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Het einde van het seizoen 2009-2010

Op 16 mei stond de laatste ontmoeting  van de Jeugdcup op het programma.
Voor vele spelers alsook voor de begeleiders was het onmogelijk om op die datum aanwezig te zijn.
Twee speelsters maakten de verplaatsing naar GENTBRUGGE, Deschamps Gaëlle en Oosterlynck
Joyce.

Gaëlle kwam in de eerste ronde uit tegen een speelster uit een andere provincie, Gaëlle verloor deze
wedstrijd met 15-6 en 15-10. Joyce had meer geluk in haar loting en won vlot haar eerste partij.

In haar tweede wedstrijd kwam Joyce uit tegen Femke Clepkes. Joyce verloor de eerste set met 
6-15. In de tweede set kwam Joyce beter voor de dag, uiteindelijk won Femke ook de tweede set,
dit met 13-15.
Gaëlle kwam in haar tweede wedstrijd uit tegen Lotte Vandeweghe. Lotte won de eerste set met
15-9.  Ook hier was de tweede set spannender, niettemin trok Lotte aan het langste eind met een
15-13 winst.   

Gaëlle wist dan wel haar twee volgende wedstrijden te winnen. De derde match won ze met 15-11
en 15-5. In haar laatste partij kwam Gaëlle uit tegen Lynn Moentjes, in het verleden hadden beide
meisjes reeds meerdere spannende onderlinge confrontaties afgewerkt. En het was ditmaal niet
anders. Het werd een driesetter waarbij Gaëlle de derde set in haar voordeel besliste, dit met het
kleinste verschil, het werd 15-14.

Joyce kwam in haar derde partij uit tegen het reekshoofd, Verherbruggen Astrid. Joyce verloor
zwaar van Astrid, dit met 15-2 en 15-5.
In haar laatste wedstrijd vocht Joyce en spannend duel uit met Delphine Segers. Joyce wist de partij
te winnen met tweemaal 15-13. De Jeugdcup zat er op.

De jeugdbegeleiders danken de deelnemers van de jeugdcup voor hun inzet en wensen hun en goed
verlof.

In de eindstand eindigden de Eikenlo spelers bij de meisjes – 13 net buiten de top 5.
Gaëlle bezette de 6de plaats, Lotte werd 7de  en Joyce eindigde als 8ste.

Bij de jongens – 9 werd  Bram Christiaens eindwinnaar.

Bij de jongens -15 bezette Jens Boute een plaats in de top 15, Bruno Dariozzi haalde de top 20.
Bij het schrijven van dit verslag was hun juiste ranking nog niet gekend.

Bij de meisjes -15 eindigde Eline Vande Wynckel op de 7de plaats.


