
Jeugdcup Latem 

Op zondag 10/01/2016 mochten onze jeugdspelers aantreden in Latem. 

Dit zou zonder Robin zijn, hij was ziek. Wel waren er twee debutanten mee, Enya Rooyackers en Stefanie Steyaert. 

Ook de vaste waarden Axelle, Celine, Lore en Odin waren van de partij. 

Axelle deed wat van haar verwacht werd, zij won al haar partijen, alleen in haar eerste wedstijd had Axelle toch 

enige moeite ondervonden tegen Kaat Verkerken, het werd daar 21-15 en 21-18. 

Lore won ook haar poule, in de finale tegen Luna Mestrum schoot Lore te laat in actie. Diep in de tweede set begon 

Lore nog aan een inhaalrace maar de achterstand was te groot. Lore moest zich dus tevreden stellen met het zilver. 

Odin won één van zijn drie wedstrijden in zijn poule, dit was te weinig om door te stoten naar de halve finale. 

De nieuwkomers Enya en Stephanie stonden bij hun eerste wedstrijd stijf van de zenuwen, maar in hun volgende 

partijen was dit voor beiden een stuk beter. Stephanie werd zesde en Enya zevende. 

 

Tornooi Stekene 

 

In het weekend van 16 – 17 januari kwamen Axelle, Hanne en Eva in actie in het tornooi in Stekene. 

Eva en Hanne speelde enkel, Hanne speelde ook nog dubbel samen met Axelle. 

Eva startte als eerste en stootte vlot door naar de tweede ronde. Voor Hanne liep het niet zo goed af, stress en een 

hongerklop zorgden ervoor dat zij haar kansen niet behoorlijk kon verdedigen. Eva ging nadien op haar elan door en 

na het winnen van haar derde partij in drie sets stootte Eva door tot de halve finale. Dus op zondag om 09.00 uur 

moest zij er terug staan. 

In het dubbel leken Hanne en Axelle hun eerste wedstrijd binnen te halen, winst in set 1 en een zes puntenkloof in 

set 2 lieten dit verhopen, maar plots liep het fout en was de kloof in geen tijd weg gewerkt. Onze dames verloren 

tenslotte de tweede set en moesten nadien ook nog de derde set aan hun tegenstanders laten, de setstanden waren  

21-18, 19-21 en 16-21. Hanne en Axelle waren teleurgesteld en speelden nadien nog een povere tweede wedstrijd 

welke zij dan ook verloren. 

Zondag 09.00 Hr, Eva was paraat, het was eventjes wachten op de tegenstander. Met enige vertraging werd de 

wedstrijd dan aangevat, deze kende een spannend verloop. Eva won de eerste set met 21-17, maar de tweede set 

ging met 16-21 naar Lara Van De Syp. Ook de derde set bleef aanvankelijk spannend tot op het moment dat Lara het 

fysieke spel van Eva niet meer aankon. Op 11 gaf de coach mee aan Eva om het tempo hoog te houden, Eva voerde 

dit goed uit en won, zij zat in de finale. In de finale tegen Proost Merel kwam Eva niet echt in haar spel, dit was 

duidelijk de verdienste van Merel. Merel werd dus eindwinnaar, Eva eindigde tweede en mocht terugkijken op een 

geslaagd tornooi. De zondag was echter nog niet voorbij … 

 

Competitie  

 

… Eva, Hanne en Axelle moesten de zondagnamiddag nog eens aan de bak, deze keer in de competitie bij de 

damesploeg 3
de

 liga. 

Samen met Kim Recollecte en Jolijn Vanhee moesten zij de verre verplaatsing maken naar De Panne. 

Onze meisjes deden daar hun best maar het niveau lag niet onmiddellijk in hun bereik. Toch konden zij meerdere 

mooie punten afdwingen. Hanne had misschien nog de meeste kans om een verrassing uit de brand te slepen, zij 

haalde een goed resultaat in haar enkelspel, maar winst was dan net iets te veel gevraagd. Met een 21-14 en 21-15 

moest Hanne de winst aan de thuisspeler laten. 

Wanneer de jeugdspelers niet aan het spelen waren gaven ze hun ogen goed de kost en keken met verwondering 

naar de wedstrijden van Kim en Jolijn. Met een 4-4 op het bord en de inzet van onze jeugd was de ploegkapitein Kim 

meer dan tevreden. Zij vond dat allen een frietje hadden verdiend ten huize Maria. 

 

 

         R.C.  


