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Op 12/05/2013 stond de laatste ontmoeting van de jeugdcup op het programma. 

Voor de spelers van Eikenlo BC was vooral de dagprestatie van belang, grote verschuivingen in de 

rangschikking waren niet echt meer te verwachten. Naast het enkelspel stonden ook het dubbel en 

gemengd dubbel op het programma. Door dit drukke programma zouden de wedstrijden elkaar snel 

opvolgen. Voor Eikenlo namen deel: Stal Eva , De Baets Margo, De Prest Axelle en Christiaens  Bram. 

 

Bij de meisjes -11 moesten Eva en Margo om 09.00 Hr hun enige dubbel spelen. De tegenstanders,  

de meisjes van de Pluimplukkers waren duidelijk gemotiveerd. Dit bleek toen zij de eerste set 

wonnen met 9-15. De meisjes van Eikenlo kwamen niet goed voor de dag, mede door het gekibbel en 

het hierbij horend gebrek aan concentratie. De coach moest al onmiddellijk een beetje de 

psycholoog uithangen. In de tweede set ging het iets beter met Margo en Eva maar het was mede 

door de tegenspelers welke hun kans niet grepen de Eikenlo meisjes de set wonnen met 15-14. 

Ook de derde set bleef lang spannend maar werd uiteindelijk gewonnen door Eikenlo, het werd 15-

11.  De eerste winnaarbeker was binnen. 

 

Kort daarna mochten Eva en Margo starten aan hun enkelspelen. Eva won vlot haar vier wedstrijden 

in haar poule. Ook Margo won haar vier wedstrijden, drie werden vlot gewonnen. Tegen 

Vanherbruggen Marijke liet Margo zich in de eerste set verrassen, doch nadien zette zij dit recht door 

de winst te pakken in de twee volgende sets, dit met 15-7 en 15-3. 

Margo kwam dan in de halve finale uit tegen de winnaar van de derde poule zijnde Lena Libbrecht 

(Pluimplukkers). Margo had geen vertrouwen in deze wedstrijd en verloor dan ook kansloos. Daarna 

moest Lena in de finale de strijd aangaan met Eva. De wedstrijd verliep vrij evenwichtig maar Eva 

zorgde voor een tweede beker voor Eikenlo BC. 

 

Ook de meisjes -13 moesten om 9u00 starten met hun dubbelwedstrijden. Axelle  vormde een duo 

met Everaerts Hanne (Smash4Fun).  Zij dienden drie partijen af te werken. Als recent beginnend duo 

werd het voor hen een moeizame voormiddag.  Ze verloren al hun wedstrijden maar de coach zag 

toch enige lichtpuntjes. 

 

Na de dubbels moesten ook zij direct aan de enkelspelen beginnen. Axelle won haar eerste twee 

wedstrijden, dit telkens na slopende driesetters. In haar derde wedstrijd tegen Margot Coussaert was 

het duidelijk dat Axelle door haar beste krachten heen zat. Axelle was tegen Margot kansloos. Ook de 

dubbelpartner van Axelle, Hanne, werd tweede in haar poule. Door haar tweede plaats in de poule 

had Axelle in de volgende ronde een bye. Hanne daarentegen moest de strijd aanbinden met Felien 

Botte. Het kwam tot een zwaar bevochten  driesetter, mama Hanne kreeg het er ook warm van. 

Tenslotte won Felien  met 15-11,11-15 en 15-13. Hanne had in deze wedstrijd duidelijk aangetoond 

dat ze een stevige stap vooruit gezet had. 

Dan was het aan Axelle om Felien te bekampen. Felien was duidelijk moe van de strijd tegen Hanne. 

Axelle had door haar bye van een iets langere rust kunnen genieten maar of dit nu echt een voordeel 

was na haar zware wedstrijden zou nog moeten blijken.  

De eerste set tussen beide spelers ging behoorlijk gelijk op, Felien won de set met 15-12. 

In de tweede set was het vat van Axelle helemaal leeg en Feline nam daar gemakkelijk de overhand.  

Met een vijfde plaats mocht Axelle tevreden terug kijken op haar prestatie in haar enkelspel. 

 

Bij de jongens -13 kreeg Bram in zijn poule drie wedstrijden te verwerken. De twee eerste 

wedstrijden won hij overtuigend. In zijn derde wedstrijd kreeg hij met Verhaevert Nick een moeilijke 

tegenstander te verwerken.  In het verleden was het bij Nick dikwijls net niet maar er was de laatste 

tijd zeker een stijgende lijn in zijn spelpeil waar te nemen.  En Nick nam al snel de touwtjes in handen 

en won overtuigend de eerste set van Bram. In de tweede set leek het er op dat Bram het voortouw 

zou nemen maar al snel maakte Nick de kleine achterstand ongedaan en toonde zich op de 

beslissende momenten sterker dan Bram. Nick won en Bram kwam in de eindronde van de tweedes 

terecht. Zijn eerste wedstrijd in die eindronde verliep ook al niet gemakkelijk, Bram won wel met 15-
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14 en 15-13. In zijn volgende wedstrijd kende Bram geen problemen. In zijn laatste wedstrijd van die 

eindronde kwam Bram uit tegen Eloime Bosuwe. Te verwachten was dat dit opnieuw een zwaar 

bevochten strijd kon worden en die verwachtingen kwamen uit. Bram won nipt, dit met 14-15, 15-8 

en 15-14. Bram eindigde hierdoor als zevende en mocht toch bij al tevreden zijn met zijn prestatie. 

 

De jeugdcup zat er op. De spelers van Eikenlo BC hadden in deze competitie tal van prijzen bijeen 

gespeeld. Uit de eindrangschikking blijkt het volgende; 

Bij de meisjes -11 werd Eva in het enkelspel eindwinnaar, zij kreeg een gouden medaille om, Margo 

eindigde tweede en een zilveren plak was haar beloning. 

In het dubbel was het Margo welke de meeste punten bij elkaar had verkregen en werd hierbij als 

winnaar bekroond, Eva eindigde in deze discipline als derde. Dus ook hier twee medailles. 

Bij de jongens -13 veroverde Bram het brons, het goud was voor Stijn Vanherreweghe 

(Pluimplukkers) en het zilver voor Matteo Christiaens (Lokerse). 

Axelle haalde in het dubbelspel brons, in het enkelspel eindigde ze op een verdienstelijke vijfde 

plaats. 

Die zondag  gingen de spelers van Eikenlo dus met heel wat bekers en medailles naar huis. 

Nu restte er nog één zaak, de Provinciale kampioenschappen op zaterdag 18 mei. 

Kan de delegatie van Eikenlo BC ook daar nog wat prijzen wegkapen, dit gegeven zal het voorwerp 

uitmaken van mijn allerlaatste verslag van dit seizoen. 

We dienen ook nog te vermelden dat naast de spelers ook alle moeders die dag door de organisatie 

in de bloemetjes werden gezet. 

 

Proficiat aan onze spelers en dank aan alle supporters. 

 

 

De Coach, R.C. 


