
Jeugdcup Wallabies 

Op zondag 20/11/2016 stond de laatste ontmoeting op het programma te Brakel. Celine, Lore, Enya, Bodhi, Odin en 

Robin waren de deelnemers voor Eikenlo. Deze keer konden geen van onze spelers een dagprijs in de wacht slepen. 

 

Robin werd derde in de A reeks jongens -17, dit was wel voldoende om het seizoen af te sluiten met een eerste 

plaats en mocht op het podium het goud in ontvangst nemen. 

 

Odin werd derde in zijn poule in de B reeks groep 1 in en won vervolgens de wedstrijd voor de vijfde plaats. 

 

Bodhi speelde één van zijn beste tornooien, hij eindigde tweede in de B reeks groep 2 en mocht het duel aangaan 

voor een derde en vierde plaats. Bodhi won deze partij met 21-17 en 21-18 en eindigde als derde. 

 

Bij de meisjes -15 moest Celine zich in haar poule één keer gewonnen geven, dit tegen Luna Mestrum. Celine speelde 

een goede eerste set maar in set twee was Luna duidelijk te sterk. In haar tweede wedstrijd, dit tegen Julie 

Hoorelbeke, moest Celine strijden om de eerste set binnen te halen, zij won met 26-24, daarna won ze vrij vlot de 

tweede set. Haar twee volgende wedstrijden wist Celine ook te winnen, zo eindigde ze tweede in haar poule en 

mocht ze spelen voor de derde en vierde plaats tegen Hannah Everaert. 

Dit was voor beide meisjes hun vijfde wedstrijd en de vermoeidheid sloop in het spel, toch werden er met 

momenten nog mooie rally’s afgewerkt. En alsof ze er niet genoeg van kregen werd de strijd beslecht in drie sets. 

Het was Celine welke won en op de derde plaats eindigde. 

 

Bij de meisjes -17 was er in de eindrangschikking misschien nog wel een verschuiving mogelijk. Tussen de eerste 

(Enya) en de tweede (Lore) was de kloof nog te overbruggen. 

Enya startte goed tegen Jolien Muller maar moest zich toch gewonnen geven. De volgende partij van Enya was tegen 

Lore, Lore won in drie sets. Blijkbaar had die strijd heel wat krachten gekost want de volgende wedstrijden van beide 

dames was echt niet goed te noemen. Enya wist uiteindelijk te winnen van Yentle Desutter. Lore verloor echter van 

Mooscha Le Noir. Daarmee was de kloof terug zoals bij de aanvang van dit tornooi. Lore won dan haar twee 

volgende wedstrijden. Enya verloor echter haar laatste twee wedstrijden. Werd het dan toch nog spannend. Lore 

had nog een kans, daarom moest ze wel winnen van Jolien. Lore ging er vol voor maar kon het net niet waarmaken, 

Jolien won de wedstrijd met 21-12, 10-21 en 22-20. De dagwinst was dus voor Jolien voor Moosha, Lore eindigde 

derde en Enya vijfde. In de eindrangschikking was het goud dus toch voor Enya en het zilver ging naar Lore. 

Het moet gezegd dat sommige moeders van de speelsters in de -17 waarschijnlijk een even hoge hartslag hadden of 

misschien nog hoger dan hun respectievelijke dochters. 

 

Proficiat aan onze deelnemers voor hun inzet en resultaten en dank aan de supporters. 

We mogen nu uitkijken naar het nieuwe seizoen welke start januari 2017. 

 

De coach wenst ook nog Axelle en Hanne te bedanken voor hun inzet in hun deelname in de jeugdcup de afgelopen 

seizoenen en wenst hen succes bij de groten. 

De meiden hebben al bewezen dat ze er klaar voor zijn, ook nog afgelopen weekend in Ronse waar ze nipt de finale 

misliepen en twee weken terug toen ze bij de dames dubbel D de titel van Provinciaal kampioen binnenhaalden. 

 

 

 

         R.C.  


