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JEUGDCUP WALLABIES 

Op zondag 24 november  begaven zes spelers van Eikenlo BC zich naar Brakel om deel te nemen aan 

de derde competitiedag. De spelers betroffen Margo De Baets, Eva Stal, Lore De Prest, Axelle De 

Prest, Celine Ninclaus en Maxim Stormens. 

Al van dinsdag af waren de zenuwen gespannen ten huize DE PREST. Axelle had op tornooi.nl gezien 

dat haar eerste tegenstander haar vaste dubbelpartner Hanne Everaerts (Smash4Fun) betrof. Toen zij 

dit via SMS aan Hanne liet weten weerklonk er in de polders een helse kreet. Later meer over deze 

strijd. 

Margo, Lore, Celine en Eva waren diegenen welke vroeg uit de veren moesten, omstreeks 09.00 Hr 

mocht Margo al aantreden, kort daarna was het de beurt aan Celine, Lore en Eva. 

Margo welke vijf wedstrijden moest afwerken deed dit met  veel overtuiging. Het moet gezegd dat 

de tegenstanders allen eerstejaars waren en dat deze meisjes niet bij machte waren om het Margo 

moeilijk te maken. Margo haalde haar derde gouden medaille op rij. 

Celine zat in de poule met als eerste en zwaarste tegenstander Lena Libbrecht. Lena won vrij vlot 

maar Celine bleef toch vechten voor ieder puntje. Daarna kwam Celine uit tegen twee tegenstanders 

welke zij reeds had ontmoet in de vorige ontmoeting te Lokeren. Celine startte tegen die meisjes 

toch wat zenuwachtig maar herpakte zich daarna telkens in de tweede set. Zowel tegen Aline Van De 

Velde en Sarah Vydt wist Celine meer tegenwerk te bieden en scoorde telkens 12 punten.   

Lore op haar beurt verloor haar eerste wedstrijd tegen Olivia Van Overmere, de eerste set won zij 

vlot maar nadien ging zij tactisch de mist in. Nadien won Lore haar tweede wedstrijd tegen Talisha 

Pollet. Talisha won dan op haar beurt tegen Olivia. Na een beetje rekenwerk bleek dat Lore toch nog 

als winnaar in haar poule door ging naar de halve finale. In de halve finale had Lore geen schijn van 

kans tegen Lena Libbrecht. Zo eindigde Lore op de derde plaats. 

Eva won vrij vlot haar drie poulewedstrijden, eventjes had ze het een beetje moeilijk tegen Lotte De 

Rijcke, maar na een valse start in de eerste set sloeg Eva daarna onverbiddelijk toe. Eva dus naar de 

finale tegen Lena. Hier was de eerste set behoorlijk spannend, Eva won met 21-18. In de tweede set 

maakte Eva al snel een kloof, deze voorsprong gaf ze niet meer uit handen. Het werd 21-12 en ook 

Eva won in haar reeks haar derde gouden medaille. 

Het was dan al twaalf uur gepasseerd, er volgde een korte pauze voor de begeleider. Nog genietend 

van de middagpauze meldde Maxim zich. Maxim werd gewaarschuwd voor zijn eerste tegenstander, 

een snelle beweegbare jongen met een goed tactisch spel. Maxim onderging de wet van de sterkste 

en kon enkel tegenspartelen. De volgende tegenstander van Maxim was eventueel wel een haalbare 

kaart maar Maxim kende een slechte start en stond 0-9 achter toen hij zijn eerste punt kon scoren. 

Nadien kwam Maxim beter in de wedstrijd en kon de kloof verkleinen. Winst zat er echter niet meer 

in, het werd 13-21. Maxim startte een stuk beter in de tweede set en stond in het begin steeds voor, 

maar nu ging het fout in het tweede deel van de set. Maxim zag zijn voorsprong verdwijnen en kon 

geen vuist meer maken, het werd 14-21. Maxim verloor nadien nog zijn laatste wedstrijd, tegen een 

duidelijk sterker speler speelde Maxim deze keer wel op aanvaardbaar niveau, het werd zijn beste 

wedstrijd. 
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Dan was het aan de beurt van Axelle en Hanne. De zenuwen waren gespannen, zowel bij de spelers 

als bij de aanwezige familie en supporters. En zoals verwacht werd het een thriller. De beklijvende 

driesetter werd uiteindelijk gewonnen door Hanne. Later in het tornooi werd duidelijk hoeveel 

energie beide meisjes in deze wedstrijd hadden gestoken. In de volgende partij werd dit al duidelijk 

voor Hanne, aanvankelijk liet ze haar tegenstander Laura De Groote alle hoeken van het veld zien 

maar naar het einde van de eerste set moest zij toch wat van haar voorsprong inleveren. Gelukkig 

voor Hanne won zij dan ook de spannende tweede set. Hanne moest al snel terug aan de bak, deze 

keer tegen Margot Coussaert. Hanne startte opnieuw sterk maar bij een 18-15 voorsprong ging plots 

het licht uit. En Hanne verloor zoals in het verleden al was voorgevallen tegen Margot met 20-21 de 

eerste set. In de tweede set was Hanne kansloos. Intussen had Axelle een sterke partij gespeeld 

tegen Laura en won zij met 21-11 en 21-5. Misschien zou Axelle een vuist kunnen maken tegen 

Margot, maar in die derde wedstrijd had Axelle blijkbaar geen reserves meer en ook zij moest in 

Margot haar meerdere erkennen. 

De laatste wedstrijd van Hanne tegen Emma Quipor werd een vluggertje, Hanne was total loss en 

Emma won vlot de wedstrijd. Dan moest Axelle nog tegen Emma. Axelle verloor kansloos de eerste 

set maar vond in de tweede set nog  ergens een beetje power en speelde vooral naar het einde toe 

nog vrij sterk. Axelle verloor wel de tweede set maar was toch vrij tevreden in vergelijking met de 

eerste set.  

Bij de meisjes -17 kwam Rani Everaerts (smash4fun) in haar eerste wedstrijd uit tegen Dagmar De 

Clercq. In Aalst was dit ook de openingswedstrijd van Rani. Toen verloor Rani na drie zwaar 

bevochten sets. Kon Rani dit keer een revanche nemen? In elk geval werd het opnieuw een 

spannende wedstrijd, Rani verloor de eerste set met 14-21. De tweede set verliep tot op het eind 

gelijk op, bij een 20-20 was het erop of eronder voor Rani. Rani scoorde het volgende punt en een 

derde set was een feit. En ook hier hielden beide meisjes de spanning er in tot op het eind, tenslotte 

won Rani met 21-18. In haar volgende wedstrijd tegen het eerste reekshoofd had Rani weinig in te 

brengen. Dan maar zien wat de derde wedstrijd kon bieden. Rani speelde vrij goed maar verbruikte 

heel wat krachten, ze verloor de set met 14-21. In de tweede set kon Rani slechts enkele punten 

scoren. Tenslotte werd Rani afgeroepen voor haar laatste wedstrijd, Rani wachtte vruchtenlos achter 

haar tegenstander, deze kwam niet meer opdagen en zo ging de winst met een walkover naar Rani. 

Na deze lange dag konden de begeleiders met een goed (en hongerig) gevoel naar huis. 

We kijken nu al uit naar 22 december, dan gaan we met zijn allen naar Buggenhout. 

De coach 


