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De Jeugdcup, TEMSE

Op 25/04/2010 mochten de jeugdspelers aantreden in Temse.

Volgende spelers namen deel aan deze ontmoeting;  Deschamps Gaëlle, Oosterlinck Joyce,
Christiaens Lotte, Christiaens Bram,  Boute Jens en Dariozzi Bruno.

Bij het verkrijgen van het speelrooster van de spelers werden een aantal zekerheden overboord
gegooid. Zo waren het ditmaal de oudere jongens welke vroeg uit de veren moesten.
Jens en Bruno dienden reeds om 09.00 uur aanwezig te zijn.

De spelers dienden eerst drie partijen af te werken in poule, de eerste twee van de poule gingen door
in een tabel met rechtstreekse uitschakeling. Er mochten slechts twee sets gespeeld worden en bij
gelijke stand was het puntensaldo beslissend.

Jens startte goed, hij won zijn eerste wedstrijd met 21-14, 21-17. In zijn tweede wedstrijd had Jens
een lastige tegenstander, elk wonnen een set maar via het puntensaldo was het Jens die deze partij
won. In zijn derde wedstrijd was Jens niet geconcentreerd bezig, hierdoor kon zijn tegenstander
langer aanklampen dan voorzien. Jens werd winnaar in zijn poule.
In zijn volgende wedstrijd moest Jens de wet ondergaan van de sterkste en werd uitgeschakeld met
tweemaal 21-7.

Bruno van zijn kant was in vergelijking met zijn vorige ontmoeting slechts een schimp van zichzelf.
Hij won nog wel zijn eerste wedstrijd met overtuigende cijfers, tweemaal 21-9. Maar nadien was
het over en uit. Bruno verloor zijn twee volgende wedstrijden en was dus uitgeschakeld.

Omstreeks 11.00 uur kwamen Bram en Lotte aan in de sporthal. En ook voor de jongste spelers
waren er enkele aanpassingen in hun reglement. Ook zij mochten slechts naar twee sets spelen, wel
naar 21 punten en de hoogte van het net werd niet aangepast.

Bram werd van de aanpassingen op de hoogte gebracht.
In zijn eerste wedstrijd kwam Bram uit tegen een meisje welke voor de eerste maal deelnam.
Bram won de eerste set, de coach drong bij Bram aan om geconcentreerd te blijven, dat hij zijn
tegenstander mocht laten meespelen doch dat hij geen geschenkjes mocht geven door zijn opslag
niet te verzorgen. Er volgde een mooie tweede set. Bram won de wedstrijd.
Bram won vervolgens ook de volgende partijen in zijn poule en kwam in de halve finale uit tegen
Van Herreweghe Stijn. Bram won deze halve finale met 21-13 en 21-17.  In de finale moest Bram
spelen tegen Christiaens Matteo. Beide spelers hadden reeds geruime tijd niet meer tegenover elkaar
gestaan. Zowat iedereen verwachtte een spannende wedstrijd. Na een eerder aarzelende start nam
Bram de wedstrijd in handen. Toen Matteo dan nog enkele, naar zijn oordeel, onnodige fouten
maakte ging het met hem helemaal mis. Bram won met duidelijk cijfers de eerste set, 21-6.
Matteo zag het niet meer zitten om nog de tweede set te spelen en had nood aan enige peptalk.
Bram kreeg de boodschap om geconcentreerd te blijven. In de tweede set volgden er meerdere
langere rally’s, maar meestal ging het punt toch naar Bram, het werd 21-10 voor Bram.
Bram blijft met deze overwinning op de eerste plaats staan in het klassement.

Intussen waren ook de meisjes -13 van start gegaan, en hier zorgden de meisjes zelf voor het
omgooien van de zekerheden.



Lotte en Gaëlle zaten in dezelfde poule en in de onderlinge confrontatie was Lotte ditmaal de
sterkste, zij won met 21-12 en 21-17. Hierdoor eindigde Lotte tweede in haar poule en ging zij door.
Gaëlle welke derde werd was uitgeschakeld.
Joyce wist ook beslag te leggen op de tweede plaats in haar poule, ook zij naar de volgende ronde. 
En daar kwamen Lotte en Joyce elkaar tegen. Joyce startte gevat aan de wedstrijd en had al snel een
kloof uitgebouwd. Joyce won de eerste set met 21-11. De tweede set verliep erg spannend. Lotte
stak meer variatie in haar spel en wist telkens één of twee puntjes voor te blijven op Joyce. Lotte
won deze set wel met 18-21 maar door het puntensaldo wist Joyce zich te plaatsen voor de halve
finale.
In deze halve finale trof Joyce het eerste reekshoofd Vanherbruggen Astrid, een veel sterkere
tegenstandster. Joyce vocht om toch enkele puntjes te sprokkelen, in de eerste set lukte dit nog af en
toe, maar in set twee hield Astrid de touwtjes stevig vast en was het vaatje van Joyce helemaal leeg.
Met deze halve finale eindigde Joyce op een gedeelde derde plaats.

Kort gezegd kunnen we stellen dat Gaëlle duidelijk een mindere dag had, dat Lotte speelde zoals
het Belgisch weer (wisselvallig) en dat Joyce elkeen verrast had met hier de beste prestatie van het
seizoen neer te zetten.

Na Sint-Niklaas klom Gaëlle naar de derde plaats in de rangschikking, de mindere prestatie in
Temse heeft geen gevolgen, Gaëlle blijft op de derde plaats.
Lotte (vijfde) en Joyce (zesde) in de rangschikking komen door hun prestatie in Temse wel iets
dichterbij maar Gaëlle heeft nog genoeg voorsprong om deze derde plaats definitief vast te houden.
Niettegenstaande dat er die zondag vele zekerheden werden onderuit gehaald waren er toch een paar
welke overeind bleven, zoals de steeds lekkere sandwiches van Ann en Wendy, Ann haar passie
voor het leveren van bananen, de vele leute en daar bijhorende lachuitbarstingen (en soms rooie
oortjes), en niet te vergeten het onbesuisd moment van Wendy. Het schijnt dat Dominique zelfs een
onbesuisd moment had maar de schrijver van het stuk weet daar jammer genoeg het fijne niet van.

Dit was voor de coach de laatste jeugdontmoeting van dit seizoen.
Op de allerlaatste competitiedag, dit te Gentbrugge, kan de coach jammer genoeg niet aanwezig
zijn. Dus wordt het nu al uitkijken naar volgend seizoen.
De meeste van de spelers zullen volgend seizoen in een hogere leeftijdscategorie terecht komen, dus
zal het weerom een stukje moeilijker en lastiger worden. 

Het bestuur van Eikenlo, de coach en begeleiders danken de spelers en de ouders voor hun
geleverde inspanningen van het afgelopen seizoen.

De coach, RC

 


