
Jeugdcup 

Op zondag 11 mei kwamen wij (begeleiders) samen met Margo De Baets vroeg aan in de sporthal Rozenbroeken. 

Maxim Stormens was reeds aanwezig en kort daarna kwam Bram Christiaens het team versterken. Margo, Maxim en 

Bram mochten om 09.00 Hr reeds starten met hun eerste wedstrijden. Het beloofde voor enkelen onder ons een erg 

drukke dag te worden. 

Bij de meisjes -11 won Margo haar poule al kreeg ze in haar derde wedstrijd behoorlijk wat tegenstand van Femke 

Christien. Margo haalde het met 15-13 en 15-12. In de finale tegen Hannelore Tobback moest Margo haar gewonnen 

geven in drie sets. Margo werd tweede in het enkelspel en werd eindwinnaar in de eindstand van de jeugdcup. 

Bij de jongens -13 waren Maxim en Bram van de partij. Maxim kreeg in de eerste ronde een behoorlijke 

tegenstander tegenover hem, toch moest hij in staat zijn om behoorlijk te scoren. In de eerste set lukte dit niet, in de 

tweede set verliep het toch wat beter en scoorde hij 12 punten. Op het eind van die set gingen de snaren van zijn 

racket stuk, dus vlug laten besnaren en een nieuw racket testen. Dit verliep net goed, met een nieuw racket werd de 

volgende match aangevat. Na twee sets stond het 1-1, in de derde beslissende set liep het grondig fout en verloor 

Maxim deze met zware cijfers. Tegen zijn twee volgende tegenstanders maakte Maxim geen kans, dus kreeg hij mee 

om vrijuit te spelen, ervaring opdoen is ook belangrijk. 

Bram won ook zijn poule, in de derde wedstrijd tegen Dries De Puysseleir  moest Bram wel grondig bijgestuurd 

worden, eventjes de turbo open zetten en niet te braaf was het moto. Bram won de beslissende derde set. In de 

halve finale was Bram nu wel goed op dreef en zijn tegenstander Noa Swinnen moest de wet van de sterkste 

ondergaan. Dan volgde de finale tegen Eloime Bossuwe. Eloime won met 11-21 en 12-21, niettegenstaande de 

duidelijke cijfers werd het een mooie wedstrijd met zwaar bevochten en lange rally’s. Bram werd dus tweede in de 

dag ranking. 

Tijdens de vele wedstrijden waren Celine Ninclaus, Lore en Axelle De Prest, Hanne en Rani Everaerts en Eva Stal 

toegekomen. Inderdaad, Eikenlo BC was vertegenwoordigd door negen spelers, dit resulteerde in meer dan 60 

wedstrijden te volgen door de coach. Hij kreeg het al te horen, je had beter een stel skeelers aangedaan.            

Celine, Lore en Eva speelden in de categorie meisjes -13. 

Lore won twee wedstrijden in haar poule en werd tweede. Dan moest ze tegen Lena Libbrecht. In de eerste set werd 

Lore weg geblazen, in set twee liep het iets beter maar tien punten was het maximum. Lore eindigde als zesde in het 

dag klassement. 

Celine wist haar eerste wedstrijd te winnen, dit na een spannende partij met 21-18 en 21-20. Tegen Lena Libbrecht 

en Lotte De Rijcke had Celine geen kans. In de strijd voor de plaatsen 7 tot 9 verloor Celine tegen Alice Vertommen 

de eerste set met 21-16. Celine kreeg te kampen met een hongerklopje en kon geen vuist meer maken in de tweede 

set. Celine was een beetje teleurgesteld over die laatste match. 

Eva won vlot haar eerste twee wedstrijden, ook de derde match tegen Sara Vydt leek ze gemakkelijk te winnen na de 

21-8 in de eerste set. De tweede set ging gelijk op tot het eind, Eva won tenslotte met 21-18 en haalde de finale, 

haar tegenstander daar was Lotte De Rijcke. De finale verliep erg spannend, het werd een driesetter welke nipt door 

Eva gewonnen werd, setstanden 21-18, 11-21 en 21-19. Eva had dus de dag winst binnen en was ook eerste in het 

eindklassement. 

Bij de meisjes -15 gingen Axelle en Hanne van start. Beide meisjes speelden gedreven en vol inzet. Zij wonnen beiden 

één match in hun poule. Voor Axelle betekende dit de uitschakeling. Hanne echter werd nog derde in haar poule dit 

mede door de opgave van Linh Eliano. Linh werd in de wedstrijd tegen Thyra Janssens geveld door krampen. Hanne 

mocht zo nog de strijd aanbinden voor een vijfde en zesde plaats. Tegen Lara Rogiers won Hanne in twee sets en 

pakte zo nog de vijfde plaats. 

Bij de meisjes -17 nam Rani deel, in haar eerste wedstrijd nam ze een matige start, in de tweede set verliep het heel 

wat beter en scoorde zij 17 punten. In haar tweede match kwam Rani uit tegen het tweede reekshoofd. Rani speelde 

vrij goed, ze verloor de match met tweemaal 21-11 maar was zelf tevreden met haar prestatie tegen Daria Stolstykh. 

In haar laatste wedstrijd vocht ze voor de plaatsen vijf en zes. Het werd een driesetter waarin Rani zich gewonnen 

moest geven. In de eindrangschikking eindigde Rani als derde en mocht ook zij een trofee mee naar huis nemen. 



Daarmee was het enkelspel afgelopen, het was al na 14.00 Hr en het dubbelspel en het dubbel gemengd moest voor 

onze spelers nog beginnen. Ergens daartussen hadden we geprobeerd om een hapje te verorberen, maar dat leek 

moeilijker dan gedacht. In de zaal mag er uiteraard niet gegeten worden, maar dit gold ook voor de cafetaria van de 

Sporthal, HALLOOOO!!!???.  

Bij de meisjes -13 moesten Eva en Margo maar twee wedstrijden spelen. Tegen Jolien Muller en Sara werd er 

gewonnen met 17-21 en 14-21. Daarna tegen Lena en Lotte speelden onze meisjes niet zo goed, in de tweede set 

liep het wel iets beter maar het was onvoldoende om er nog een derde set uit te persen. Eva en Margo eindigden 

dus tweede. 

Bij de meisjes -15 speelden Hanne en Axelle hun eerste wedstrijd tegen Thyra en Kristien Cool. Dit werd al direct een 

zwaar bevochten wedstrijd met lange rally’s. De Eikenlo meisjes wonnen de eerste set met 21-16, maakten in de 

tweede set het net niet af en verloren met 20-21. De derde set was voor Thyra en Kristien met 16-21. Daarna 

wonnen Axelle en Hanne hun tweede wedstrijd. De derde wedstrijd tegen Merel en Emma verliep niet naar wens, 

onze meisjes konden hun prestatie van in Temse niet herhalen, de vermoeidheid begon in te sluimeren en vooral 

Hanne kon het tempo niet meer aan. Normaal volgde er nog een vierde wedstrijd maar door opgave van de 

tegenstander moest deze niet meer gespeeld worden. Vooral Hanne was opgelucht dat die partij niet mee door 

moest gaan. 

Bij meisjes-17 speelde Rani samen met Miarka Van Peteghem.  Zoals in Temse konden de meisjes beslag leggen op 

de tweede plaats. Ze wonnen vlot de eerste set van hun eerste partij, na de wissel liep het plots niet meer zo vlot, 

een derde set kon net ontlopen worden, Rani en Miarka wonnen met 21-8 en 21-18. Tegen de reekshoofden werd 

de eerste set met 6-21 verloren. Er werd nog een beetje gesleuteld aan de strategie voor set 2. Het liep nu een stuk 

beter en Rani en Miarka konden 14 punten scoren. Met haar tweede plaats zal Rani er een lange tijd een goed 

geurtje aan overhouden. 

Lore speelde dubbel gemengd, dit met Kjell Aelbrecht. De tegenstanders Bram / Kristien en Jarne / Lotte waren veel 

te sterk voor hen, maar als je al voorhand schrik hebt om “iets” te doen wordt het wel heel moeilijk. Zij verloren 

tegen voornoemde tegenstrevers. Maar ook tegen een meer dan haalbare kaart lieten Lore en Kjell meermaals 

ongelooflijke missers zien. Op een of andere manier wonnen ze nog nipt die wedstrijd met 21-19 en 21-17 maar daar 

was alle mee gezegd.  

Bij de jongens -13 speelde Bram aan de zijde van Eloime. Zij werkten vier wedstrijden af waarvan zij er drie met 

overmacht wonnen. De wedstrijd tegen Jarne Van Herreweghe en Siebe Verhoeven zou beslissen wie eerste werd en 

wie tevreden moest zijn met de tweede plaats. Het werd een spannende driesetter. Bram en Eloime wonnen de 

partij met 19-21, 21-17 en 16-21. Bram en Eloime hadden hun tweede trofee binnen. Samen met Kristien speelde 

Bram ook nog het dubbel gemengd. De eerste wedstrijd werd vlot gewonnen. De tweede match tegen Jarne en Lotte 

werd weerom een driesetter. Er werd aan beide kanten druk gecoacht. Nog een laatste wedstrijd (echt de laatste 

van de dag), deze werd zonder problemen gewonnen en Bram had trofee nummer drie van de dag beet. Na 13 

matchen mocht Bram moe maar tevreden naar huis, maar eerst nog eens op het podium samen met Kristien. 

En ja, de begeleiders konden nu ook naar huis. De zaal was al zo goed als leeg, de afbouw reeds volop bezig. Het 

einde van het jeugdcup seizoen 2013/2014 was een feit. Vanaf nu kunnen we volop genieten van een beetje rust?? 

Ha ja, voor Margo, Eva en Bram is er nog geen rust voorzien. Die moeten volgend weekend nog naar Ieper, voor de 

ontmoeting tussen de Provincies (IPJO). We kijken uit naar hun prestatie en deze van de Provincie Oost-Vlaanderen. 

Tenslotte wil ik de ouders bedanken voor hun aanwezigheid en hun positieve ingesteldheid. We beleefden samen 

leuke tijden met enkele leuke anekdotes. Hopelijk tot volgend seizoen. 

 

         R.C. 

  


