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Op 20 oktober mochten onze spelers hun kunnen bewijzen in Lokeren, daar stond zowel het 

enkelspel als het dubbelspel op het programma. Voor de meesten werd het een lange dag. Alle 

prestaties beschrijven is niet mogelijk dus houden we het deze keer erg kort. 

 

Twee spelers van Eikenlo BC ondergingen in Lokeren hun vuurdoop. Dit waren STORMENS Maxim en 

NINCLAUS Celine welke beiden in enkelspel waren ingeschreven . Van hen moest Celine als eerste 

van start, zij was wel een beetje overdonderd door de aanwezige massa. Maxim had al een paar 

dagen last van zenuwen, dat hadden we nog op de training van de vrijdag ondervonden. 

Beide spelers werden gewaarschuwd dat de tegenstand zwaar zou zijn, vooral in de reeks jongens 

-13 had Maxim een zware loting. Beide spelers verloren min of meer verwacht hun drie wedstrijden 

maar hun verweer en inzet mocht zeker gezien zijn. De coach was tevreden. 

 

Ook De Prest Lore was alleen in het enkelspel ingeschreven, zij stond voor de tweede maal op een 

jeugdcup en voelde zich al voor een stuk op haar gemak.  Lore won haar eerste wedstrijd, verloor de 

tweede maar haalde toch behoorlijk wat punten tegen Lena Libbrecht. Bij het einde van de derde 

wedstrijd was Lore teleurgesteld, dit na verlies in de derde set met 21-20. Bij het vallen van het 

laatste punt zei de teller van dienst dus 21-20, maar daar de shuttle dicht bij de lijn gevallen was wist 

bijna niemand wie gewonnen had, de spelers niet alsook de supporters niet. Toen Lore van de coach 

vernam dat ze verloren had kreeg ze het eventjes moeilijk maar dit was snel over met het besef dat 

ze goed haar best had gedaan. 

 

En dan waren en nog  De Baets Margo, Stal Eva,  De Prest Axelle en Everaerts Hanne. Zij speelden 

allen twee disciplines met het gevolg dat het voor hen een lange dag werd. 

 

Vooral bij Axelle en Hanne werden hun fysieke paraatheid zwaar getest, zij werkten vijf zware 

dubbels af en mochten dan nog aan hun enkelspelen beginnen. Daar wisten beide meisjes nog 

tweede te worden in hun poule zodat ze dan ook nog door gingen naar de volgende ronde. 

Die laatste wedstrijd was voor beiden er teveel aan, nadat hun eerste set al nipt werd verloren waren 

beiden uitgeschakeld. 

Na dit verlies waren beiden meisjes wel een beetje teleurgesteld maar dat was van korte duur, zij 

hadden tenslotte negen wedstrijden alles gegeven. Het hoogtepunt voor hen was winst in het 

dubbelspel tegen de latere winnaars Felien Botte en Sarah Wandels met 21-16 en 21-18. 

 

Bij de meisjes – 11 legde De Baets Margo een foutloos parcours af. Margo speelde één van haar 

beste tornooien en won vlot haar vier wedstrijden in haar poule. In de finale tegen Marijke 

Verherbruggen merkte Margo dat Marijke behoorlijk weerwerk gaf. Na winst in de eerste set zei 

Margo dat Marijke veel verbeterd was. Margo won nadien ook set twee en mocht zich eindwinnaar 

noemen. Margo was fier op haar gouden plak. 

 

Ook Eva wist in het enkelspel meisjes – 13 het goud te pakken. Ook zij won vlot haar vier 

poulewedstrijden. In de finale had Eva het moeilijk tegen Lena Libbrecht. Toen de coach van Eva bij 

het veld kwam had Lena een kloof van vier à vijf punten en was zij slechts twee punten verwijderd 

van setwinst. Met veel verbetenheid vocht Eva voor elk punt en kwam zij terug op gelijke hoogte. En 

Eva ging door en won de eerste set met 21-19. In de tweede set was Lena het helemaal kwijt en Eva 

won in geen tijd de tweede set, zij was behoorlijk opgelucht. 

 

Dan speelden Eva en Margo nog dubbel bij de meisjes -13. Hun eerste wedstrijd wonnen ze vrij 

gemakkelijk. Tegen Lena en Lotte De Rijcke werd verloren met twee maal 21-19. Hier moesten Eva en 

Margo dus tevreden zijn met de tweede plaats. 
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En tenslotte speelde Everaerts Rani samen met Elien Bokelaar (Smash 4 fun) dubbel bij de meisjes 

– 17. Zij moesten slechts twee wedstrijden spelen in deze discipline. De eerste partij werd gewonnen. 

In de tweede partij was de tegenstand (volgens hen) veel te sterk. 

  

In totaal had de coach die dag in principe 34 wedstrijden te volgen, dit verdeeld over twee zalen. 

Wanneer dan nog verschillende wedstrijden terzelfdertijd werden gespeeld en dan nog toevallig niet 

in dezelfde zaal kon het gebeuren dat een speler een tijdje de steun van zijn coach moest missen. 

Maar gezien de geleverde prestaties van allen viel het al bij al nog mee en konden we allemaal met 

een goed gevoel huiswaarts. 

Het was voor velen een lange en vermoeiende dag geweest. 

 

De Coach, R.C. 


