
   

Eeklo 
zondag 10 mei 2009 

De Jeugdcup 2008/2009, 
 
Zondagavond 20.25 Hr, 
 
Als jeugdbegeleider en coach van de jeugdspelers van Eikenlo BC krijg ik na vandaag opnieuw een 
beetje meer rust. Vandaag stond immers de laatste ontmoeting van de Jeugdcup op het programma, 
deze vond plaats te GENTBRUGGE. 
 
Bij onze aankomst iets na 09.00 uur konden we vaststellen dat het systeem dit maal erg goed in 
elkaar stak. ook stelden we al vlug vast dat de organisatie in de zaal ook erg vlot verliep, dit tot 
ieders tevredenheid. Het was namelijk op de eerdere ontmoetingen al enkele malen behoorlijk fout 
gelopen. 
 
Deze keer kwamen er zes spelers opdagen van Eikenlo BC: Boute Jens, Dariozzi Bruno, 
Deschamps Gaëlle, Oosterlynck Joyce, Christiaens Lotte en Christiaens Bram. 
Pieters Michiel en De Decker Gilles konden niet aanwezig zijn. 
 
Bram mocht als eerste de spits afbijten. Hij moest drie wedstrijden spelen in de poule. Bram deed 
het voortreffelijk, hij won zijn drie partijen. Zijn tegenstander in de finale had een stevige slag, dit 
had hij bewezen in zijn wedstrijden. Hij was ook nog een stuk groter dan Bram. 
De coach had Bram reeds voordien gebrieft voor het feit hij tegen die jongen zou uitkomen. Bram 
had zijn tegenstrever al aan het werk gezien en had toch een beetje schrik.  
Het werd een spannende wedstrijd, maar Bram, welke goed naar de aanwijzingen geluisterd had, 
maakte minder foutjes en werd uiteindelijk eindwinnaar in zijn categorie. 
 
Ondertussen hadden Gaëlle, Joyce en Lotte bij de meisjes -13 ook al hun eerste wedstrijd achter de 
rug. Alle drie verloren die eerste wedstrijd. Joyce wist nog wel de eerste spannende set te winnen 
met 23-21, maar bekocht haar inspanningen in de tweede set welke zij zwaar verloor met 5-21. 
Dus alle meisjes kwamen terecht in de poule van de verliezers. Hierdoor dienden ze ondermeer 
elkaar te bekampen. Dit leverde spannende wedstrijden op. Gaëlle won van zowel Lotte als van 
Joyce. De scores lagen dicht bij elkaar. De strijd tussen Lotte en Joyce was ook mooi om te zien. 
Om beurten moedigde de éne de andere aan wanneer die andere achter stond. Het werd 1-1, doch 
Lotte won door het puntensaldo. Van de twee overige wedstrijden welke de drie meisjes dienden te 
spelen wonnen zij er alle drie nog één match. 
 
Bij de jongens -15 verloren ook Jens en Bruno hun eerste wedstrijd. Hier werden de verliezers 
nogmaals verdeeld in twee poules. In een poule van drie kwamen Jens en Bruno elkaar tegen. 
Elkeen verwachtte een spannende wedstrijd tussen beide spelers. In de eerste set kwam daar echter 
niets van in huis, Jens begon geconcentreerd en Bruno kon geen vuist maken, Jens won dan ook erg 
vlot de eerste set. De tweede set verliep dan wel erg spannend, om beurten namen ze de leiding in 
de set, soms werd er een kloofje geslagen doch kwam nadien de stand opnieuw gelijk. Er volgden 
lange slopende rally’s. Jens begreep het soms niet meer, meermaals dacht hij het punt gemaakt te 
hebben maar het lukte Bruno meer dan eens in zijn onopvolgbare stijl de shuttle terug over het net 
te krijgen. Uiteindelijk ging ook de tweede set met 21-19 naar Jens. 
Jens won vervolgens ook zijn tweede wedstrijd in de poule, dit op een erg vlotte manier. Ook Bruno 
kon diezelfde tegenstander opzij zetten, dit verliep echter niet zo vlot dit om reden dat Bruno teveel 
gemaakte punten niet kon afmaken. Bruno haalde het uiteindelijk met 21-19 en 21-15. 



   

Na deze wedstrijden kwamen beide spelers nogmaals in een poule van drie terecht. 
Jens zijn volgende tegenstander was van een zwaar kaliber. Hier moest Jens echt knokken voor zijn 
punten, wat in de eerste set nog lukte. Er volgden mooie rally’s doch de tegenstander pakte steeds 
een puntje meer. Jens verloor de set met 21-10. Vervolgens verloor Jens ook de tweede set. 
 
Bruno op zijn beurt leek opnieuw een haalbare tegenstander te treffen. 
Maar weerom kon Bruno het niet afmaken waardoor hij veel energie moest steken om zijn punten 
binnen te halen, Bruno verloor met 23-21. Ook in de tweede set kwam Bruno iets te kort en verloor 
met 21-17. 
 
Beiden wonnen nadien nog hun laatste wedstrijd. Waar dit erg vlot verliep voor Jens moest Bruno 
nogmaals een lange wedstrijd af te werken. Bruno won met 21-17 en 22-20. 
Het was toen al na 18.00 uur. 
 
Het seizoen zat er op…, en nu?  
Uitrusten…, en dan langzaam de batterijen terug opladen tegen september 2009. 
De coach dankt alle spelers welke zich in dit seizoen hebben ingezet. 
 
         De coach, RC 
 
 
  
 


