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De Jeugdcup, SINT-NIKLAAS

Op 06/03/2010 stond de verplaatsing naar Sint-Niklaas op het programma.

Volgende spelers namen deel aan deze ontmoeting;  Deschamps Gaëlle, Oosterlynck Joyce, 
Christiaens Lotte, Christiaens Bram, Vande Wynckel Eline en Dariozzi Bruno ,

Joyce mocht als eerste voor Eikenlo de baan op.  Joyce trof een beginneling waarvan zij 
gemakkelijk won in twee sets. In totaal moest Joyce die dag zes wedstrijden spelen.
Ze verloor de vier volgende partijen, drie van deze wedstrijden verloor ze met duidelijke cijfers. In 
de vijfde wedstrijd kwam het tot drie sets. Nadat Joyce de eerste had verloren met 20-22 won ze de 
tweede set met 21-14. In de derde set verloor Joyce de concentratie en keek algauw tegen een ruime 
achterstand op. Joyce probeerde nog terug te krabbelen maar bleef steken op 13 punten.
In haar laatste wedstrijd kende ze meer succes, ze won met 21-12 en 21-9.
Hierdoor eindigde Joyce als vijftiende.

Bij de -9  begon Bram Christiaens met een klinkende overwinning. Het was duidelijk dat Bram 
direct het juiste ritme had. Ook zijn tweede wedstrijd won Bram met groot gemak.
In zijn derde wedstrijd kwam Bram uit tegen Lennert Taildeman. Lennert welke vlak daarvoor 
verloren had van Evelien Cauwenbergh  gedroeg zich on… tegenover Bram. Bram die dit gedrag 
niet kon plaatsen liet zich hierdoor afleiden. Uiteindelijk verloor Bram die wedstrijd met 13-15 en 
10-15. Bram herpakte zich in zijn volgende wedstrijd en won van Evelien Cauwenbergh  met 15-9 
en 15-8. Hiermee eindigde Bram als tweede.

Om 10.40 Hr begonnen zowel Gaëlle als Lotte aan hun eerste wedstrijd.
Gaëlle kwam uit tegen Lynn Moentjes, in het verleden hadden beide meisjes reeds enkele 
spannende wedstrijden tegen elkaar gespeeld. En het was nu niet anders, nadat Gaëlle een vlugge 
start had genomen kwam Lynn al even snel terug. Lynn haalde nipt de eerste set binnen met 20-22.
De tweede en de derde set waren voor Gaëlle, 21-15 en 21-18.
Lotte van haar kant kon niet de vereiste concentratie opbrengen en verloor mede hierdoor haar 
eerste partij met 15-21 en 13-21. 
Gaëlle en Lotte moesten elk vijf wedstrijden spelen.
Gaëlle deed verder zoals ze gestart was, haar volgende twee wedstrijden wist zij te winnen.
Dit wil niet zeggen dat ze steeds goed bezig was, vooral in de tweede wedstrijd kwam de coach er 
tijdig bij om met enkele blikken haar wakker te schudden. Gaëlle stond op dat moment in 
verliezende positie in de beslissende derde set. Ze kon deze set nog net in haar voordeel beslechten 
met een 23-21. Haar derde wedstrijd verliep heel wat vlotter in het voordeel van Gaëlle, ze won met 
21-10 en 21-12.
Lotte kwam in haar tweede partij  uit tegen Lotte Vandeweghe. Lotte verloor met 21-21 en 15-21. 
Lotte kon dan wel haar derde wedstrijd winnen, dit met 21-7 en 21-5.
Ze diende dan nog twee partijen te spelen, dit voor de plaatsen 9 tot 12.
Ze won de eerste van die partijen maar verloor de tweede en eindigde dus als tiende.
Door haar drie overwinningen kwam Gaëlle in de tabel van de eerste vier terecht.
In haar eerste wedstrijd tegen Lotte Vandeweghe was Gaëlle niet kansloos. Gaëlle  maakte echter 
teveel onnodige fouten en verloor de eerste set met 14-21. Met enkele tactische aanwijzingen en wat 
support werd de tweede set harder bevochten door Gaëlle, ze verloor deze met 18-21.
In haar laatste wedstrijd was de moegestreden Gaëlle kansloos, ze eindigde dus vierde.  



Bij de meisjes – 15 werd er vastgesteld dat er bijna geen inschrijvingen waren. Hierdoor werden 
deze meisjes bij de -17 gedropt. Voor Eline was dit een erg spijtige beslissing.
Hier had de organisatie misschien wel rekening moeten houden met de betere spelers van de – 15 en 
diegene welke nog maar pas nieuw zijn in deze reeks. Het klassenverschil is in de leeftijdscategorie 
zelf reeds groot te noemen, als men dan ook nog de beste van de – 17 krijgt voorgeschoteld is dit 
zeker geen prettig vooruitzicht. 
Eline had het geluk dat er nog een meisje bij de – 17 was welke debuteerde.
Eline won van dat meisje met 6-21 en 7-21.
Daarna kreeg Eline  de nummers 2 en 3 van de meisjes – 17 voorgeschoteld, Eline had tegen deze 
spelers geen enkele kans. In haar laatste wedstrijd kwam ze dan uit tegen Meganck Steffi.  
Ook hier zou Eline normaal geen kans maken. Maar Steffi kampte met een probleem en daardoor 
kon Eline toch van profiteren in de eerste set. Eline zette met 17 punten een mooie uitslag op het 
bord. In de tweede set maakte Steffi echter minder fouten en kon Eline nog slechts 9 punten scoren.

En dan was er nog Bruno, deze speelde in Sint-Niklaas zeker zijn beste wedstrijden van het seizoen.
Niettegenstaande dit feit kon Bruno slechts één wedstrijd winnen, hij startte trouwens met een vlotte 
overwinning.
In zijn tweede wedstrijd kwam hij uit tegen het vijfde reekshoofd.
Zijn tegenstander beukte hard maar Bruno verdedigde in zijn onnavolgbare stijl. Er volgden 
meerdere langere rally’s, beide spelers kwamen enkele malen in het rood. Zij haalden echter de ene 
rally na de andere uit hun racket tot één van hen er ging bij liggen. Dit vormde voor Bruno echter 
geen probleem, want hij staat soms al opnieuw overeind nog voor hij de grond raakt, dit tot 
ongeloof bij zijn tegenstanders. Bruno verloor met 21-17 en 21-13.
De twee volgende wedstrijden hadden een zelfde scenario, weerom volgende meerder langere 
rally’s. En de tegenstanders van Bruno begrepen totaal niet hoe sommige shuttles steeds bij hen 
terug kwamen. Bruno verloor deze twee wedstrijden telkens na drie slopende sets. 
In zijn laatste wedstrijd kwam Bruno uit tegen een speler welke hij toch moest aankunnen.
Doch de vorige wedstrijden hadden reeds zoveel van Bruno gevergd dat hij zich nu meerdere keren 
liet betrappen op onnodige foutjes. De wedstrijd zelf ging gelijk op en Bruno verloor dit maal met 
20-22 en 16-21.

De coach kon ’s avonds moe maar tevreden terug kijken op de verlopen dag..

De coach, RC

 


