Het spel gaat gelijk op zonder uitgesproken
favoriet. Van 17 'all' gaat het steeds 'all' naar 20-20. Dan maakt Viktor het af met 2 opeenvolgende punten tot
22-20. In de tweede set zien we de tegenstand meer moeite krijgen om het ritme van Viktor, die onverminderd
doorgaat, te volgen. Ze draaien bij 11-6. Het verschil blijft constant tot Viktor het afmaakt met een dodelijke smash
21-17. In de finale staat hij tegenover de andere tweelingbroer, Nolan Chanthakesone (ZWI). Viktors plan is blijkbaar
de Zwitser met een blitzkrieg te verrassen. Geleidelijk zijn voorsprong uitbouwend tot 11-8, moet hij toch een
adempauze inbouwen naar 13-15. Dan is het de beurt aan de overzijde om wat gas terug te nemen (18-16). Alle
zeilen worden nu bijgezet, maar Viktor kan een terugkeer tot 20-20 niet voorkomen. De Zwitser haalt het
uiteindelijk met 21-23. In de tweede set kan Viktor aanklampen tot 8-11, waarna de veer breekt (13-21). Een
verdiende winnaar na een prachtige wedstrijd met wederzijds respect tussen de finalisten.
Jelle/Quinten spelen hun halve finale tegen het Département de la Moselle (de killers van Viktor/Dion Hoegen).
Ook de naamgenoten moeten het afleggen tegen deze sterke ploeg die in beide sets steeds geleidelijk verder
uitloopt (12-21, 13-21).
M U15
Lore begint impressionant aan haar kwartfinale tegen Jorina Jann (ZWI) met 21-8. De Zwitserse had blijkbaar nog
wat last van ochtendmoeheid en komt terug met 16-21. Lore kan, in de beslissende set, niet meer doen dan
aanklampen, maar verliest beetje bij beetje de rol tot 17-21. In de dubbel met Femke spelen ze halve finale tegen
de Association Vaudoise de Badminton. Een harde noot om te kraken. Ze draaien op verlies in set 1 (10-11) waarna
de score steeds over en weer kantelt met de laatste buiteling in hun voordeel (21-19). De tweede set vallen er gaten
in hun verdediging. Gecombineerd met rechtstreekse fouten (net, buiten) resulteert dat in een bedenkelijke 5-11
naar 12-21. Blijkbaar was dit een ingecalculeerd intermezzo, want ze hervatten de decider zoals in de eerste set.

Draaien op achterstand met 10-11, nooit meer dan 1 punt verschil in het voordeel of het nadeel tot 18-18. Via
20-18 naar 20-20, 21-21 en met een smash van Lore naar 23-21. Oef! In de finale dubbel tegen TSB Jarville kronen
ze zich tot verdiende winnaars. Alleen in de eerste set was er sprake van degelijke tegenstand en spanning
(21-18, 21-14).
Femke speelt haar tegenstandster Stephanie Snel (NED) al snel naar huis in haar kwartfinale (21-14, 21-13). In de
halve finale wacht eerste reekshoofd Marine Lasis [1] (FRA). Dat we aan de reekshoofden niet te veel belang
moeten hechten bewijst Femke die haar tegenstandster overtroeft (21-16, 21-11). Na 11-8 was Femke uitgelopen
tot 18-12, waarna de Française een (reglementair te) lange medische time-out nam. Misschien een verklaring voor
de zware cijfers in set 2. In de finale kwam Femke te staan tegen Golubnycha [¾]. Een ranke, afgeborstelde
verschijning die ook nog heel goed kon badmintonnen. Femke kreeg nooit vat op het spel van Uliana die stoïcijns
Femke achterliet met 2 keer 14-21.
J U15
Lars begint aan zijn zondagsessie met de kwartfinale enkel tegen Marin Modafferi (Bad Oupeye). Een opwarmertje
voor de zware wedstrijden die nog komen (21-17, 21-12). In de halve finale moet hij het opnemen tegen eerstejaars
en Nederlands talent Mats Duwel [5/8]. Lars neemt een vliegende start (11-3 > 21-11). In de tweede gaat het gelijk
op tot 7-7, waarna Lars 4 punten op een rij maakt (11-7). De rustpauze is welgekomen. We merken de eerste
tekenen van vermoeidheid. De Nederlander komt terug naar 13-12 en 16-16. Wat volgt is puur propaganda voor
onze sport. Gelijkstaand naar 18-18 en met een prachtig dropshot naar 19-18. Terug gelijk, naar 20-20 en na twee
opeenvolgende punten van de Nederlander naar 20-22. We twijfelen of Lars dit tempo en deze intensiteit kan
volhouden, als hij in de decider moet draaien bij 8-11. Maar hij vecht zich terug naar 13-13 en houdt stand tot
17-17. Het is dan nog kwestie wie het eerst fysiek zal moeten buigen. Lars sleept zich naar 19-17, 20-18 en maakt
het dan af (21-18). Twee stervende zwanen verlaten het terrein. De blauwe lippen van Lars verraden hoe diep hij is
moeten gaan. In de finale wacht William Wang [9/16] (LUX). Deze versloeg in zijn kwartfinale reekshoofd 1 in twee
sets en haalde een ruime zege in zijn halve finale, ook in 2 sets. Het belooft een moeilijke match te worden voor een
toch al vermoeide Lars. In de eerste set kan hij net de bovenhand houden (21-18). In set 2 beginnen de gevolgen
van de halve finale zich te manifesteren. Lars rust nog bij 11-10 maar moet de Luxemburger al snel vrije ruimte
geven naar setwinst (17-21). In de beslissende set puurt Lars nog eens alle vermogens uit zijn body, wisselt bij 11-9
en loopt zowaar uit tot 17-12. De Luxemburger wil van geen wijken weten en komt terug naar 19-16. Het wordt
20-18. Een wankelende Lars kan nog net de remonte afwentelen (21-18).
M U17
Kaat ontmoet Léa Gircourt (FRA) in haar kwartfinale. Ze staat in de 1e set doorlopend achter en kan slechts op het
einde de winst naar zich toehalen (23-21). In set 2 staat ze weer nipt achter tot ze bij 11-10 het voortouw neemt.
Van dan af staat er geen maat meer op Kaat (21-13). In de halve finale staat ze tegenover reekshoofd 1 Océane
Weider [1] (FRA). Ze staat halfweg set 1 voor met 11-7, maar laat de Française terugkomen tot 17-17. Die maakt
het dan af met 18-21. Een gelijkende tweede set. 11-9 voor bij de rust, waarna ze het ritme moet lossen (13-21).
M U19
Ine speelt haar halve finale tegen Franca Schmid (ZWI). Beide speelsters zijn aan elkaar gewaagd. Ine slaagt er niet
in dat morele puntje voorsprong te nemen en moet de eerste set laten met 19-21. Een gelijkaardig verhaal in set
twee waarin Ine weliswaar zeer diep in haar krachtenarsenaal tast, maar ontgoocheld moet vrede nemen met
17-21. In dubbel met haar zus Kaat kan ze weerwraak nemen. In de have finale tegen Théa Latella [2] (FRA) met
Shana Pauquet (LUX) verzekeren ze zich van een finaleplaats met 21-13 en 21-18. In de finale komen tegenover
Badminton Verband Nordwestschweiz, bestaande uit Franca Schmid, haar killer in de halve finale enkel en Virginia
Schwitter die ze al klopte in de poulefase. De spannende eerste set loopt via 11-10 naar setwinst met 21-18. De
tweede set verloopt in hetzelfde stramien. De tegenstand slaagt er niet in ons defensieve blok te breken en maken
net dat foutje meer (11-9, 21-16).
Samengevat:
Winnaars: Axel, Merel, Merel/Léa, Lars, Lore/Femke, Ine/Kaat (6 x GOUD)
Finalisten: Viktor, Femke (2 x ZILVER)

Tornooi Danlie op 9 november 2019
Onze reporter ter plaatse ontbrak gezien de kleindochter in het buitenland vertoefde, vandaar deze beperkte
neerslag. Ook PBA was met beperktere selectie aanwezig dan normaal.
Meisjes enkel U11
Lisse Moris heeft het niet getroffen in poule A, ze weert zich ten volle, maar kan geen wedstrijd winnen. Rune Van
de Velde en Lola Lefèvre zitten beiden in poule B. Ook hier is de tegenstand te sterk en het onderling duel wordt in
3 sets gewonnen door Lola. Gaëlle De Cuyper en Lily Verhulst zitten beiden in poule C. Gaëlle wint 2 wedstrijden in
de poule, Lily wint ze echter allemaal en gaat door naar de HF. Hier wacht Lora Laporte op haar ondergang, Lily
wint vlot met 21-11 en 21-7. In de finale tegen Yasmina De Vent moet ze haar meerdere erkennen met 14-21 en
12-21.
Meisjes dubbel U11
In groep A spelen Lola en Rune samen, maar kunnen geen vuist maken. In groep B lukt het Gaëlle & Lily wel. Hun
eerste wedstrijd van de poule winnen ze vlot in 2 sets. De andere match in 3 sets, na een thriller in de eerste set. In
de finale maken ze een goed begin, maar laten de tegenstand hun ding doen in de tweede. In de derde is men weer
een beetje alerter en wordt er gewonnen met 21-16.

Hun eerste titel samen.

Jongens enkel U11
Akash Dugar in groep A, waar ook Flint Croes in vertoeft, moet de wedstrijden ondergaan. Ybe Pauwels en Siebe
Vertonghen in poule B, moeten al om 9h het onderlinge duel uitvechten. Ybe wint dit keer heel vlot. (Siebe had een
off-day volgens vader Henk). Emiel de Troyer verspert echter de weg voor Ybe naar de halve finale. Daan Li zit
samen met Milan Priem in poule C. Milan kan 2 van de 3 matchen winnen, waaronder ook het spannende duel met
Daan. Seppe Daemers de finalist is echter te sterk. Daan verliest zijn 3 matchen, echter met veel verweer (2 keer 3
sets) en kan met opgeheven hoofd aan de dubbel beginnen.
Flint doorloopt zijn poule van 5 met gemak, steeds in 2 sets. Als eerste reekshoofd is hij vrij in de HF en wacht op
Seppe in de finale. De eerste set wint hij vlot (21-14), maar maakt teveel fouten in de tweede (17-21). In de derde is
hij weer meer geconcentreerd en staat steeds enkele punten voor, doch Seppe blijft aanklampen en de strijd is pas
gevoerd bij 21- 19.
Jongens dubbel U11
In de dubbel zijn onze duo’s verdeeld over 2 poules A & B. In poule A is Akash Dugar gekoppeld aan Joppe Van
Belle. Hij verliest echter de 2 matchen, waaronder de ontmoeting met onze tandem Ybe en Siebe. Deze laatsten
sluiten de poule winnend af en spelen finale. In poule B ondergaan Milan en Daan hetzelfde lot. In de finale starten
Siebe & Ybe direct goed (21-17) en halen de eerste set binnen. Seppe en Emiel uit Oost-Vlaanderen schieten dan
pas wakker en zetten snel orde op zaken. (14-21,12-21)
Jongens enkel U13
Voor Shaurya Sancheti is de poule te sterk. Jesse Daneels wint een wedstrijd, Mathis Lenaerts wint eveneens één
van zijn 3 matchen, maar moet in de derde opgeven met een blessure. Weer pech! Ruday en Virat winnen elk 2
wedstrijden binnen de poule maar dit is onvoldoende om door te gaan. Micah Melis en Rune Verbist winnen wel
vlot hun poule. Dan leggen beide heren nog een mooi parcours af tot de finale. Micah heeft wel al 2 zware 3 sets
achter de kiezen als hij aan de finale begint, Rune heeft 2 matchen minder moeten spelen door walk-over en loting.
Doch Micah laat dit niet zien en de heren beginnen aan een titanenstrijd (22-20 en 20-22) de bordjes staan weer
gelijk. In de derde legt Micah de strijdbijl neer bij 17-21.
beiden.

en

voor PBA. Een mooie en sportieve wedstrijd van

Jongens dubbel U13
Micah en Rune zijn heer en meester, als eerste reekshoofd in poule A. In poule B maken Jesse en Ruday het Flint
gekoppeld aan Kaylie Jones best moeilijk, maar moeten het touw lossen in derde. Flint kan zijn tweede dubbel niet

winnen tegen Kobe De Bleeckere en Aaron Bostoen. Micah en Rune leren de West-Vlamingen wel een lesje in de
finale met 21-12 en 21-14. Puik werk!
Jongens enkel U15
Jelle en Quinten Van Dessel meppen deze zaterdag hun eerste slagen in de U15. Voor Quinten zit de loting niet mee
in poule A. Noah Warning en eerste reekshoofd Brent Stockman zijn te sterk, maar tegen Nederlander Dion zat de
winst erin. Jelle kan toch een van zijn drie matchen winnen tegen Jarne Maes. Kyan en Matts gaan wel door hun
poule, hoewel Matts het als vierde reekshoofd ook niet trof met Jente Dhaese in de poule, maar deze opzij zette
met efficiënte slagen binnen de “reach” (voor de kenners ) van zijn tegenstander. In de HF geraakte Kyan niet
voorbij de Nederlander Joep Strooper, Matts maakte in 2 sets vlot brandhout van Noah Warning uit Luxemburg.
(21-14 en 21-11). In de finale kwam Joep fysiek tekort. Hij stond te hijgen als een paard, doch in de tweede set zelfs
met een zware achterstand bij de rust moest Matts nog bij de les blijven om de match winnend af te sluiten (21-10
en 22-20).
Jongens dubbel U15
Jelle & Quinten winnen in poule A tegen de Luxemburgers, maar het eerste reekshoofd Brent Stockman & Damas
Grande zijn een maat te sterk. In poule B spelen Matts & Kyan ondermaats tegen Wannes en Jarne uit OostVlaanderen met verlies tot gevolg. Tegen de Luxemburgers Pol Hild en Tom Feltes winnen ze na opnieuw een
hopeloze start in 3 sets. In de derde match zien we terug mooi badminton, maar moesten ze spijtig de duimen
leggen tegen de Nederlanders Dion en Joep met 19-21 en 24-26.
Resultaat van een zaterdag in Hamme: 3 keer

en 5 keer

Belgische Kampioenschappen Jeugd in Leuven op 16 en 17 november 2019
34 van onze jeugdspelers waren ingeschreven met hoop en ambitie op medailleoogst, die te wachten lag in 25
disciplines, telkens 5 (enkel jongens en meisjes, dubbel jongens en meisjes, dubbel gemengd) in iedere categorie
(U11, U13, U15, U17, U19). Op zaterdag 16/11 stonden de voorrondes op het programma. Wie zich daar
doorspartelde kon op zondag, de dag van de halve finales en de finales, een greep doen naar het begeerde zilver of
goud.
Voorrondes
U11
Flint Croes miste zijn dubbelpartner Axel Gras (gekwetst). Freewheelend door in zijn enkel en verpletterend in de
mix met Merel Patteet. Merel legde een gelijkaardig parcours af met nog een geslaagde missie dubbel met Léa
Dauphinais (VVBBC) daarbovenop.
Ybe Pauwels struikelde maar nipt in zijn eerste enkel. Met Gaëlle De Cuyper werd de eerste mix gewonnen. In hun
tweede mix konden ze nipt nog een 3e set afdwingen, waarin ze dan onbegrijpelijk de mist ingingen. Met Siebe
Vertongen moest alles uit de kast gehaald worden na twee spannende sets dubbel die uitliepen op 19-21 en 22-20.
Met verdiende winst in de decider mochten ze op zondag terugkomen. Siebe had de tegenslag dat hij in zijn laatste
voorronde enkel moest uitkomen tegen Victor Mihalache. Na zijn twee duidelijke zeges in de voorrondes was enige
hoop nochtans gewettigd. Maar Siebe kon alleen verdienstelijk weerwerk bieden tegen de latere kampioen. Met
Lily Verhulst kon Siebe ook de eerste ronde mix niet overleven.
Lily won met overtuiging haar drie wedstrijden in de voorronde enkel. Met Gaëlle De Cuyper probeerde ze door te
stoten in de dubbel. Na een overweldigend begin met 21-9 leken de schaapjes op het droge. En toch lukte het niet
ondanks een verzet tot het bittere einde met 19-21 en 18-21. Hetzelfde verhaal voor de enkel van Gaëlle. Een
vernietigende start in haar tweede wedstrijd met 21-9 en dan 19-21 en 17-21.
Flint (enkel, mix), Ybe en Siebe (dubbel), Merel (enkel, dubbel, mix) en Lily (enkel) door naar de medailledag.
U13
Mathis Lenaerts moest gekwetst forfait geven. Ferdinand Verhaegen verslikte zich bijna in zijn eerste enkel na 21-8
in set 1 met een nipte 21-19 in set 2. Tegen Kaylie Jones zag mama het niet echt zitten. De eerste set perste
Ferdinand alle jus uit zijn tegenstander. Daarna volgde de geleidelijke aftakeling van de vermoeid wordende

tegenstander tegenover de onuitputtelijk energie van Ferdinand. Mama zocht dringend haar zakdoeken en
beloofde de verslaggever een traktatie (nog tegoed). Roel Pipeleers was echter de horde te veel. Dezelfde Roel
Pipeleers zou ook nog Shaurya Sancheti uitschakelen in zijn 1e ronde enkel. Ferdinand had in zijn dubbel met Thijs
van Bocklaer ook geen verweer tegen ons topkoppel Jelle en Quinten van Dessel, dat zorgeloos doorstoomde naar
zondag, ten koste van het duo Virat Gandhi en Shaurya. In de mix had Ferdinand, gekoppeld aan Imke Van de
Velde geen verhaal tegen de latere finalist Quinten met Mila Buyck (WVBF).
Ruday Ghandi moest zijn dubbel laten varen bij gebrek aan zijn partner Mathis. In de enkel werd hij in de eerste
ronde uitgeschakeld door kampioen Viktor Patteet en was niet ingeschreven voor de mix.
Jelle Van Dessel had een moeilijke 1e enkel met 21-16 en 21-18 en een nog taaiere klant met Frank Huang in zijn
volgende ronde. Na 9-21 in set 1 zag het er hopeloos uit. 21-16 deed de hoop weer oplaaien die in de decider ijdel
bleek te zijn na 16-21. Quinten Van Dessel wist dat varkentje echter te wassen, zelfs met weinig zeep (2 keer
21-12). Quinten was ook de doodgraver van Micah Melis in de enkel, nadat die in zijn eerste ronde een heroïsche
strijd had moeten voeren (21-6 en 24-22). Jelle had dan de droevige eer om met Tammi Van Wonterghem
teamgenoten Micah Melis met Navya Agrawal uit de volgende ronde mix te stoten.
Rune Verbist raakte ook niet door zijn enkel. Na overwinningen in de eerste twee rondes was latere finalist Jasper
Cosemans te sterk. Onze moedige strijder legde de strijdbijl neer in de tweede set (18-21 en 10-21). Rune met
Micah kregen in hun dubbel steeds sterkere tegenstanders aangeboden. Van gemakkelijk ging het over moeilijk
(21-17, 21-18) naar de zondagsessie. Met Annisha Khimani stond Rune voor een onmogelijke opdracht om door te
stoten in de mix tegen de kampioenen Viktor met Noa Dauphinais (VVBBF).
Viktor speelde dubbel met Thomas Mabbe (WVBF). Na een makkelijk eerste ronde bleek dat het dubbelspel toch
enige coördinatie vergt. Na 16-21 moest er worden bijgestuurd om met 21-16 de kansen op een finaledag gaaf te
houden. In de derde set liep het pas gesmeerd (21-9). Een goede training voor de beslissende dag.
Tammi won haar voorronde enkel tegen teamgenote Imke, die daarvoor een tweedejaars alle kanten van het
terrein had laten zien (21-18 en 21-15). Navya speelde twee overtuigende enkels. De 3e voorronde tegen een
sterke Mila Buyck (WVBF) was een nagelbijter, na een remonte van Navya in de tweede set (9-21, 22-20, 15-21).
Imke slaagde er met Navya in zich te plaatsen voor de dag van morgen in hun dubbel met 21-12 en 21-14. Tammi
met Noa Dauphinais (VVBBF) plaatsen zich voor de zondagsdubbel door teamgenote Annisha met Mila Buyck
(WVBF) te verslaan.
Viktor (enkel, dubbel, mix), Quinten (enkel, dubbel, mix), Tammi (enkel, dubbel, mix), Jelle (dubbel, mix), Rune
(dubbel), Micah (dubbel), Imke (dubbel) en Navya (dubbel) gaan door.
U15
Kyan Vancamp is ingeschreven voor enkel en dubbel. Hij kan geen vuist maken tegen Vivian Beelen (2 keer 14-21).
Lars Patteet zet die Vivian daarna wel op zijn plaats met 21-7 en 21-15. Met overtuigende cijfers plaatst Lars zich in
3e enkel voor de finaledag. In zijn dubbel is Kyan gekoppeld aan Riyaan Rahman. Ze kunnen ondanks een prima
partij de uitschakeling door Quintens/Van Coillie niet voorkomen (16-21, 20-22). Riyaan speelt in zijn eerste ronde
enkel de tegenstand naar huis. In zijn tweede ronde heeft hij een kwaaie klant aan Sébastien Savels. Na verlies in
de eerste set (19-21) recht hij zijn rug en gaat overtuigend met de overwinning lopen (21-14, 21-10). Tegen Charles
Fouyn speelt hij voor wat hij waard is (12-21), maar moet in de tweede set het nutteloze van zijn poging de halve
finale te halen tegen dit Belgisch toptalent inzien.
Matts Croes kan zich opwarmen in zijn eerste ronde enkel voor zijn tweede ronde tegen Brent Stockman
(reekshoofd 3). Matts laat meteen zijn bedoelingen kennen (21-13). Brent heeft de eerste set laten lopen om zich
te sparen voor set 2 (16-21). Dat heeft hem teveel van zijn krachten gekost tegen een niet verzwakkende Matts
(21-11). Baptiste Rolin kan hem nog van de finaledag weghouden. Deze Rolin is van een taaie soort die nooit
afgeeft en (schijnbaar) geen sporen van zwakte kent. Dat weerspiegelt zich in de uitslag (18-21, 15-21). In de mix is
de eerste ronde voor Matts/Julie Van Hoof een opwarmertje. Waarna ze met Charles Fouyn/Amber Boonen de
hoofdschotel en de latere kampioenen op hun bord krijgen. De uitslag zal niemand verrassen (9-21, 6-21).
Matts/Alex Gras is het dubbelpaar dat het in de beslissende kwalificatieronde moet opnemen tegen teamgenoten
Jen Nuyts/Lars Patteet. Deze kennen geen genade. Ze moeten hun eerstejaars vrienden uitschakelen om later
kampioen te (kunnen) worden. Alex had in zijn enkel Raphael Maho het vuur aan de schenen gelegd (20-22), maar
kon zijn uitputtend spel niet volhouden (8-21). Diezelfde Maho schakelde Jen uit in de 2e ronde enkel. De eerste set
had Jen nog in extremis gewonnen (25-23), maar bleek in de volgende sets nog niet voldoende hersteld van een

fysieke aderlating na een weeklange ziekte (11-21, 15-21). In de mix had Jen voldoende steun aan Femke Broeckx
om eerst Baptist Rolin en later teammates Lars/Lore Pooters de poort naar de (halve) finale te ontzeggen.
Julie Van Hoof kon een verlies (15-21) in de eerste set van de 1e ronde nipt rechtzetten (21-19) om dan in de derde
set even nipt en diep ontgoocheld te moeten afscheid nemen van de enkeldiscipline (18-21). In dubbel met
Anémone Monfort (wat een mooie voornaam) plaatsten ze zich wel gezwind voor de finaledag. Lore Pooters heeft
ook een mooie loting. Tegen Amber Boonen kijken we uit wat voor weerwerk Lore kan geven. En dat is niet min.
Amber, die later de finale zal spelen, moet alles uit de kast halen om door te gaan (14-21, 16-21). Lore dubbelt met
Femke. Ze zijn rechtstreeks geplaatst voor de halve finale. Om zich ook voor de enkel te plaatsen heeft Femke haar
handen vol aan Leia Glaude. Na een makkelijke eerste set (21-8) laat ze zich verrassen (18-21) en moet nog alles uit
de kast halen om de decider te winnen (21-16).
Femke (enkel, dubbel, mix), Lars (enkel, dubbel, mix), Jen (dubbel, mix), Lore (dubbel, mix) en Julie (dubbel)
vervoegen onze zondagsdelegatie.
U17
Michiel De Sitter zat, toen de reporter de zaal binnenkwam, gehurkt tegen de muur, bezweet, bedroefd en in
zichzelf gekeerd. In zijn 1e enkel nam hij een valse start. Een reeks van zwakke 'clears' deed hem te veel punten
verliezen en de das om (14-21, 16-21). Hij beloofde het goed te maken in de dubbel en mix. Die dubbel, met Lars
Van de Ven, wilde net niet lukken. In de tweede set hadden ze de goede draai gevonden. In de spannende decider
keerde Dame Fortuna echter haar kar (16-21, 21-14, 18-21). Met Kaat Van Wouwe greep hij zijn laatste kans in de
mix. Twee opwarmertjes (21-7, 21-5 en 21-11, 21-10) verplichtte het koppel om zondag terug te komen. Kaat
ondervond zelf geen noemenswaardige tegenstand in haar run in de enkel naar de finaledag. Voor de dubbel had
ze gekozen deel te nemen in de categorie U19 met haar zus Ine.
Kaat (enkel, mix) en Michiel (mix) maker er een tweedaagse van.
U19
Robbe de Sitter kan in zijn enkel een derde set afdwingen tegen Karsten Maselis (16-21, 24-22). Daarin maakt hij te
veel eigen fouten (14-21) en eindigt het kampioenschap voor hem hier.
Rechtstreekse finales bij de meisjes wegens een beperkt aantal deelnemers in de drie disciplines. Boezemt Ine Van
Wouwe de tegenstand zoveel schrik in?
Ine (enkel, dubbel, mix) en Kaat (dubbel) op weg naar het podium.
We begonnen aan deze kampioenschappen met 34 PBA spelers op een totaal van 220, wat een vertegenwoordiging
is van 15%. Voor de finalewedstrijden komen nog maximaal 160 spelersposities in aanmerking.
Daarvan vult de PBA er 40 in, of 25%. Alvast een eerste indicatie van onze sterkte.
(Halve) Finales
U11
Flint wint vlot zijn halve finale enkel. "Ik heb in het begin even doorgespeeld om te laten zien wie de beste was.
Daarna was het simpel" (21-10, 21-9). De finale tegen Victor Mihalache is minder simpel. Hij moet de eerste set
toegeven (14-21). Hij puurt nog eens alle energie uit zijn Duracell batterijen, legt Victor, die steeds vermoeider
oogt, voortdurend het vuur aan de schenen, maar die krijgt de lading net op tijd op het droge (19-21).
Flint laat met Merel geen spaander heel van hun halve finale-tegenstanders (21-11, 21-8). Flint: "We moesten
gewoon bij de les blijven. Moeilijk was het niet". In de finale mix staat hij met zijn partner weer tegenover Victor
Mihalache die nu Léa Dauphinais (VVBBF) aan zijn zijde heeft. Het beter op elkaar ingespeelde koppel Flint/Merel
bewijzen eens te meer dat in een duo spelen zoveel meer is dan een dubbele enkel. Vlotjes nemen ze de maat van
op zijn minst even sterke individuele tegenstanders (21-11, 21-15). Flint: "We verzwakten niet in de tweede set.
Maar de tegenstand begon beter te draaien en maakte minder fouten. We hebben nooit gepanikeerd. Het is de
bedoeling dat ik met Merel blijf mixen in de toekomst".
Siebe speelt met Ybe een spannende halve finale. Ze winnen de eerste set in verlengingen (22-20). Wie weet? In de
tweede set kunnen ze hun stunt niet herhalen (16-21). In de decider hebben ze onvoldoende verhaal tegen het
aanvallende spel van Seppe Daemers en Emiel de Troyer (12-21).
Merel had de onaangename loting om haar teammaatje Lily uit te schakelen in haar halve finale (21-8, 21-9). De
finale tegen haar dubbelpartner Léa Dauphinais kon een revanche worden van de finale op de Luxembourg

Youngsters. De eerste set gaat op en neer tussen twee vechtertjes. Merel weet haar voorsprong netjes over de
streep te trekken (21-16). De tweede set laat een ander beeld zien. Merel moet achtervolgen. De kreten van Léa
doen haar mentaal wankelen (12-21). Eenzelfde beeld in de beslissende set. De revanche van Luxemburg is een feit
(13-21).
Die twee moeten nu samen dubbelen. In hun eerste set is het even terug aan elkaar wennen. Ze moeten een grote
achterstand in extremis nog ophalen (21-15). Daarna komen de tegenstanders nog nauwelijks aan een pluim (21-5).
In hun finale zijn Merel en Léa volledig op elkaar ingespeeld en laten zien dat ze in hun categorie bij de top horen
(21-9, 21-8).
JE: ZILVER; ME: ZILVER; MD: GOUD; XD: GOUD.
U13
Quinten met Mila Buyck (WVBF) neemt het in de halve finale mix op tegen Roel Pipeleers met Fae Boonen. Het
wordt een prachtige wedstrijd in 2 bevochten sets. De verdediging van Mila is bewonderenswaardig. Quinten blijft
strooien met snelle en scherpe aanvallen. In de eerste set overklassen ze de tegenstand (21-15). Normaal dat ze in
de tweede set wat stoom moeten afblazen. Ze houden de tegenstand voldoende ver van zich af, blijven goed
draaien en verdedigen en zijn stabiel in de aanval. De fouten van Roel/Fae (minder goed samenspel) worden
maximaal uitgebuit (21-17). In de andere halve finale mix nemen Jelle/Tammi het op tegen Viktor/Noa Dauphinais
(VVBBF). Weer twee aan elkaar gewaagde koppels. Jelle/Tammi nemen een vliegende start en zetten Viktor/Noa
meteen onder zware druk (21-12). Viktor/Noa slagen er in de tweede set naar zich toe te halen (18-21). De eerste
fouten beginnen in het spel van Jelle/Tammi te sluipen. Het belooft een hartverstorende decider te worden.
Opnieuw nemen Jelle/Tammi de leiding en bouwen een mooie voorsprong uit tot 19-15. Ze kunnen niet meer
verliezen, maar stapelen dan fout na fout op. Zenuwen? 2 opslagfouten en 4 lijnfouten (sommige betwistbaar)
leiden naar 21-21. Uiteindelijk zijn het toch Viktor/Noa die het begeerde laken naar zich toe trekken (24-22). Het
wordt dus een finale tussen Quinten/Mila en Viktor/Noa. De eerste set kon alle kanten uit, maar de laatste pluim
valt op het veld van Quinten/Mila (21-19). In de tweede set leggen Viktor/Noa steeds nadrukkelijker hun wil op en
winnen het goud met 21-14. GOUD en ZILVER!
Quinten enkelt zijn halve finale tegen Jasper Cosemans. Hij heeft zijn halve finale mix nog niet goed verteerd en
verliest de eerste set met 12-21. Hij mag meteen achtervolgen. Het wordt ook een echte achtervolging die tot op
het einde spannend blijft. Opnieuw zijn de goden ons slecht gezind en met 22-24 moet hij de finale laten
voorbijgaan. Die finale haalt Viktor wel na zijn dubbelpartner Thomas Mabbe schijnbaar moeiteloos te hebben
geklopt (21-6, 21-14). Met Jasper Cosemans, de killer van Quinten, kent hij ook geen genade (21-8, 21-6). GOUD.
In de dubbel vinden we Rune/Micah terug. Jasper Cosemans met Roel Pipeleers zijn duidelijk te sterk voor ons
koppel (13-21, 8-21) dat toch een opmerkelijk en geslaagd parcours heeft afgelegd. Rune geeft toe dat ze niet goed
hebben samengespeeld, wat resulteerde in te veel fouten. Jelle/Quinten hebben de tegenslag dat ze in de halve
finale moeten uitkomen tegen Viktor/Thomas. In de eerste set weten Viktor/Thomas geen raad met het
geroutineerd koppel, dat hen met 21-14 meteen naar de keel grijpt. Het probleem ligt bij het samenspel van het
enigszins ongebalanceerd koppel Viktor/Thomas. Viktor bespreekt een gewijzigde tactiek met Thomas. Dat
resulteert net op tijd om een decider of te dwingen (21-16). In deze begint hun motor echt te draaien en kunnen
Jelle/Quinten niets meer doen dan hardnekkig weerstand blijven bieden. De zege kan Viktor/Thomas niet meer
ontsnappen (21-13). Hun volgende prooi, in de finale, zijn de killers van Rune/Micah. Met 21-13 en 21-11 worden
die naar huis gestuurd, ten bewijze dat de beste twee koppels de PBA-koppels zijn. GOUD.
We zouden bijna vergeten dat Imke/Navya ook een dubbel halve finale spelen. Geen cadeau als de tegenstanders
Lieke Van Parys/Fae Boonen heten. Ze laten zich echter niet onbetuigd en voor de sterkere dames is het zeker geen
'walk in the park'. Ze verliezen met 10-21 en 14-21 en kunnen met opgeheven hoofd het tornooi verlaten (beide QF
enkel).
Tammi komt in de halve finale enkel uit tegen Lieke Van Parijs. In een zware, prachtige eerste set heeft Tammi
voortdurend de leiding. Tot een betwiste lijnbeslissing van de scheidsrechter op aangeven van de coach van Lieke.
Het wordt 21-21 en uiteindelijk 22-24. De mentale veer is bij Tammi gebroken. Fré doet intens oplapwerk met
beperkt resultaat. De tweede set is dan ook geen weergave van de echte krachtsverhouding (11-21). Tammi heeft
nog een ijzer in het vuur met Noa Dauphinais in de dubbel. Eerst effenen ze probleemloos het pad in de halve finale
met 2 keer 21-10. En dan komen ze weer te staan tegenover Lieke en Fae. Ook hier een revanche voor het verlies
op de Luxembourg Youngsters. Gemakkelijk gaat het niet. Het is zowat de laatste wedstrijd van het tornooi en de
vermoeidheid vreet aan de snelheid en de precisie. Aan beide kanten. De onzen halen de eerste set binnen (21-17)

na steeds op voorsprong te hebben gestaan. In de tweede set sluipen steeds meer foutjes binnen. De coach van de
opponent moeit zich ook twee keer met de beslissing van de scheidsrechter, die daar blijkbaar oren naar heeft. Zou
de umpire hiervoor niet beter de coach terechtwijzen? Het werkt in op de moraal van ons koppel dat een decider
moet toestaan (16-21). De spanning stijgt naar een toppunt in de laatste set. De onzen nemen resoluut een grote
voorsprong en laten die niet meer uit handen glippen (21-14). Gerevancheerd en GOUD.
U15
Jen/Femke komen in de halve finale mix tegenover Lars/Lore te staan. Ze tonen zich de betere van hun
teamgenoten (21-10, 21-15). Dat geeft Lars grif toe en voegt eraan toe dat hij zijn krachten toch wat moet sparen
voor de finales enkel en dubbel. In de dinale wachten Charles Fouyn met Amber Boonen. Jen en Femke laten zich
allerminst intimideren door dit favorietenkoppel. 16-21 na set 1. Charles vermijden en Amber onder druk zetten is
de boodschap. Dat werpt zijn vruchten af. Bij 20-20 is alles nog mogelijk. Amber wordt wat moedeloos wat zich
misschien kan wreken in een beslissende set. Maar zover komt het (spijtig voor ons) niet (20-22). Ze stellen zich
tevreden met het ZILVER.
Jen/Lars gaan naar de finale van de dubbel, door zonder discussie Jonah Quintens/Lander Van Coillie uit te
schakelen (21-14, 21-12). In de finale tegen Vivian Beelen/Baptiste Rolin bevestigen ze hun overmacht in de eerste
set (21-13). Daarna is het even schrikken van de tegenstand die blijft aanklampen en alle kansen op een beslissende
set gaaf houdt. Met het kleinste verschil (21-19) kan ons team verlengingen en een mogelijke decider vermijden en
het GOUD binnenrijven.
Ons meisjesdubbelpaar Femke/Lore moeten tot hun spijt teamgenote Julie met Anémone Monfort van de finale
weerhouden met 21-4 en 21-8. Ze bewijzen hiermee dat ze in het dubbel met kop en schouders boven de
concurrentie uitsteken. In de finale ervaren Pauline-Charlotte Ruyssinck/Ine Vandorpe dat met duidelijke
(21-9, 21-13) cijfers. Ze konden nooit de schijn wekken Femke/Lore van het GOUD te houden.
Lars kan zich in zijn halve finale enkel opwarmen tegen Raphaël Maho. Toch blijkt dat niet evident. Lars maakt
ongewoon veel fouten en moet vertwijfeld draaien op 9-11. Dan haalt hij zijn focus terug en valt zijn spel terug in
de hem karakteristieke plooi (21-16). In de tweede set weet hij van in het begin de focus te houden (21-13). In de
finale moet hij zien op te tornen tegen de torenhoge favoriet Charles Fouyn. In set 1 houdt hij lang de hoop op een
verrassing levend (10-11). Dan slaat Charles ongenadig toe met het ene punt na het andere (11-21). Charles zweeft
als een ballerina over het veld. Zijn voetenwerk is pure schoonheid. Op het moment dat de shuttle bij Lars vertrekt
komen die voetjes weer op de grond om vliegensvlug de juiste richting uit te springen. Hij is daardoor sneller op de
pluim en slaat harder terug. Lars slaat de meeste pluimen wel terug, maar vergeleken met die van Charles zijn ze
een beetje te braaf. Lars heeft ook begrepen dat tegen dit toptalent (voorlopig?) geen kruid gewassen is en stelt
zich tevreden met ZILVER na 7-21.
Femke heeft het aanvankelijk moeilijk tegen Kira Destoop. Die is dan ook 2e reekshoofd en Femke pas 3e. Toch zijn
ze aan elkaar gewaagd. De eerste set gaat op karakter naar Femke na een spannend einde met verlengingen
(23-21). In de tweede set worden de verhoudingen stilaan duidelijk en gaat Femke met 21-15 naar de finale tegen
Amber Boonen. De eerste set gaat gelijk op met Amber die de beste indruk geeft en de set met miniem verschil kan
binnenhalen. Femke speelt een prima tweede set, terwijl Amber steeds meer blijken van vertwijfeling toont. Met
21-14 laat Femke duidelijk haar bedoelingen blijken. Maar bedoelingen zijn niet voldoende. Gelijk opgaand,
beurtelings voor en achter sleept de beslissende set zich naar het spannende einde. Femke haalt het GOUD
uiteindelijk binnen met 21-19.
JE: ZILVER; ME: GOUD; JD: GOUD; MD: GOUD; XD: ZILVER.
U17
Michiel/Kaat mogen zich een plaats in de mixfinale zien te veroveren tegen Yaro Van Delsen/Lotte Geerts. Ze
hebben echter geen verhaal tegen de sterkere tegenstand (7-21, 6-21). Kaat speelt dan de halve finale enkel tegen
2e reekshoofd Caitlyn De Bree. In de beginset kan ze lang gelijke tred houden om pas op het einde de rol te moeten
lossen (18-21). Daarna moet ze haar meerdere erkennen in Caitlyn (13-21). We zien Kaat straks nog terug met haar
zus in de U19.
U19
Ine krijgt het GOUD in de enkel in de schoot geworpen wegens gebrek aan tegenstanders. Ze speelt mix met Remi
Leman in een rechtstreekse finale tegen Michiel Van Britsom/Britt Van Coillie. De eerste set wordt vlot gewonnen
(21-13). In de 2e is het alle hens aan dek en lopen ze steeds achter om een decider te moeten toestaan (17-21). Ze

vinden hun drive terug en slepen overtuigend (21-12) het GOUD in de wacht. Ine en Kaat spelen ook al een
rechtstreekse finale dubbel tegen Evy Taverne met Britt van Coillie. Ze staan aan het stuur in de eerste set (21-16)
om in de volgende de controle over de match volledig te verliezen (13-21). We zien een vechtend zusterpaar in de
beslissende set. Eens hun tanden in de prooi laten ze niet meer los. Met 21-13 winnen ze verdiend GOUD.
ME: GOUD; MD: GOUD; XD: GOUD
PBA gaat naar huis met 17 medailles, 12 keer goud en 5 keer zilver. Op een totaal van 50 medailles is dat een score
van 34 %, ook nog 48% goud en 20% zilver. Dit onderstreept duidelijk de kwaliteit die we in huis hebben als we
vergelijken met ons deelnamepercentage van 15%. We kunnen niet genoeg ons trainingsteam Jeroen, Fré en Pieter
prijzen die ook als coach onze spelers begeleiden. Prachtwerk boys!
Onze spelers mogen ook hun (groot)ouders niet vergeten, die hen van training naar tornooi naar training zeulen. Ze
doen dit met hart en ziel. Tijdens de spannende wedstrijden gaat hun hart gevaarlijk te keer en worden hun haren
stilaan grijzer. Er valt al eens een traan van vreugde en ontroering bij een onverhoopte overwinning.
Met deze PBA familie (spelers, coaches en ouders) staan ons nog mooie momenten te wachten. We hebben
kunnen vaststellen, dat in de jongste categorieën nieuwe talentjes beginnen door te breken.
Tot in Hoensbroek
Twan

Jeugdcompetitie – Sigurd Dieleman / Hilde Symons
Wedstrijdinformatie over de jeugdcompetitie is terug te vinden op:
Badminton Vlaanderen Jeugd Meisjes en Badminton Vlaanderen Jeugd
Jongens. Inlichtingen rond de jeugdcompetitie kan je steeds krijgen via
jeugdcompetitie@badminton-pba.be

Volwassenencompetitie – Sigurd Dieleman
Wedstrijdinformatie over de volwassenencompetitie is terug te vinden op:
Badminton Vlaanderen Dames, Badminton Vlaanderen Heren
en Badminton Vlaanderen Gemengd
Inlichtingen rond de volwassenencompetitie kan je steeds krijgen via
competitie@badminton-pba.be

Recreantenontmoetingen – Luc Van den Heuvel
Informatie rond recreantenontmoetingen is terug te vinden op:
PBA website en/of Badminton Vlaanderen. Inlichtingen rond alle recreantenzaken
kan je steeds krijgen via recreanten@badminton-pba.be

Aan de inrichters van Jeugdcircuit of Recreantenontmoeting
Vergeet de onkosten van je evenement niet aan mij, Luc Van den Heuvel, te
bezorgen. Dit laat je toe op het einde van het jaar in aanmerking te komen voor
subsidies. Vergeet ook niet de Recreantenontmoetingen te melden aan Badminton
Vlaanderen met het formulier C901 (kijk bij C910). Dit zorgt er voor dat je evenement
zal opgenomen worden op hun website.

Seniorencompetitie – Luc Van den Heuvel
Wedstrijdinformatie over de seniorencompetitie is terug te vinden op:
Badminton Vlaanderen Gemengd en Badminton Vlaanderen Heren.
Inlichtingen rond de seniorencompetitie kan je steeds krijgen via
recreanten@badminton-pba.be
Deze reglementen van de seniorencompetitie zijn deels aangepast. Wil je er
meer over weten? Klik hier.

PBA Bestuur & medewerkers
Dagelijks Bestuur PBA
LINDA SCHIPPERS
Voorzitter

PATRICK BROECKX
Secretaris

BRUNO WUYTS
Penningmeester

03/ 321.82.29
voorzitter@badminton-pba.be

0472/ 29.27.41
secretaris@badminton-pba.be

014/ 41.63.82
penningmeester@badminton-pba.be

Commissievoorzitters
LINDA SCHIPPERS
PATRICK BROECKX

LUC VAN DEN HEUVEL
Seniorencompetitie /
Recreantencommissie
03/ 658.36.67
seniorencompetitie@badminton-pba.be

Jeugdcircuit / Tornooiorganisatie
Jeugdtrainingscommissie

HILDE SYMONS
Assistente Sport- en
Jeugdcommissie
015/ 41.00.68
jeugdcompetitie@badminton-pba.be

SIGURD DIELEMAN
Sportcommissie
03/ 326.27.30
sportcommissie@badminton-pba.be

HUGO VAN DE WYNGAERT
Herencompetitie
014/ 31.40.54
herencompetitie@badminton-pba.be

LUTGARDE SYMONS
Vergaderzalen /
Gemengde Competitie
015/ 55.97.59
gemengdecompetitie@badminton-pba.be

PETER KIEKENS
Assistentie Secretaris /
Online Media
0475/ 44 19 99
online@badminton-pba.be

Belvu Mode en Sport
Strijdersstraat 29-33
B-2650 Edegem
Tel. +32 3 4570037
welkom@belvu.be

EDDY VERBIST
Wedstrijdfunctionarissen
0498/ 40.28.90
wfc@badminton-pba.be
KRISTINE DE CUYPER
Assistente Jeugdcommissie
0475/ 74.39.94
planning@badminton-pba.be
EVELIEN DE BRA
Klassementen /
Reglementen
0477/ 62 66 35
klassementen@badminton-pba.be

Onze bestuursleden en medewerkers werken met mailboxen die los staan van onze privé-mailadressen, maar
verbonden zijn aan onze domeinnaam @badminton-pba.be. Dit is professioneler en zorgt er ook voor dat bij
overdracht van een functie de mailbox mee kan overgaan naar een nieuwe bestuurder of medewerker. Op die
manier blijft de geschiedenis dus bewaard en verliezen we geen kennis.
Mailen doe je dus op basis van het onderwerp waarover het gaat. Gaat je vraag over de jeugdcompetitie, mail je
naar ons adres voor jeugdcompetitie. Wil je iets weten over de recreanten, dan mail je naar dat adres. Wie de mails
naar deze algemene adressen achter de schermen toekrijgt, kan je aflezen uit onderstaande tabel in kolom 3. Het is
dus belangrijk het juiste adres te gebruiken en er zo voor te zorgen dat je mail bij de juiste persoon terechtkomt.
Commissie

Mailbox

Gebruiker(s)

Voorzitter

voorzitter@badminton-pba.be

Linda Schippers

Secretaris

secretaris@badminton-pba.be

Patrick Broeckx

Penningmeester

penningmeester@badminton-pba.be

Bruno Wuyts

Sportcommissie Volwassenencompetitie

competitie@badminton-pba.be

Sigurd Dieleman

Gemengde competitie

gemengdecompetitie@badminton-pba.be

Lutgarde Symons

Herencompetitie

herencompetitie@badminton-pba.be

Hugo Van de Wyngaert

Damescompetitie

damescompetitie@badminton-pba.be

Tim Verbaeten

Jeugdcompetitie

jeugdcompetitie@badminton-pba.be

Hilde Symons

Seniorencompetitie

seniorencompetitie@badminton-pba.be

Luc Van den Heuvel

Wedstrijdfunctionarissencommissie wfc@badminton-pba.be

Eddy Verbist

Reglementencommissie

reglementen@badminton-pba.be

Evelien De Bra

Klassementscommissie

klassementen@badminton-pba.be

Evelien De Bra

PBA Jeugdcircuit

jeugdcircuit@badminton-pba.be

Kathleen Duré

Tornooiorganisatie

tornooien@badminton-pba.be

Linda Schippers / Luc Bal

Recreantencommissie

recreanten@badminton-pba.be

Luc Van den Heuvel

Jeugdtrainingscommissie

jeugd@badminton-pba.be

Patrick Broeckx

Jeugdteam

jeugdteam@badminton-pba.be

Patrick Broeckx / Kristine De
Cuyper / Marijke Verbessem /
Jeroen Verhulst

Planning - Sporthallen

planning@badminton-pba.be

Kristine De Cuyper

Evenementen

evenementen@badminton-pba.be

Nancy Cools

Online Media - Website/Facebook

online@badminton-pba.be

Peter Kiekens

Gelieve dus onze privé-mailadressen niet langer te gebruiken, maar over te schakelen naar bovenstaande
adressen!

