
JEUDCUP 2012-2013 
26 december 

2012 

 

 

De laatste ontmoeting  in 2012 voor de jeugdspelers vond plaats in Buggenhout. 

Volgende spelers van Eikenlo waren van de partij: Stal Eva , De Baets Margo, De Prest Axelle en 

Christiaens Bram. 

 

Bram moest reeds om 09.00 Hr beginnen, hij werkte vrij vlot zijn poule af, hij won zijn drie 

wedstrijden. Bram kwam in de halve finale uit tegen Stijn Van Herreweghe. 

Bram speelde erg sterk in de eerste set en won deze met 15-10. In de tweede set was het Stijn welke 

een goede start nam. Toen Bram na lang achtervolgen 13-12 voor kwam lag daar zijn kans om door 

te stoten naar de finale. Stijn maakte er dan 13-13 van en vervolgens maakte Bram twee directe 

fouten op de opslag van Stijn, gevolg was een derde set. Bram nam in de laatste set en slechte start 

en draaide met een 3-8 achterstand. Deze achterstand kon hij niet meer goed maken, Stijn nam de 

set met 9-15. Bram staat in de rangschikking momenteel derde met 350 punten. 

 

Bij de meisjes – 11 speelden Eva en Margo enkele sterke wedstrijden. 

Even zag het er naar uit dat mogelijk de finale zou beslecht worden door beiden. 

Margo verloor echter de laatste wedstrijd in haar poule en moest dan voor plaatsen drie en vier 

spelen. Ook in deze wedstrijd speelde Margo vrij goed, maar haar tegenstander speelde net op dat 

moment haar beste wedstrijd van die dag. Margo eindigde dus vierde. 

 

Eva, welke de finale speelde, startte overtuigend en won de eerste set van Laura De Man vlot met 

15-2. In de tweede set werd Eva zenuwachtig en kwam Laura stukken beter voor de dag. Dit 

resulteerde in een spannende set welke Eva nipt won met 15-13. 

Eva werd dus eindwinnaar en verstevigde haar eerste plaats in de rangschikking. 

Zij staat eerste met een totaal van 385 punten. Margo volgt op de tweede plaats, dit met 325 

punten. 

 

Bij de meisjes – 13 moest Axelle vier wedstrijden spelen in haar poule, zij verloor al haar partijen. 

Niettegenstaande speelde Axelle haar beste tornooi sinds haar start in de competitie. In de eerste 

wedstrijd kwam ze in de tweede set net te kort om er een driesetter van te maken, verlies met 14-15 

in de tweede set. Haar tweede wedstrijd werd een driesetter, daar liet Axelle de winst liggen door 

een misser bij de stand 14-14 in de laatste set. Daarna tegen de betere spelers van de poule wist 

Axelle ook daar beter voor de dag te komen dan in het verleden. 

Axelle bekleedt in de rangschikking de vijfde plaats met 285 punten. 

 

Het bestuur en de begeleiders van Eikenlo BC danken de spelers voor hun inzet. 

 

 

 

De Coach, R.C. 

  


