
Jeugdcup 2009-2010 
 

Op 20 december 2009 stond de laatste ontmoeting van de 2009 op het programma. 
Voor Eikenlo konden zich slechts twee spelers vrijmaken om deel te nemen, dit waren Deschamps Gaëlle 
en nieuwkomer Van De Wynckel Eline. 
 
Op zondagochtend vroeg stelden de ploegleiding alsook de spelers en hun ouders vast dat er behoorlijk 
wat sneeuw lag. De verplaatsing naar Aalst (Moorsel) werd aangevat, na meer dan één uur ploeteren werd 
de sporthal “De Faluintjes” bereikt. 
Daar wachtte ons het teleurstellend nieuws dat de ontmoeting door het slechte weer niet door zou gaan. 
Deze beslissing had men toch eerder moeten nemen gezien de sneeuwval van zaterdag op zondag reeds 
enkele dagen tevoren voorspeld was. 
 
Over het eerste deel van de competitie kan ik als coach niet ontevreden zijn. De meeste spelers komen 
wel te kort om een plaats in de top drie te ambiëren, maar het belangrijkste is hun inzet.  
 
Tot heden werden er drie tornooien afgewerkt. 
Hier volgt een overzicht van de prestaties van onze spelers, dit zijn Christiaens Bram, Christiaens Lotte, 
Deschamps Gaëlle, Oosterlinck Joyce, Dariozzi Bruno en Boute Jens. 
 
Onze allerkleinste, Bram, welke uitkomt in de klasse -9, staat momenteel op de eerste plaats met 147 
punten, de tweede in de stand volgt op twee punten. Dit belooft dus nog spannend te worden. 
Bram won zowel in Gent als in Brakel al zijn wedstrijden. 
In Buggenhout kende hij een totale offday, het was duidelijk dat hij niet hersteld was van zijn ziekte 
welke hij enkele dagen voordien had opgelopen. 
Over Bram kunnen we zeggen dat hij misschien niet de sterkste is van het lot maar voor zijn leeftijd 
misschien wel de slimste, de gewiekste speler is. En wanneer hij het eens niet weet hoe hij een 
tegenspeler moet aanpakken kan hij door de coach gemakkelijk bijgestuurd worden. 
 
Bij de meisjes -13 heeft de club drie deelnemers.  
Dit zijn Gaëlle, Joyce en Lotte. Zij bekleden respectievelijk de plaatsen 7, 8 en 9. 

7 Gaëlle Deschamps Eikenlo 42 41 38 121 
8 Joyce Oosterlinck Eikenlo 38 37 43 118 
9 Lotte Christiaens Eikenlo 39 40 37 116 

 
De meisjes staan dus dicht bij elkaar en ook hier zal het nog spannend worden, wie van hen zal de beste 
van de club zijn op het eind van het seizoen. 
Over de drie ontmoetingen gezien kunnen we stellen dat Lotte de grootste vooruitgang heeft geboekt en 
dat zij de achterstand welke zij in het begin had tegenover Joyce en Gaëlle al behoorlijk zoniet helemaal 
heeft weggewerkt. 
Als we er één match moeten uitpikken waar Lotte vriend en vijand met verstomming sloeg was het haar 
tweede wedstrijd in Brakel, dit was echt een epische strijd, te vergelijken met David tegen Goliath. Lotte 
was zeker drie koppen kleiner dan de tegenstrever, en in deze leeftijdscategorie kan dat tellen. Voor de 
aanvang van de wedstrijd kreeg Lotte nog enkele raadgevingen, zij voerde de aanbevolen tactiek meer 
dan behoorlijk uit en won de set met 21-14. Deze set had wel veel energie gekost. De coach vroeg Lotte 
om op het zelfde elan door te gaan en zich vooral te concentreren op haar service. Lotte bleef goed spelen 
en de tweede set was erg spannend. Doch de strijd was te ongelijk. Lotte moest alle zeilen bijzetten om 
punten te scoren terwijl het o soms zo gemakkelijk leek voor haar tegenstander. Lotte verloor nipt met 19-
21. De coach had door dat de derde set er één teveel zou worden voor Lotte, hij trachtte nog enkele zaken 
bij te sturen doch bij Lotte was “de jus” op. Zij verloor de derde set kansloos met 7-21 en was na de 
match echt ontgoocheld. Wat mij betreft mocht ze ontgoocheld zijn over de uitslag, maar zeker niet over 
de geleverde prestatie.  
En dan hebben we Gaëlle, dit meisje kan zeker beter dan wat ze tot nu toe heeft gepresteerd. 
Het verschil van wat zij op de training brengt en wat zij in de competitie presteert is erg groot. 
Soms heb ik de indruk dat ze tijdens de competitie helemaal verstijfd, zeker wanneer ze tegen de betere 
speelsters uitkomt of als het spannend wordt. Doch heeft zij al bewezen dat ze het ook op de competitie 



kan. Ook hier kan er verwezen worden naar een wedstrijd in Brakel. In haar eerste partij verloor Gaëlle 
met 9-21. Gaëlle werd er op gewezen dat zij te weinig bewoog, dat ze zichzelf meer onder spanning 
moest zetten. En met succes, Gaëlle speelde stukken beter en won de tweede set met 21-10.  In de derde 
set echter verstarde Gaëlle opnieuw en verloor terug met 12-21. Hier was volgens de coach er duidelijk 
sprake van de stressfactor. Want laten we duidelijk wezen, wanneer Gaëlle voelt dat zij de duidelijk de 
sterkste is, heeft ze nergens last van. 
 
Joyce betreft zeker de minst technische van de drie. Zij is van de drie ook het minst bezig met het 
competitieve. Meedoen is voor haar het belangrijkste. 
Toch kan ik er een wedstrijd uitpikken waar ze wel wou winnen, dit was toen ze in haar tweede wedstrijd 
in Buggenhout uitkwam tegen Lotte. De eerste twee sets verliepen erg spannend, Joyce won de eerste met 
21-17.  In de tweede set plaatste Lotte een sterk slotoffensief en won zij de set met 18-21.  Joyce was daar 
al tevreden met haar prestatie en was vooral in de aanvang van de derde set niet erg geconcentreerd bezig. 
Lotte liep vlug uit. Toen Joyce een nieuwe opflakkering kende was het te laat, ze kon de achterstand niet 
meer ophalen. Lotte won de derde set met 12-21. 
Joyce was de eerste die Lotte feliciteerde, hoewel ze toch een beetje teleurgesteld was. 
In haar volgende wedstrijd verloor Joyce de eerste set met 16-21. De coach kon Joyce dan toch eens 
overtuigen dat er wel meer in zat. Joyce begon sterk dit zowel in de tweede als later in de derde set en 
bouwde telkens een kloof uit. De coach moest toch enkele malen Joyce opnieuw wakker schudden daar ze 
telkens de tegenstrever liet terug komen. Joyce won de twee sets, dit met 21-13 en 21-14. Dit was voor 
haar een mooie revanche nadat ze net voordien had verloren in een driesetter. 
 
En dan hebben we nog twee deelnemers bij de jongens -15, Bruno en Jens. Deze reeks is de meest 
competitieve in de jeugdcup met in totaal 39 deelnemers. Beide spelers konden maar aan twee van de drie 
ontmoetingen deelnemen. 
 
Jens speelde in Gent een sterk tornooi, hij won er drie van zijn vijf gespeelde partijen. 
De eerste wedstrijd won Jens met 2-0.  In zijn tweede wedstrijd kreeg hij ferm oplawaai, 21-6 en 21-9. 
Jens wou dit verlies in zijn volgende wedstrijd ongedaan maken. Niettegenstaande het grote verschil van 
technisch plaatsingsvermogen en de gestalte in het voordeel van de tegenstrever kon Jens door zijn 
strijdvaardige inzet gelijke tred houden in de eerste set, doch moest hij de duimen leggen met 17-21.  In 
de tweede set was het na de fysieke inspanning op voor Jens, hij ging met 8-21 onvoorwaardelijk voor de 
bijl. 
Zijn vierde partij was een echte nek-aan-nekrace, Jens won de wedstrijd met 2-1, setstanden waren 22-20, 
19-21 en 22-20. Meer bibbergeld kan je als coach of supporter niet krijgen. 
Zijn laatste wedstrijd won hij dan nog met 21-11 en 21-13. 
In Buggenhout moest Jens vier wedstrijden spelen, hiervan wist hij er twee te winnen. 
 
Voor Bruno betrof Buggenhout zijn eerste deelname, Bruno won twee van zijn vijf wedstrijden. 
Hier was de vierde wedstrijd de spannendste van het lot, Bruno verloor deze in drie sets, setstanden 21-
19, 6-21 en 17-21. 
Toen Bruno aankwam in Brakel voor zijn tweede ontmoeting zag hij er niet al te best uit. 
Op de vraag of hij in “forme” was zei hij dat hij zich niet echt goed voelde en dat hij moe was. 
Dit was ook duidelijk te merken toen hij zijn eerste wedstrijd aanvatte. Hij kon niet brengen wat we 
anders van hem gewend waren, van zijn doorgaans sterke verdediging was niets te merken. 
Bruno verloor die dag alle vier zijn partijen. 
 
Momenteel staat Jens als 14de met 78 punten, Bruno staat 17de met 76 punten. 
 
De coach dankt alle spelers voor hun inzet en wenst hen een voorspoedig en sportief 2010. 
Ook is een dankwoordje op zijn plaats voor de ouders van de spelers welke mede productief zijn in zowel 
de organisatie van het vervoer als het verzorgen van de maaltijden, en voor het steunen en supporteren.  
 

C.R. 
 


