
Jeugdcup  

In oktober 2019 stonden er twee jeugdontmoetingen op het programma, op 13 oktober was dit in Gent en de week 

daarna was Lokeren aan de beurt. 

 

In Gent waren drie spelers van Eikenlo BC aanwezig zijnde Leon De Clercq, Lara Luyten en Nikola Weclaw. 

Voor Nikola betrof dit haar eerste deelname. 

Leon diende 4 wedstrijden te spelen in zijn poule, de eerste won hij vrij vlot, de tweede werd een zwaar bevochten 

strijd met lange rally’s en mooie punten aan beide kanten. Leon won na drie sets 24-26, 21-11 en 21-14. 

De derde wedstrijd kreeg Leon zo maar achter zijn naam, zijn tegenstander kon na zijn tweede wedstrijd niet meer 

verder spelen. 

De vierde match verloor Leon in twee sets, hij eindigde dus tweede in zijn poule en zou wat later strijden voor de 

plaatsen drie en vier. Het werd een spannende strijd tegen Pepijn Pattyn maar Pepijn nam telkens op het eind de set 

de bovenhand en won met twee maal 21-16. Leon eindigde als vierde in zijn categorie en mag terug kijken op een 

mooie prestatie. 

Intussen was Nikola ook in de zaal aangekomen klaar om haar allereerste wedstrijd aan te vangen in de jeugdcup. 

Het werd snel duidelijk dat Nikola last had van stress, dit was niet de speelster die de coach al zo vaak op training 

aan het werk had gezien, na verlies van de eerste set met 21-11 verliep het in de tweede set toch al wat beter, deze 

verloor Nikola na een spannend verloop met 21-19. Nikola verloor ook haar tweede wedstrijd alhoewel ze beter 

speelde dan in de eerste wedstrijd. In haar laatste partij had Nikola de kans om haar allereerste wedstrijd te winnen 

in de jeugdcup dit tegen Sarah De Laet, dit lukte net niet. Na een spannende driesetter was het Sarah die uiteindelijk 

won, dit met 22-20, 14-21 en 21-17.  

Lara was als laatste van de drie Eikenlo spelers gestart met haar competitie, in haar eerste wedstrijd kwam ze tegen 

de sterk spelende Lola Galard. Lara speelde vooral in de eerste set vrij goed mee, op het einde nam Lola echter 

afstand en in de tweede set liet ze Lara alle kanten van het terrein zien. 

In haar tweede wedstrijd moest Lara het opnemen tegen Sofia van Regenmorter, in principe moest dit een gelijk 

opgaande strijd worden maar dit was niet zo, Lara liet het op het einde van set 1 afweten en Sofia maakte het in de 

tweede set af, setstanden 14-21 en 10-21. 

Ook in de derde en laatste wedstrijd wist Lara geen antwoord te vinden op het spel van haar tegenstander en 

verloor ze met zware cijfers van Kaarunija Rajamoorthy. 

 

Dan maar uitkijken naar de volgende ontmoeting welke plaats vond op 20 oktober te Lokeren. 

Daar waren Leon, Lara en Nikola terug van de partij, naast hen namen nog drie spelers van Eikenlo BC deel zijnde 

Marie Blanckaert, Emma Blanckaert en Margo Vanderghote. 

In Lokeren werd er naast het enkelspel ook dubbelspel gespeeld. 

Al heel vroeg mochten de koppels Marie/Lara en Emma/Margo hun kunnen tonen bij de meisjes -15 -17. 

In een leuke poule van vijf moesten zij dus vier partijen spelen waaronder een onderlinge confrontatie. 

Daar kwam dan Nikola nog bij die een duo vormde met de voor haar onbekende Yana Martens (Flee Shuttle 

Knesselare). Marie en Lara (toch favoriet voor een medaille) gingen twijfelend van start en wisten hun allereerste set 

slechts nipt binnen te halen met 22-24, van dan af verliep het echter erg vlot, met 12-21 sloten ze de partij winnend 

af. Vervolgens hadden ze geen problemen om hun twee volgende wedstrijden binnen te halen dit met overtuigende 

cijfers, 21-13 en 21-9 in de tweede wedstrijd en 21-2, 21-9 in de derde. Een medaille was een feit. 

Voor Emma en Margo verliep het heel wat minder met onder meer een zware nederlaag tegen Marie en Lara. 

In hun eerste wedstrijd deden ze nochtans goed mee in de eerste set, maar na verlies van deze set was het in de 

tweede set minder goed. Ditzelfde gebeurde in hun derde wedstrijd tegen Nikola en Yana, tenslotte verloren zij ook 

hun laatste wedstrijd en eindigde zij als laatste.   

De verrassing van de dag kwam echter van Nikola en Yana, ook zij wonnen hun eerste drie wedstrijden. Na een 

moeizame start in de eerste set van hun eerste wedstrijd kregen de meisjes halfweg enkele tips mee, ze hadden 

goed geluisterd en kregen stilaan meer vat op de wedstrijd, de eerste set verloren zij nog met 18-21 maar daarna 

wonnen zij de volgende sets met 21-13 en 21-17. Bij elke wedstrijd werd de band tussen de meisjes steeds sterker, 

zij wonnen ook de volgende twee wedstrijden, de tweede partij met 22-20 en 21-12 en de derde met 21-15 en 21-9. 

Dus ook Nikola en Yana waren al zeker van een medaille. 

Eerste of tweede, een rechtstreeks duel tussen Nikola/Yana en  Marie/Lara beloofde een mooie afsluiter te worden 

van deze competitie. Het werd een spannende strijd, Nikola en Yana wonnen de eerste set met 21-14, de tweede set 

was voor Marie en Lara met 18-21. Halfweg de derde set hadden Nikola en Yana een kloof van vijf punten maar 

moesten dan naar de slechte kant van het veld. Marie en Lara konden beetje bij beetje de kloof terug brengen tot  

drie punten (18-15) maar dan liep het voor hen fout, eerst plofte Lara een smash in het net, en daarop volgden er 



nog twee onnodige fouten, ééntje van Marie en ééntje van Lara. Het was een feit, de twee meisjes, Nikola en Yana, 

die elkaar vandaag voor het eerst hadden ontmoet eindigden als winnaars, beiden waren heel tevreden met hun 

prestatie, en zij niet alleen… 

Tussendoor had Leon zijn poulewedstrijden gewonnen en moest hij het in de halve finale opnemen tegen Emiel De 

Troyer. 

De eerste set ging gelijk op, Leon nam in het verloop van die set stilaan afstand en won met 21-14. In de tweede set 

kende Leon een sterke terugval, hij kwam dit niet meer te boven en verloor de volgende sets met 10-21 en 8-21. 

Leon eindigde dus gedeeld derde in zijn reeks. 

Dan moesten de meisjes nog aan hun enkelspel beginnen. 

Emma en Marie zaten samen in reeks A bij de meisjes -17 en Margo en Lara in reeks B. 

Marie en Lara wonnen elk twee van hun drie wedstrijden in hun poule en kwamen vervolgens tegen elkaar uit voor 

de plaatsen drie en vier. Marie haalde het in twee sets met 21-17 en 21-9. 

Margo speelde in haar enkelspel beter dan in het dubbel maar haar tegenstanders waren toch te strek voor haar. 

Ook Emma kon in haar poule geen wedstrijd winnen en zo kwamen ook zij elkaar tegen voor een onderling duel, een 

strijd voor de plaatsen 7 en 8. Het was Margo die het haalde van Emma met 21-11 en 21-14. 

Nikola zat in groep B bij de meisjes -15, zij verloor de twee wedstrijden in haar poule. In haar laatste wedstrijd   

speelde ze voor de plaatsen vijf en zes. Nikola won deze en werd dus vijfde. 

Voor Yana (Groep A meisjes – 15) was het enkelspel ook geen succes. 

Zowel Nikola en Yana waren niet tevreden over hun enkelspel en waren dan ook een beetje teleurgesteld, die 

teleurstelling maakte echter snel plaats voor euforie toen zij hun “Gouden” medaille die ze behaald hadden in het 

dubbelspel in ontvangst mochten nemen. 

Ook Marie en Lara mochten terug kijken op een geslaagd tornooi met de zilveren plak in het dubbel en met hun 

prestaties in het enkelspel. 

Een lange dag zat erop, zowel voor de spelers, de ouders en de begeleiders. 

 

 

                              R.C.  


