
Jeugdcup Mintons 

Op zaterdag 17/09/2016 mochten de jeugdspelers aantreden in Sint-Niklaas. Naast Axelle, Celine, Lore, Enya, Bodhi, 

Odin en Robin welke vorige week erbij waren namen nog twee spelers deel, Hanne en Stephanie.  

 

Celine moest als eerste van onze spelers de baan op, haar eerste match was tegen de winnaar, Saskia Ghekiere, van 

vorige week. In de eerste set was Saskia duidelijk te sterk, maar in de tweede set begon Celine sterker te spelen en 

kon ze gelijke tred houden. Tot ieders verrassing won Celine de tweede set met 17-21. In de derde set kon het alle 

kanten uit, bij een 19-20 voor Saskia sloeg Celine de shuttle in de juiste richting om de stand in evenwicht te 

brengen, jammerlijk sloeg de shuttle nipt onder de netrand en werd het 19-21 voor Saskia. In het verdere verloop 

was het duidelijk dat Celine stukken beter speelde dan de week daarvoor, Celine won haar drie volgende partijen. In 

haar laatste match kwam ze uit tegen Luna Mestrum, inzet was de tweede plaats. Luna was echter te sterk en zo 

eindigde Celine als derde. 

 

Bij de jongens – 17 waren er twee poules, Bodhi zat in poule A en Odin en Robin zaten in poule B.  

Bodhi kende een onevenwichtige dag, met momenten was hij sterk bezig, maar ook liep het soms wel erg fout. 

Hij begreep het zelf niet. Hij won één van zijn vier partijen in zijn poule en moest dan aan de bak voor 7 en 8. 

Deze wedstrijd moest hij in principe winnen, maar het was afwachten of hij dit keer zijn foutenlast beperkt kon 

houden. Het verliep voor Bodhi iets beter en hij sloot de dag winnend af met een 21-16 en 21-15. 

 

Odin van zijn kant won de eerste set van zijn eerste wedstrijd met 22-20, nadien verloor hij wel de twee volgende 

sets. Odin verloor nadien ook zijn andere wedstrijden in de poule, het was wel zo dat hij één van zijn betere 

tornooien speelde. Maar het mocht niet zijn, ook zijn laatste wedstrijd voor de plaatsen 9 en 10 verloor Odin, dit met 

21-19 en 22-20. 

 

Robin welke in dezelfde poule zat van Odin maakte geen fouten, hij won zijn eerste drie partijen en schakelde op die 

manier sterke concurrenten uit voor de finale. Zo won Robin van Ho-Yin Tang met 21-17 en 21-19 en nadien van de 

winnaar van vorige week Miro Lievens. Tegen Miro werd het een driesetter; 16-21, 21-15 en 21-19. Robin won dan 

zijn vierde partij tegen Odin en stond in de finale waar hij uitkwam tegen Jelle Plets. Het werd een fysiek zware 

partij, Robin speelde goed mee maar kreeg nooit uitzicht op setwinst, hij moest de overwinning aan Jelle laten met 

14-21 en 16-21. 

 

Bij de meisjes – 17 ging Lore als eerste van start, dit tegen Alice Vertommen. Beide meisjes speelden een sterke 

wedstrijd. Lore won de eerste set met 21-19. In de tweede helft van de eerste set kende Alice een minder moment 

en Lore beschikte plots over zes matchpunten. En Lore had toch twee kansen om met een simpele block aan het net 

dat laatste punt te maken, maar telkens gaf ze die kans uit handen door de shuttle hoog en diep terug te sturen. 

Alice maakte op haar beurt geen enkele fout meer en won de tweede set met 20-22. In de derde set ging Alice op 

haar elan door en won ze met 7-21. Deze overwinning bezorgde Alice blijkbaar een enorme boost, zij won 

opeenvolgend van Axelle en Hanne, daarmee lag de weg naar eindwinst open. En deze nam ze ook na winst tegen 

Stephanie en Enya. Lore speelde verder nog wel pittig maar kon enkel winnen van Stephanie. 

 

Stephanie op haar beurt beschikte net over iets te weinig kracht en staat hierdoor telkens onder zware druk. Toch 

bleef ze zich inzetten en aandringen waar het kon, in feite was Stephanie een voorbeeld voor velen. 

 

Enya wist twee van haar wedstrijden te winnen, tegen Lore won ze in drie sets. Enya wordt steeds sterker en is goed 

op weg, maar haar techniek is zeker nog een werkpunt. En dan waren er nog Axelle en Hanne, zij verloren dus 

beiden van Alice, ze wonnen wel hun andere matchen en moesten onderling strijden voor de tweede plaats. Het was 

Hanne welke deze strijd won in twee sets, 21-17 en 21-18. 

 

De allerlaatste wedstrijd van de dag was Hanne tegen Lore, de zaal was al leeg op de Eikenlo spelers na en Alice 

welke moest wachten voor de uitreiking van de medaille. De match was voor Hanne en zij mocht samen met Alice op 

de foto. 

 

Zo, na een lange dag zat het er op voor de coach en de supporters. 

 

 

         R.C.  


