
Jeugdcup 

Na een maand zonder competitie stond afgelopen zondag Temse op het programma, dit met het dubbelspel en het 

gemengd dubbel. Bij de meisjes kon Eikenlo drie koppels opstellen. In de laagste leeftijdscategorie speelden Eva Stal 

samen met Margo De Baets en Celine Ninclaus met Lore De Prest. Eva en Margo wonnen gemakkelijk hun eerste 

partij. Hun volgende wedstrijd tegen het duo van de Pluimplukkers verloren zij. De derde partij van Eva en Margo 

werd de spannendste van de poule. Tegenstanders waren Kaat Keymolen en Bethlé Hermans. Onze dames moesten 

het onderste uit de kan halen, dit vooral omdat Bethlé achteraan in het veld een beresterke partij speelde en ook 

omdat Kaat vrij alert vooraan reageerde op de korte ballen. Eva en Margo wonnen met 21-16 en 21-17  en werden 

tweede in hun poule. In hun laatste wedstrijd, met als inzet de derde plaats, speelden onze meisjes tegen Aline Van 

De Velde en Sarah Vydt. In deze wedstrijd was het Margo welke het uitstekend deed. Na winst met 21-13 en 21-15 

werden Eva en Margo derde. 

Celine en Lore debuteerden als duo, zij kenden geen gemakkelijke dag. Celine die net hersteld was van ziekte had 

het toch wat moeilijk. Samen streden ze voor wat ze waard waren maar dit was jammerlijk onvoldoende om ergens 

een setje te winnen. Zij verloren de twee eerste wedstrijden telkens met 21-12 en 21-13. Zo kwamen zij voor de 

plaatsen 5 en 6 uit tegen Kaat en Bethlé, de coach waarschuwden hen, dit werd waarschijnlijk hun moeilijkste 

tegenstanders wat nadien ook zo bleek te zijn. Celine en Lore dienden zich dus tevreden te stellen met de zesde 

plaats. 

Bij de meisjes -15 vormden Axelle De Prest en Hanne Everaerts een duo. De meisjes begonnen zwak aan hun eerste 

wedstrijd en in geen tijd stond het 11-4 voor hun tegenstanders Felien Botte en Sarah Wandels. Tijd voor de coach 

om de dames eens flink op te peppen en het hielp. De Eikenlo girls begonnen te knabbelen aan de voorsprong van 

hun tegenstanders, helaas kwamen zij net te kort en was de eerste set met 21-18 voor Felien en Sarah. Onze meisjes 

gingen op elan verder en wonnen de twee volgende sets. De volgende tegenstanders waren Lies Van Der Meulen en 

Linh Eliano. Ook dit werd een spannende wedstrijd, onze meisjes haalden het met 21-19 en 21-17. De laatste en 

beslissende wedstrijd was tegen de PBO meisjes Emma Quipor en Merel Braeckman. Al snel bleken deze meisjes te 

sterk en liepen zij met gemak uit tot 11-4. Op ruime afstand op de bank zaten de supporters er stilletjes bij. De coach 

bleef niet bij de pakken zitten en gooide de te volgen strategie volledig om, risico en aanval waren het motto. Bij de 

herneming werd Axelle tot tegen de achterlijn gedwongen door de tegenstander, Merel stond reeds bij het net om 

het punt af te maken indien dit nog nodig was. Axelle toverde echter een keiharde vlakke bal welke Merel totaal 

verraste, 11-5 en het sein aan onze meisjes om hun volledig te geven. Beetje bij beetje vochten zij terug dit tot 20-

15. Emma en Merel wonnen het volgend punt en dus ook de set. De coach van Axelle en Hanne was tevreden, nog 

een beetje extra powertalk en set twee werd aangevat. Deze ging volledig gelijk op. De supporters (lees moeders) 

waren waarschijnlijk evenveel aan het zweten als de spelers zelf en naarmate de wedstrijd vorderde werd dit alleen 

nog maar erger. Halfweg stonden Axelle en Hanne 11-10 achter, vervolgens scoorden zij enkele punten op rij en 

hadden een kloof van twee punten, bij 13-15 liep het eventjes fout en werd het 18-15 voor Emma en Merel. Nog 

eens oppeppen van langs de lijn en het spel ging verder. Axelle en Hanne konden echter de kleine achterstand niet 

meer wegwerken en de tweede set ging dus ook naar Emma en Merel, het werd 21-18. Onze meisje toonden zich 

echt tevreden met hun wedstrijd en het feit dat zij toch mooi als tweede eindigden. 

Ook in de meisjes-17 had Eikenlo nog een deelnemer, Rani Everaerts. Zij vormde een duo met Miarka Van Peteghem. 

Dit gelegenheidskoppel zorgde toch min of meer voor de verrassing door het behalen van de tweede plaats. Beide 

meisjes hadden dit waarschijnlijk zelf niet voor mogelijk gehouden. Hun eerste wedstrijd wonnen de meisjes met  

21-11 en 21-16. In de tweede wedstrijd verloren Rani en Miarka vrij zwaar de eerste set, het werd 12-21. De coach 

welke de eerste wedstrijd niet echt had kunnen volgen was nu wel paraat, de meisjes kregen een tweetal tips mee. 

En de meisjes hadden goed geluisterd, al van in het begin van de tweede set bouwden zij een voorsprong uit en 

wonnen de set met 21-14. De boodschap was om gewoon verder te spelen zoals in set twee wat ze dan ook deden 

en ook set 3 met 21-14 wonnen. Daardoor waren de meisjes al zeker van de tweede plaats. In hun laatste wedstrijd 

tegen de reekshoofden hadden Rani en Miarka geen verhaal, Jolien Batslé en Daria Tolstykh waren veel te sterk. 

Hiermee waren de dubbels afgelopen, het gemengd dubbel kon van start gaan. Maar eerst naar de cafetaria waar 

menige supporters toch wat stressmomenten moesten doorspoelen met een natje en een droogje. Eentje was zo 

opgewonden dat ze zei dat ze al uitkeek naar het verslag van dit gebeuren, dit gevolgd door een vet lachje. De 

uitdrukking vet lachje werd niet door iedereen begrepen met alle gevolg van dien. 



Terug naar de wedstrijden, in het dubbel gemengd namen twee spelers van Eikenlo deel. Lore speelde samen met 

Kjell Aelbrecht en Eva vormde een duo met Lennert Heynderickx. 

Lore en Kjell moesten drie wedstrijden spelen, één wedstrijd leek in hun bereik te liggen, in de twee andere partijen 

maakten zij in principe geen kans. In hun eerste wedstrijd moesten zij het opnemen tegen Lena Libbrecht en Jarne 

Van Herreweghe. Lore en Kjell moesten de wet van de sterkste ondergaan en verloren met 21-12 en 21-6. In hun 

volgende wedstrijd tegen Lotte De Rijcke en Bjarne Verleysen lieten Lore en Kjell zich niet zomaar naar huis spelen. 

Met momenten kon Lore met diepe vlakke ballen menig averij aanbrengen en kwam de shuttle alsnog terug kon Kjell 

met een gerichte smash uithalen. Lore en Kjell verloren wel de partij, maar met 21-18 en 21-16 hadden zij een mooie 

score laten optekenen. De laatste wedstrijd was tegen Sarah Vydt en Xander De Bruyne. Er volgde een erg 

spannende partij welke evenzeer op de banken beleefd werd met applaus, een aaahhh, een ooohhh en meerdere 

oefs. De eerste set was voor de tegenstand, het werd 21-11. Lore en Kjell wonnen de tweede set, dit met 18-21. De 

derde beslissende set ging naar de tegenstander, de verhoopte overwinning bleef spijtig genoeg achterwege voor 

Lore en Kjell. Dat wordt dus uitkijken naar de volgende ontmoeting waar beiden terug een duo vormen. 

Eva en Lennert wonnen vlot hun eerste wedstrijd. Terwijl de coach de wedstrijd van Lore en Kjell aan het volgen was 

begonnen Eva en Lennert aan hun tweede wedstrijd, dit tegen Bethlé Hermans en Dries De Puysseleir. Vanop 

afstand merkten we op dat het niet zo vlot liep met Eva en Lennert. Eens nader gaan zien wat er gaande was. Eva en 

Lennert hadden de eerste set verloren en stonden halfweg de tweede set ruim achter. Eventjes de rust laten 

weerkeren en een paar tips waren goed om het wedstrijdgevoel bij Eva en Lennert te verbeteren. Er volgde een 

zware strijd voor set twee, die werd dan toch nog nipt gewonnen door Eva en Lennert. In de derde set verliep het vrij 

goed voor Eva en Lennert, bij de wissel 11-9 voor. Maar in de herneming maakten beide spelers plots te veel fouten, 

Bethlé en Dries stonden in een mum van tijd vier punten voor. Eva en Lennert probeerden nog wat ze konden maar 

konden de kloof niet meer dichten. Het werd 16-21 voor Bethlé en Dries. De volgende tegenstanders waren Lotte De 

Rijcke en Bjarne Verleysen, ook tegen hen werd het een driesetter. Het waren Lotte en Bjarne die wonnen met 21-

17, 12-21 en 21-13. Eva en Lennert moesten tevreden zijn met de vierde plaats. 

En nu uitkijken naar zondag 11 mei, want dan is het moederdag en is het ook de laatste ontmoeting van de jeugdcup 

bij de Pluimplukkers. 

 

         R.C. 

  


