
Wie deed wat dit seizoen (naast trainen en vrij spelen)?

Nu het einde van het jaar nadert, zullen er overal overzichtjes verschijnen. BaZo wil zijn tornooi- en
competitiespelers ook eens in de kijker zetten met een terugblikje. We vinden het fantastisch dat er 
toch een heel aantal kinderen, jongeren en volwassenen één of meerdere tornooien meepikken in de 
loop van het seizoen of zich inzetten voor een competitieploeg, al is het dan niet altijd eentje van 
BaZo zelf. En we zien velen daarin ook groeien. Lees maar mee:

VVBBC-cup-tornooien
In oktober hebben 11 spelers zich in het VVBBC-tornooi van Tienen van hun beste kant getoond: 
Helena, Senne, Dilano, Jarne, Aaron, Hendrik, Calista, Andrej, Margot, Korneel en Juul. Een mooie 
opener van het seizoen, met deze grote BaZo-delegatie én een superspannende halve finale tussen 
Juul en Korneel, een overwinning van Margot in enkel en haar tweede plaats in dubbel!

Begin november was het VVBBC-tornooi van Keerbergen aan de beurt: 4 van onze grotere 
jeugdspelers verdedigden daar (succesvol!) onze BaZo-kleuren: Margot, Juul, Korneel en Sander.

Een dikke week later toonde Senne in het VVBBC-tornooi van Blauwput dat je door mee te doen 
ook veel bijleert: hij won er alweer een wedstrijd meer dan op zijn vorige tornooi! Ook Juul en 
Korneel (vooral in dubbel) toonden wat ze konden, en daar mogen ze fier op zijn! Margot speelde er
de pannen van het dak (winnaar) en Sander maakte ook vooruitgang met een gewonnen wedstrijd.

Ondertussen was ook de jeugdontmoeting van Herk-de-Stad doorgegaan, waar alweer Senne heeft 
meegedaan, alsook Joni. Bij de groteren waren Andrej, Margot en Juul van de partij. Beetje winnen,
beetje verliezen, maar vooral veel spelen! We hebben inderdaad bezige bijtjes in de club :-)

Aan het einde van november was voor Korneel de verplaatsing naar het VVBBC-tornooi van 
Overijse de moeite waard: een finaleplaats in enkel en een halve finale in dubbel! Je zou voor 
minder al eens tot daar gaan. Hop, naar de volgende uitdaging, Korneel: de officiële jeugdtornooien.

Officiële jeugdtornooien
In Hoeilaart beet Ward de spits van zijn seizoen af door in één keer zowel in enkel (2de plaats) als 
dubbel (1ste plaats) uit te blinken. Waaw! Zou hij dat kunnen overdoen in een volgend tornooi?
Ai, het volgende tornooi was er eentje uit de groep 'bronzen' tornooien, dus het niveau ligt daar nog 
ietsje hoger. Toch een gewonnen wedstrijd in dubbel. Op het officiële jeugdtornooi van Blauwput 
vervolgens was er toch weer een kwartfinale in enkel en een finaleplaats in dubbel voor Ward 
weggelegd. Benieuwd wat de volgende tornooien zullen worden...

Tornooien en competitie volwassenen
Liselot en Luna lieten zich voor de Bilzerse Badmintonclub van hun beste kant zien: ze namen al 4 
keer deel aan de competitie in 3de provinciale en wonnen al het merendeel van hun wedstrijden. 
Doe zo voort!

Ook Michiel (I-D) speelt competitie in 3de provinciale, maar dan voor de club De Voskes: je vindt 
hem heel regelmatig al badmintonnend ergens in de provincie, en vaak is het ook om te gaan 
winnen. Maar...zo kennen we hem, nietwaar? 

Tijl, Rik en Soetkin zetten de laatste jaren hun beste beentjes voor op tornooien overal in het land. 
Ook dit seizoen heeft het hen geen windeieren opgeleverd. Een overzichtje onder het BaZo-motto 
'de dame start': Soetkin staat momenteel in de Belgische ranking op de 25ste (enkel), 97ste (dubbel) 
en 24ste (gemengd) plaats, Rik bezet de 36ste (E), 45ste (D) en 70ste (G) plaats, voor Tijl zit er 
momenteel een 16de (E), 24ste (D) en 26ste (G) plaats in. Door hun goede prestaties op tornooien 



en sinds dit jaar hun deelname aan de competitie in 1ste en 2de nationale voor Dijlevallei en W&L 
zijn ze alledrie stilaan aan het omhoogkruipen in deze ranking. Speciale vermelding misschien toch 
even voor Rik, die Vlaams kampioen enkel werd in de B1-reeks, Tijl die provinciaal kampioen 
enkel werd bij de A-spelers en een halve finaleplaats op de Belgische kampioenschappen jeugd bij 
de -19-jarigen voor Soetkin. Doe zo voort!
En ja, er zijn er ook voor wie meedoen echt wel belangrijker is dan winnen, zoals uw nederige 
verslaggever :-)

Veerle


