
Jeugdcup  
 

Op 18 november 2007 stond de jeugdcup te Eeklo op het programma. 
De “coach” probeerde in de aanloop naar deze ontmoeting zoveel mogelijk spelers warm te 
krijgen om deel te nemen, te komen helpen of te komen supporteren. 
Enkele spelers deelden reeds op vrijdag 9 november mee of ze al dan niet konden deelnemen. 
De zaterdag en zondag melden zich steeds meer spelers. 
Toen de inschrijvingen door Kim al voor een derde keer werd aangevuld kwamen we tot de 

vaststelling dat er 16 spelers van Eikenlo zouden deelnemen aan de jeugdcup. 
Voor zover ik weet moet dit een record zijn. 
Volgende spelers zouden voor de eerste maal deelnemen, De Boos Julie, Rycek Kristien, Van 
Den Driessche Chiara, Verbesselt Thorben, Vernaet Jascha, Vyncke Anneleen, Waterschoot 
Myrthe en Wulffaert Chiara. 
De andere deelnemers betroffen Boute Jens, Creytens Jeroen, De Baets Sofie, De Decker 
Gilles, Goethals Nicky, Marclé Laura, Van Bogaert Ellen en Vernaet Joyce. 
 
Zondag 18 november beloofde voor de coach een zware dag te worden, temeer daar Kim en 
Geert zelf die ochtend competitie hadden en slechts in de namiddag zouden kunnen komen 
bijspringen. En dan was er natuurlijk nog het clubfeest de zaterdagavond voor de 
jeugdontmoeting. Van de verantwoordelijke van die dag vernamen we dan ook nog dat het 
programma overvol zat, het zou dus een lange dag worden. 
 
Zondag 18 november. Marleen en Chris moesten vroeg uit de veren, en dat na dat feestje. 
Vanaf 08.40 uur startten zij met het klaarmaken van de sporthal, de netten opstellen, de 
tribune inrichten, stoelen en Zweedse banken plaatsen, de geluidsinstallatie in orde brengen 
en een werkhoek inrichten voor de administratie te kunnen uitvoeren. 
Bij het testen van de geluidsinstallatie begonnen er reeds spelers toe te komen. 
Geleidelijk aan vulde de sporthal zich met spelers, ouders, trainers en supporters. 
 
En om 10.00 uur werden de eerste wedstrijden omgeroepen. 
Ook nu had de coach meer dan één taak. De ene speler moest nog bijgestaan worden bij het 
telwerk. De andere speler moest tijdens de wedstrijd bijgestuurd worden. Hier kon Kevin 
bijspringen. Aanvankelijk lukten deze taken vrij aardig maar dit werd naarmate de dag 
vorderde steeds lastiger. Dit mede dat er steeds meer spelers tezelfdertijd van Eikenlo aan de 
bak moesten. 
Het was dan ook geen ogenblik te vroeg dat Kim en Geert de gelederen kwamen versterken. 
Het viel ook op dat er meerdere spelers aanwezig waren van de club welke kwamen 
supporteren voor hun vrienden. Toen deze enkele betere spelers aan het werk zagen waren 
sommigen erg onder de indruk. 
Onze spelers zouden daar toch nooit iets kunnen tegen inbrengen. 
  
Doch waren er enkele Eikenlo spelers welke aangenaam verrasten. 
Onder meer De Boos Julie welke pas een viertal weken voordien voor een eerste keer kwam 
proberen. Zij verraste ons en de tegenspelers door haar hardnekkige verdediging, haar inzet 
om achter alles te gaan en  bijna alles te retourneren. 
Ook Creytens Jeroen had in de laatste weken training duidelijk vorderingen gemaakt, 
niettegenstaande hij niet van de grootste is in zijn leeftijdscategorie maakte hij het zijn 
tegenstanders meer dan moeilijk. 



En dan waren er nog Boute Jens en De Decker Gilles. Jens speelde meerdere erg spannende 
wedstrijden. 
Hij kon twee van de vier partijen winnen, één verloor hij erg nipt. 
Ook Gilles won drie van zijn vier matchen.  
De oefeningen welke zij de vrijdag voordien kregen opgelegd wierpen nu hun vruchten af, 
vooral Jens kon met die slagen zijn tegenstander meer onder druk zetten. 
En dan moeten we het nog hebben over Wulffaert Chiara (acht jaar). 
Kim kreeg in de week te horen dat er geen inschrijvingen waren bij de meisjes -9. 
Geen probleem zei Kim, ze wilt spelen, dus ook in de -11. 
En Chiara, nog speels natuurlijk, maar toch ook al wetend naar waar een shuttle moet 
gespeeld worden om een punt te scoren won eveneens drie van haar matchen. 
Ook hier stonden de tegenspelers en hun trainers – begeleiders soms vol ongeloof naar te 
kijken. 
Op de tweede rij speelden onder andere Waterschoot Myrthe, De Baets Sofie en Van Bogaert 
Ellen ook enkele spannende wedstrijden. 
De “coach” zag al wat er bij hen mis liep, hier zal de komende vrijdag zeker moeten aan 
gewerkt worden. 
Myrthe begon zelfs erg slecht aan de eerste wedstrijd, dit was zeker onder haar niveau. 
Gelukkig was de coach op dat moment aanwezig aan haar terrein. Het was duidelijk dat zij 
stijf stond van de “stress”. Na een beetje mentale praat werd zij rustiger en kwam zij steeds 
beter voor de dag. 
Ook Sofie was erg wisselvallig, meestal sterk in de eerste set en daarna nog slechts een 
schaduw van zichzelf. 
En Ellen kwam zoals zo vaak haar eigen tegen wanneer ze sterk aan het spelen is. 
Zij valt steeds opnieuw in een dipje en probeert dan te forceren wat dan meestal niet ten goede 
komt aan haar spel. 
De drie meisjes speelden dus wisselvallig doch konden zij wel enkele wedstrijden winnen. 
Dan waren er nog de andere rookies zijnde Rycek Kristien, Van Den Driessche Chiara, 
Verbesselt Thorben, Vernaet Jascha en Vyncke Anneleen. 
Allen deden zeker hun best maar de één had al meer dan de andere last van de zenuwen. 
Zij kwamen zeker tot de vaststelling dat er nog werk aan de winkel is. 
De coach weet dat, en nu ook de spelers. Dus niet opgeven. 
Thorben liet de vrijdag erop weten dat hij zelfs wat stijf was geweest na de competitie, die 
stijfheid kwam zeker niet alleen van zijn inspanningen maar ook van de bijkomende stress 
waaronder de speler lijdt  tijdens dergelijke wedstrijden. 
Marclé Laura en Vernaet Joyce die zowat de jongste zijn in hun categorie hadden het niet 
gemakkelijk. Hun prestatie was toch al beter dan in Dendermonde, maar ook zij zullen nog 
hard moeten werken. Tussen hen volgde nog een onderlinge confrontatie. En zoals vorig 
seizoen werd deze partij beslecht in drie sets, en zoals vorig seizoen won Laura. 
Het is precies of we keer op keer een herhaling zien. 
Dus Joyce, !!!, harder werken. 
En dan hebben we nog Goethals Nicky, wat er met haar fout liep weet niemand. 
De coach weet dat ze zoveel meer in haar mars heeft, maar zondag liep het voor geen meter. 
Nochtans bleven de supporters ook haar aanmoedigen. 
En er was er nog eentje die voor het eerst deelnam, namelijk Vernaet Jascha.  
Zij is ook nog niet zo lang lid van de club maar zaagde reeds al vrij vlug onze oren af om eens 
deel te nemen aan een “competitie”, zoals haar zus. 
Er werd vooropgesteld dat ze mocht deelnemen in Eeklo, en dat had ze dus goed onthouden. 
“U hebt het beloofd” zei ze tegen mij van zodra ik over de komende ontmoeting begon. 
Inderdaad zei ik, en we zullen u inschrijven. 



Jascha verloor de zondag al haar wedstrijden, maar zij liet met momenten mooie dingen zien, 
dit tot grote verwondering van de mama. Ze verraste meermaals haar tegenstanders (en haar 
ouders) met een winnende backhand. 
 
Verder bedanken we ook de aanwezige ouders voor hun steun,  en in het bijzonder Mirella en 
Sandy welke ook nog hebben geholpen bij de puntentelling. 
 
Het bestuur van de club, de jeugdverantwoordelijke, de jeugdbegeleiders en de coach danken 
alle spelers, alle supporters en niet te vergeten,  Lammertyn Marlies (voor de geboden hulp), 
voor hun inzet en hun support. 
 
Het was voor mij, de coach, een intense, lange vermoeiende dag, maar gezien de respons van 
de spelers wil ik dit volgend jaar zeker opnieuw beleven. 
 
Ook Marleen, Kevin, Kim en Geert hadden er een lange en vermoeiende dag opzitten. 
 
Nogmaals dank aan de spelers en uitkijken naar de volgende ontmoeting te Sint Martens 
Latem op 20 januari 2008. 
  
 
         De coach 
         Christiaan 
 
 
PS:  We hopen dat de Provinciale Badmintonliga alle uitslagen kenbaar zal maken, van 

zodra deze ter beschikking zijn zullen deze nog op de site van Eikenlo gepubliceerd 
worden. 

 
 


