
Jeugdcup Drive 

 

Op zaterdag 25/03/1017 mochten onze jeugdspelers aantreden in Dendermonde. 

Celine, Lore, Enya, Bodhi en Odin waren van de partij. Robin moest verstek laten wegens ziekte. 

 

Door het wegvallen van Robin moesten Bodhi en Odin slechts twee matchen spelen, de laatste was tegen elkaar. 

Bodhi ging als eerste van start, dit tegen Bavo Verstraeten. Bodhi begon slapjes aan de partij, halfweg de eerste set 

begon Bodhi beter te spelen doch het was Bavo welke bleef scoren. Op een bepaald moment stond Bodhi 6-15 

achter. Plots volgde er een serieuze ommekeer. Bavo begon fouten te maken en nu was het Bodhi welke volop 

scoorde. Bodhi haalde de set binnen met 21-16. Bavo herstelde niet van deze opdoffer, de tweede set was ook voor 

Bodhi. Dan was het aan Odin om Bavo te bekampen. Odin nam in de eerste set enkele verkeerde beslissingen 

waardoor hij verloor met 18-21. In de tweede set liep het aanvankelijk beter voor Odin, in geen tijd stond hij 11-6 

voor. Odin vergat daarna om enkele “gemaakte punten” daadwerkelijk af te maken. In een poging om alsnog het tij 

te doen keren ging Odin nog meer in de fout, het werd 15-21 voor Bavo. 

In het onderling duel kon Odin één set behoorlijk mee met Bodhi. Nadat Bodhi de eerste set had binnen gehaald met 

21-15 won hij de tweede met 21-5. Bodhi had het goud beet, Odin had de kans laten liggen om naar huis te gaan met 

het zilver. 

 

Bij de meisjes moesten Lore en Enya al onmiddellijk tegen elkaar, al lachend had men gezegd dat dit een driesetter 

zou worden, en dat werd het ook. Lore haalde het, dit met 16-21, 21-13 en 21-18. 

Terzelfdertijd moest Celine het opnemen tegen Moosha Le Noir. Celine speelde een goede eerste set, de tweede set 

was veel minder. Moosha won in twee sets, dit met 18-21 en 6-21.     

Vrij kort na hun driesetter werden Lore en Enya opnieuw op het terrein gevraagd voor hun volgende wedstrijd. 

De meisjes waren nog aan het bekomen, de quote van de dag kwam van Enya toen deze zei: “Ik ben nog niet 

gerepareerd”. Tja, de coach gaat zich nog moeten bij scholen. 

Beide meisjes kwamen in hun volgende wedstrijd niet echt in de problemen, Enya had nog het moeilijkst in de eerste 

helft van set twee tegen Arona Van Kerckhove, met een 11-10 op het scorebord was zij wat zenuwachtig doch in 

herneming liep het terug vlot als in de eerste set. 

Ook in de derde wedstrijd gingen Lore en Enya op hun elan door. 

Celine was intussen ook aan het spelen, dit tegen Liselotte Present. Het werd een driesetter, de eerste was voor 

Liselotte met 21-13, de tweede voor Celine met 17-21. In de derde set nam Celine als snel een voorsprong welke zij 

kon vasthouden en de set afmaken met een 7-21. 

Daarmee had Celine zich verzekerd voor een strijd voor de derde en vierde plaats, dit tegen Enya. 

En ja, het werd weerom een driesetter. Het leek eerst zo niet te worden, Celine had de eerste set gewonnen met 18-

21 en ze stond in de tweede set ruim voor maar moest uiteindelijk met 21-19 de set laten aan Enya. 

De derde set was opnieuw spannend en werd gewonnen met 21-18 door Enya. 

Intussen had Lore al lang gedaan met haar wedstrijd tegen Moosha, beide meisjes hadden er een mooie tactische 

partij van gemaakt maar Lore was net een tikkeltje beter, Lore haalde het met 21-15 en 21-14 en mocht het goud in 

ontvangst nemen, het zilver was voor Moosha. 

De match voor de vijfde en zesde plaats was gelijktijdig begonnen met de andere plaatsingswedstrijden, en ook daar 

verliep het echt spannend, Liselotte en Arona maakten er ook al een leuke strijd van en uiteindelijk was de winst 

voor Arona. De setstanden zeggen genoeg, 26-24, 18-21 en 21-18.  

 

 

 

         R.C.  


