
Jeugdcup 

Op 12 januari mochten onze spelers naar Sint-Martens-Latem. 

 

Bij de meisjes -11 behaalde Margo de eerste plaats. In de finale tegen Hannelore Tobback ondervond 

Margo meer tegenstand dan verwacht. Ze won de wedstrijd wel met 15-12 en 15-11. Margo vond dat 

ook de andere tegenstanders beter speelden dan in het begin van het seizoen. 

 

Bij de meisjes – 13 kende Eva een niet zo goede dag. In haar eerste wedstrijd won zij in drie sets 

moeizaam van Lotte De Rijcke. De coach was niet tevreden over het gedrag van Eva, dit moest in de 

toekomst zeker veranderen. Ook in haar volgende wedstrijd had Eva drie sets nodig om voorbij Anna 

Verlinde te geraken. Tegen Jolien Muller kende Eva geen problemen. In de finale trof Eva verrassend 

Sarah Vydt die voordien Lena Libbrecht had uitgeschakeld. Eva won en haalde dan toch de eerste 

plaats binnen. 

 

Celine had een zware poule getroffen, tegen Lena had Celine geen kans. In haar volgende wedstrijd 

tegen Aline Van De Velde speelde Celine een goede eerste set maar verloor deze met 21-15. In de 

tweede set kon Celine deze prestatie niet herhalen. Tegen Sarah Vydt verloor Celine met zware 

cijfers de eerste set maar in de tweede set kwam Celine blijkbaar op dreef. Sarah kon met moeite de 

set binnen halen met 21-17. Tegen Jolien Muller verloor Celine opnieuw zwaar, maar opnieuw 

speelde zij een sterke tweede set, ze verloor deze met 21-15. 

 

Maxim moest in zijn poule vier wedstrijden spelen, in de eerste drie wedstrijden moest Maxim het 

spel ondergaan. In zijn vierde partij miste hij in elke set zijn start maar kon nadien toch behoorlijk 

weerwerk bieden, deze match verloor Maxim met 21-14 en 21-15. 

 

Bram won erg vlot zijn poule. In de halve finale tegen Jarne Van Herreweghe kregen we een 

spannende eerste set te zien, Bram haalde het met 21-20. In de tweede set nam Bram de bovenhand 

en won met een duidelijk 21-6.  In de finale kwam Bram uit tegen Eloime Bossuwé. Eloime speelde 

waarschijnlijk één van zijn beste wedstrijden ooit, hij was nauwelijks te betrappen op een foutje en 

Bram moest zijn meerdere herkennen, het werd 12-21 en 18-21 voor Eloime. 

 

Axelle kende in Latem geen goede dag, zij verloor haar eerste twee wedstrijden. De tweede match 

tegen Lies Van Der Meulen werd Axelle haar beste wedstrijd. Na stevig verweer moest Axelle de 

winst laten aan Lies, dit met 19-21 en 14-21. De derde wedstrijd ging niet door daar de tegenstander 

met een kwetsuur de strijd had moeten staken. Tegen Ema Quipor had Axelle niets in te brengen. 

 

Hanne deed het in haar poule beter, zij won twee maal. Hanne had zelfs zicht om ook haar derde 

wedstrijd te winnen maar verloor in drie sets met 8-21, 21-10 en 17-21. In de B finale tegen Kristien 

Cool had Hanne het moeilijk, verlies in deze partij was onoverkomelijk. 

 

Bij de meisjes -17 kende Rani ook een niet zo goede dag. Rani begon met veel wilskracht aan haar 

eerste partij maar dat alleen was niet genoeg. Zij verloor de wedstrijd alsook haar twee volgende 

matchen. 

 

Latem was dit jaar niet echt een hoogvlieger voor de meeste van onze spelers, hopelijk beter op de 

volgende jeugdcup te Dendermonde. 

 

         De coach 


