
Jeugdcup Ronse 

 

Op zaterdag 12/03/2016 stond de jeugdontmoeting te Ronse op het programma. Axelle, Celine, Lore, 

Enya, Odin en Robin waren van de partij. 

 

Odin kende een mindere goede dag, op geen enkel ogenblik kon hij aanspraak maken op winst in één 

van zijn wedstrijden. Hopelijk gaat het in de volgende ontmoetingen beter. 

 

Robin welke uit kwam in de A poule van de – 17 heeft stilaan de kloof gedicht met de top vier. 

Hij legde hen één voor één het vuur aan de schenen, zijn uitslagen; verlies tegen de nr. 1 met 15-21 – 

14 21, winst tegen de nr. 4 in drie sets, verlies tegen de nr. 2 met 15-21 en 19-21 en verlies tegen de 

nr. 3 met 20-21 en 19-21. 

 

Celine speelde een meer dan verdienstelijk tornooi, tegen Luna Mestrum verloor ze met 19-21 en 16-

21, tegen Julie Hoorelbeke won ze met 21-20 en 21-16. In haar laatste wedstijd tegen Hannelore 

Tobback kende Celine een dipje in de eerste set, in de tweede vocht ze goed terug maar het was 

Hannelore welke de wedstrijd won met 13-21 en 18-21. 

 

In de poule van Lore stak mogelijk één gevaar zijnde Hannelore, in de eerste set bleef het lang 

spannend, Lore kon toch de winst pakken. In de tweede set speelde Lore een stuk beter en nam vlot 

de winst. Lore won vervolgens ook haar poule en kwam in de finale uit tegen Luna. 

Lore speelde een sterke eerste set, maakte weinig fouten en won duidelijk van Luna, de focus 

aanhouden was de boodschap. En Lore ging op haar elan voort en had op elf reeds een grote kloof 

uitgebouwd. Luna bleef vechten en zowaar we kregen weerom lange en mooie rally’s te zien in de 

tweede helft van de set. Maar Lore hield stand en Luna kon de kloof niet dichten. Met deze 

overwinning telt Lore vijf punten meer in de ranking dan Luna, dit belooft spannend te blijven tot op 

het eind van het seizoen. 

 

Axelle was nog niet hersteld van haar verkoudheid, ze wist uiteindelijk het goud te pakken maar van 

goed spelen spreken was er niet echt sprake. We konden wel spreken van de dag goed te hebben 

overleefd. 

 

Enya op haar beurt moest tegen Axelle, tegen Alice Vertommen, tegen Yentle Desutter en tegen 

Liselotte Present. Tegen Axelle en Yentle speelde Enya behoorlijk goed maar winnen zat er niet in. 

Tegen Alice had Enya geen verhaal. Dan eventueel op zoek naar winst tegen nieuwkomer Liselotte 

(tweede deelname), het moet gezegd dat dit ook niet vanzelfsprekend zou zijn daar Liselotte een 

stevige slag heeft en al mooie dingen had laten zien in haar andere wedstrijden met zelfs winst tegen 

Yentle. Enya verloor de eerste set met 14-21 en leek zich te verzoenen met het feit dat Liselotte te 

sterk was. De coach vuurde haar aan, “we gaan voor een derde set”.  En Enya klaarde de klus met 

21-12, een derde set was een feit maar daarin nam Liselotte terug het initiatief en zij won deze set 

terug met 14-21. 

 

Nu eventjes genieten van een langere onderbreking, volgende afspraak op 24/04/2016 te Temse. 

 

 

         R.C.  


