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Na een rustperioden van drie maanden  ging op 23 september 2013 de jeugdcup opnieuw van start. 

De eerste ontmoeting vond plaats in de sporthal “De Faluintjes” te Moorsel. 

Voor Eikenlo namen volgende vier spelers deel: De Baets Margo, De Prest Axelle, De Prest Lore en 

Stal Eva. Ook Smash4Fun  had een afvaardiging van vier spelers: Everaerts Hanne, Everaerts Rani, 

Pollet  Shania en Pollet Talisha. 

 

Margo was de vroege vogel in het gezelschap, zij mocht haar eerste wedstrijd al om 09.00 Hr 

aanvangen. Margo die als enige kon aantreden in dezelfde leeftijdscategorie als vorig seizoen 

(meisjes -11) had hoge verwachtingen. Margo won gemakkelijk haar eerste partij. Na een ruime 

pauze mocht Margo haar volgende wedstrijd aanvangen. Haar opponente Lucie Merckx had nog die 

ervaring niet  maar in de eerste set knokte het meisje voor wat ze waard was en dikwijls bracht zij de 

shuttle terug waarop Margo zich af en toe verkeek. Na een 15-8 winst in die eerste set  speelde 

Margo nog een stuk geconcentreerder. Margo won dan ook set twee en nadien ook vrij gemakkelijk 

de twee volgende wedstrijden in haar poule. In de finale kwam Margo uit tegen Vanherbruggen 

Marijke. Ook Marijke is tweedejaars in deze categorie en had vrij goed gespeeld in haar poule, 

Marijke was duidelijk beter dan vorig seizoen. Margo had dit in de loop van de dag ook al opgemerkt. 

In het begin van de wedstrijd ging het een tijdje gelijk op maar Margo was als nooit tevoren gefocust 

en won dan ook verdiend de finale met twee maal 15-9.  

Margo had dus als eerste in het nieuwe seizoen een  

eerste plaats veroverd en was daar erg gelukkig mee,  

en ook een beetje opgelucht. 

 

In dezelfde leeftijdscategorie maakte Pollet Shania haar debuut, zij verloor haar eerste wedstrijd en 

won nadien de tweede partij in drie sets. In de twee volgende wedstrijden was Shania kansloos. 

 

Axelle, Lore en Eva kwamen een stuk later toe in Aalst, zij hadden mogen uitslapen? Tja, bij Eva is dit 

nooit echt het geval, de coach vernam dat ze al vroeg uit de veren was. En Axelle had ook al niet de 

beste nachtrust genoten, blijkbaar zat Lore daar voor iets tussen. Het was duidelijk, de stress was bij 

allen behoorlijk aanwezig. 

 

Eva speelde voor het eerst in de categorie meisjes -13, en voor Lore (ook -13) was het haar debuut in 

de competitie. Zo zat Eva met haar eerste wedstrijd in de maag, dit tegen Lena Libbrecht. 

Eva was er niet gerust in. De wedstrijd begon en het werd al meteen duidelijk dat dit een zware 

veldslag zou worden. Eva won na een spannende strijd de eerste set met 21-17. De tweede set was 

nog spannender maar Eva kon vermijden dat er een derde set aan te pas kwam na winst met 21-20.  

Eva won nadien vlot haar volgende wedstrijden en Eikenlo had een tweede finalist.  

Ook in de finale kende Eva geen problemen en een tweede gouden plak was een feit.  

 

In een of ander streeknieuws hadden we gehoord dat de aanloop naar het tornooi  

voor Lore nogal turbulent was geweest , hoge verwachtingen en faalangst lagen blijkbaar dicht bij 

elkaar met stresserende momenten tot gevolg voor gans de familie. 

Nochtans was Lore de dag zelf vrij rustig, luisterde naar de coach en probeerde dit ook op het veld 

om te zetten. Dit lukte niet altijd maar liet zich daardoor niet ontmoedigen. 

Lore diende in haar poule vier wedstrijden te spelen, de eerste partij was tegen Pollet Talisha, dus 

geen onbekende voor Lore. Het werd al direct een driesetter  welke Talisha won, setstanden 18-21, 

21-16 en 21-19. Lore won nadien haar tweede partij en was erg tevreden. 

Nadien verloor Lore haar twee andere partijen in haar poule.  

Lore was toch wel goed gemutst na haar vuurdoop en de verwachte (voor sommigen) 

traantjes bleven uit. 

We kunnen ook nog meegeven dat Talisha twee wedstrijden won in haar poule. 

  

Van traantjes gesproken, deze kwamen er, maar uit onverwachte hoek… 
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Zo kenden Axelle, Hanne en Rani  allen hun moeilijke momenten, nochtans kon hen niets verweten 

worden, hun inzet was soms enorm. 

 

Vooral Axelle en Hanne speelden als eerstejaars in hun leeftijdscategorie toch wel sterke partijen. 

Axelle speelde een sterke eerste set tegen Merel Braeckman en moest deze maar nipt aan haar 

voorbij laten gaan, het werd 17-21. In de tweede set liep het iets minder en werd het 12-21. 

Axelle kwam teleurgesteld van het veld. 

 

Voordien had Hanne ook al geen goed gevoel na de toch een mooie strijd tegen Margot Cousaert  na 

nipt verlies met 15-21 en 16-21. 

 

Hanne won nadien wel haar tweede wedstrijd. In haar derde partij verloor Hanne nipt de eerste set 

met 21-20. In de tweede set liep het een stuk minder en moest Hanne met een 21-12 tot gevolg. 

Opnieuw had Hanne gemengde gevoelens. 

 

Axelle verloor dan haar tweede wedstrijd met 21-12 en 21-11. De tegenstander was duidelijk te sterk 

en Axelle kon deze keer haar eigen prestatie waarderen. En dan de anticlimax voor Axelle. Na een 

goede eerste set in haar derde wedstrijd welke zij wel verloor kreeg Axelle één stevige tip mee van 

de coach. Axelle speelde een zwaar bevochten tweede set en volgde die ene richtlijn meer dan eens 

goed uit met puntenwinst tot gevolg. Axelle won de tweede set met 21-17 maar dit had veel 

krachten gekost. Als coach kon ik maar hopen dat ze in de derde set zo snel mogelijk een punt kon 

scoren. En dat punt kwam er niet. Bij een 0-4 en een stevige rally had Axelle de pech dat haar aanval 

op de netrand strandde en aan de verkeerde kant viel. Ook het volgende punt kon voor Axelle zijn 

maar het werd weerom net niet, het was 0-6 en de veer brak, in geen tijd was het 0-11. Bij de wissel 

kreeg Axelle te horen dat ze zich moest blijven inzetten, blijven vechten voor dat ene punt. Axelle 

stond met de tranen in de ogen. In de herneming bleef Axelle op zoek gaan naar dat punt, er volgden 

nog enkel zware rally’s, maar het punt kwam niet. We kregen zelfs de indruk dat de tegenstander het 

eigenlijk ook moeilijk had met dit verloop. Na afloop van de derde set verliet Axelle teleurgesteld en 

vol ongeloof het terrein en kon ze haar tranen niet meer bedwingen. Door een paar bemoedigende 

woorden verscheen er toch nog een kleine glimlach. 

 

Maar er volgden nog triestige momenten, dit maal voor Rani. Bij haar eerste wedstrijd startte ze 

goed en was zeker de evenknie van haar tegenstander. Het werd al meteen en zware driesetter. Rani 

verloor met 21-14, 15-21 en 17-21. Rani was toch wel tevreden over haar wedstrijd. De coach had 

gezien dat deze partij toch wel veel energie gekost had en wist dat Rani nog vier wedstrijden moest 

spelen. In de tweede wedstrijd was dit al duidelijk, geen enkel slag van Rani kwam nog goed en de 

coach kon alleen maar mee geven om deze partij ontspannend af te werken om min of meer met 

meer energie de volgende partijen aan te vatten. In de derde wedstrijd leek Rani toch een beetje 

hersteld te zijn, toch moest zij de duimen leggen en verloor ze die wedstrijd met 15-21 en 16-21. 

In de vierde partij moest Rani gewoon de wet van de sterkste ondergaan. En in de laatste wedstrijd, 

in de tweede set was het voor Rani over en uit, zij diende de wedstrijd te staken met hevige 

buikkrampen. 

 

Op Margo en Eva na waren de overige spelers van Eikenlo en Smash4Fun toch wel wat teleurgesteld. 

De coach was echter wel tevreden, hij had veel goede dingen gezien,  

vooral de inzet van de spelers zorgde ervoor dat hij met een happy face  

naar huis kon.  

 

 

De Coach, R.C. 


