
Jeugdcup Temse 

Op zondag 24/04/2016 stond de ontmoeting van Temse op het programma, daar werd dubbel en dubbel gemengd 

gespeeld. Eikenlo BC trad daar op met volgende koppels in het dubbel. Bij de meisjes – 15 Lore en Celine, bij de 

meisjes -17 Axelle en Hanne, Enya en Stephanie, bij de jongens -17 Bodhi en Maxim, Odin en Robin. In het dubbel 

gemengd had Eikenlo 4 koppels, dit in de reeks -17, dit waren Lore en Odin, Axelle en Kjell (Wallabies), Hanne en 

Robin en Enya en Bodhi. 

 

De eerste wedstrijd voor onze spelers was één van de vele onderlinge confrontaties, Robin en Odin wonnen met 21-

12 en 21-13 van Bodhi en Maxim. Robin en Odin verloren hun twee volgende matchen, hun vierde wedstrijd wonnen 

ze wel, maar het was erg nipt, de uitslag was 21-20 en 21-19. Bodhi en Maxim verloren al hun wedstrijden, twee 

maal lag een set in hun bereik maar het liep twee maal fout bij een 20-18 voorsprong, dat laatste punt kregen ze niet 

voor mekaar en zij verloren dus telkens met 20-21. De vier jongens hadden zeker hun best gedaan en het waren stuk 

voor stuk mooie wedstrijden om te bekijken. 

 

Bij de meisjes liep het wat stroef, Lore en Celine maakten in hun eerste wedstrijd heel wat onnodige fouten, ze 

wonnen de wedstrijd wel maar tegen Luna Mestrum en Hannelore Tobback zou het beter moeten. In die wedstrijd 

keken onze meisjes in het eerste deel van de eerste set tegen een achterstand aan bij 7-11, tijd om een paar lijnen 

uit te zetten. In de herneming kwamen Lore en Celine snel langszij, maar het bleef spannend tot het eind, en jawel 

weerom kwam er een 21-20 op het bord. Na deze krappe winst voor onze meisjes leek het er op dat ze de tweede 

set gemakkelijker zouden binnen halen, maar nu was het tegenstander welke op het laatst van de strijd dichter 

kwam. Lore en Celine hielden nipt stand en wonnen de tweede set met 21-18. De eerste gouden medailles waren 

binnen. 

 

Al kort daarna zorgden Axelle en Hanne er voor dat daar nog twee gouden medailles bijkwamen, zij waren te sterk 

voor hun tegenstanders. Enya en Stephanie kenden een slechte start, in hun eerste wedstrijd werden ze weg 

gespeeld door Jolien Muller en Yentle De Sutter. In de onderlinge confrontatie tegen Axelle en Hanne speelden Enya 

en Stephanie wel beter, maar tegen de powergirls stunten was niet voor hen weggelegd. 

 

In het dubbel gemengd zaten drie duo’s van Eikenlo in dezelfde poule, Enya en Bodhi zaten als enige van Eikenlo in 

de tweede poule. In de eerste mix stonden de zussen De Prest tegenover elkaar, de jongste had een belofte gedaan, 

ze zou alles geven en dat deed ze ook. Aan de zijde van Odin vocht ze voor wat ze waard was en Axelle en Kjell liepen 

enkele keren vast op de stugge verdediging en het verrassend aanvalsspel van Lore. Odin trok zich op aan Lore en 

speelde beter dan anders. Maar Axelle en Kjell speelden constanter en maakten minder fouten, zij wonnen deze 

partij. Voor Axelle en Kjell was dit het signaal om er vol voor te gaan, zij wonnen hun volgende wedstrijden in hun 

poule, tegen Hanne en Robin werd het 21-16 en 21-15 en tegen Ho-Yin Tang en Julie Hoorelbeke werd het 21-15 en 

21-10. Axelle en Kjell zaten in de finale. Hanne en Robin werden tweede in hun poule en Lore en Odin werden vierde 

dit na verlies in drie sets tegen Ho-Yin Tang en Julie Hoorelbeke en verlies tegen Hanne en Robin. 

Intussen hadden Enya en Bodhi al goed gespeeld, in hun eerste twee wedstrijden speelden ze sterk in de eerste set 

welke ze wel telkens nipt verloren, een keer met 21-18 en een keer met 21-16. In de tweede set liep het telkens wat 

minder. Dan de strijd voor de plaatsen, mooi naast elkaar op terrein 1 Axelle en Kjell tegen Thomas Janssens en Alice 

Vertommen, op terrein 2 Hanne en Robin tegen Yentle en Jennis De Sutter en op terrein 3 Enya en Bodhi tegen 

tegen Ho-Yin Tang en Julie Hoorelbeke. Axelle en Kjell wonnen met 21-15 en 21-17 het goud. Enya en Bodhi 

speelden hun beste wedstrijd van de namiddag en wonnen de eerste set met 21-15, in de tweede set droop de 

spanning er af, er werden meerdere langer rally’s betwist en bij 20-20 haalde Ho-Yin Tang zwaar uit, Enya kon op één 

of andere manier nog haar racket er tussen wringen en een kaderbal zorgde ervoor dat de shuttle dwarrelend bij de 

tegenstander op de grond viel, de 21-20 zorgde er voor dat ons duo vijfde werd, een kreet van ontlading ontsnapte 

bij enkele supporters. De strijd voor de derde plaats was nog steeds aan de gang, het was 1-1 in sets. 

Het was uiteindelijk het powerspel van Jennis en een steeds sterker wordende Yentle aan het net welke er voor 

zorgden dat zij tenslotte met de winst gingen lopen. Hanne en Robin eindigde dus vierde. 

Het moet nog gezegd dat in die wedstrijd waarschijnlijk de langste rally van de namiddag werd gespeeld, meerdere 

smashes van beide zijden, goede verdediging aan beide kanten en alle hoeken werden bespeeld. Het waren broer en 

zus welke uiteindelijk met dat punt gingen lopen. 

De spelers mogen terugkijken op een geslaagde ontmoeting. Ook dank aan de supporters welke voor een goede 

sfeer zorgden. 

 

 

         R.C.  


