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De Jeugdcup, LOKEREN 

 
Op 07/02/2010 stond de verplaatsing naar Lokeren op het programma. 
 
Volgende spelers namen deel aan deze ontmoeting;  Deschamps Gaëlle, Oosterlynck Joyce, 
Christiaens Lotte, Christiaens Bram en Vande Wynckel Eline. 
Naast het wedstrijdgebeuren vond er nog een gelegenheid plaats, namelijk de verjaardag van onze 
Joyce. 
 
In Lokeren waren er heel wat deelnemers in de categorie – 9. Bram won 4 van zijn 5 wedstrijden en 
eindigde als tweede. 
 
Bij de meisjes -13 speelden Lotte, en Gaëlle elk vier wedstrijden. Joyce zou vijf wedstrijden 
beslechten. In haar tweede wedstrijd won Joyce echter met een walk-over daar de tegenstandster 
zich in haar vorige wedstrijd had bezeerd. Joyce kon slechts één wedstrijd winnen van de overige 
vier. Lotte en Gaëlle  wonnen twee van hun vier partijen. 
Gaëlle werd zesde in de eindsuitslag, Lotte zevende en Joyce achtste.  
Dit was ook de juiste weergave ingevolge de onderlinge confrontaties daar Gaëlle gewonnen had 
van Lotte en Lotte gewonnen had van Joyce. 
Toen de meisjes gedaan hadden met spelen volgde er een verrassing. 
De papa van Lotte, Dominique, had een taart gebakken voor de verjaardag van Joyce. 
Toen de taart werd geserveerd in de cafetaria waren allen verwonderd. De taart, in de vorm van een 
racket, was eigenlijk te mooi om op te eten. Dominique had met een confituurtaart nog voor iets 
extras gezorgd, dit om zeker niet te kort te hebben. 
Joyce mocht de taart aansnijden. Al snel weerklonk de happy birthday song in de cafétaria, en Joyce 
liep zowaar rood aan. 
En zo mooi als de taart al was, zo nog veel lekkerder was ze van smaak. 
Het viel op dat de coach rijkelijk bediend werd, die zou de eerste uren geen honger meer hebben. 
Toen de feestvierders tenslotte naar huis vertrokken bleven de begeleiders achter, dit om de laatste 
deelnemer voor Eikenlo op te wachten. 
Omstreeks 15.00 uur kwam Vande Wynckel Eline toe. Eline stak als vierde speelster in een erg 
sterke poule en zou in principe geen kans hebben om de laatste plaats in haar poule te ontlopen. 
In haar laatste wedstrijd streed zij dan voor de plaatsen 7 en 8. 
Eline verloor de partij met 9-15 en 10-15. 
 
 
De begeleiders en de spelers danken Christiaens Dominique voor de lekkere verrassing. 
 
 
         De coach, RC 
 
 
  
 


