
Tornooi Waarschoot 

Op zaterdag 26 april was er een jeugdtornooi in Waarschoot. Enkele spelers van Eikenlo BC hadden zich 

ingeschreven, dat waren De Prest Axelle en Lore, Everaerts Hanne en Rani,  Christiaens Lotte en Bram en Verstraete 

Sofie. 

Bij de meisjes waren er twee poules, Axelle en Lore zaten samen in één poule, de andere Eikenlo meisjes zaten in de 

andere poule. Dit beloofde dus interessant te worden met twee wedstrijden tussen twee zussen. 

Sofie zag de bui al hangen, tegen Rani, Hanne en Lotte. Sofie liep al rood aan bij het gedacht alleen. Zij vernam ook 

dat VAN DER MEULEN Lies de nummer drie was van de jeugdcup. Er was een onbekende voor ons en dat was 

CANNOOT Fee van Waarschoot zelf. We merkten al snel dat Fee een erg gedreven speler betrof. Dus Sofie had het 

zwaar getroffen en na elke wedstrijd kwam haar voorspelling dichter bij, namelijk dat ze alles zou verliezen. Toch 

speelde Sofie meer dan behoorlijk mee. Tegen Rani moest Sofie in de eerste set maar nipt onderdoen, het werd 21-

19, in de tweede set werd het 21-14. Ook tegen Hanne moest Sofie de eerste set nipt laten met 21-19, in de tweede 

set was de kloof groter. 

Lotte startte sterk en won vlot van Fee en van Rani. Ook ging Lotte vrij vlot voorbij Hanne. Hanne had daar een reden 

voor, zij had zich gespaard voor haar volgende wedstrijd tegen haar zus Rani. Lotte overvleugelde ook Sofie. En dan 

was er nog Lies (Landegem). De eerste set was erg spannend, Lotte haalde het met 21-17. In de tweede set was Lies 

totaal op, zij had al zware wedstrijden afgewerkt tegen Hanne en tegen Fee. Lotte nam de tweede set met 21-7 en 

werd winnaar van haar poule. 

Hanne opende het tornooi tegen Lies, dit beloofde al een mooie wedstrijd te worden. Tot nu had Hanne nog nooit 

gewonnen van Lies in een enkelspel. Het werd een spannende strijd en Hanne won met tweemaal 22-20. In haar 

tweede wedstrijd kwam Hanne uit tegen Fee, opnieuw moest Hanne zwaar aan de slag, de eerste set won zij 21-14 

maar in de tweede set kwam het opnieuw tot verlengingen, Hanne haalde het met 23-21. Hanne werd dan 

overspeeld in de wedstrijd tegen Lotte. En dan de zusterstrijd, Hanne zette haar zus Rani al van in het begin zwaar 

onder druk. Rani moest toezien dat Hanne steeds verder uitliep. Hanne won met 21-10 en 21-7. Daarna nam Hanne 

nog de maat van Sofie en eindigde in de eindstand dus op de tweede plaats. 

Rani won dus enkel haar eerste wedstrijd. Na verlies tegen Lotte kwam Rani uit tegen Lies. Rani deed goed mee en 

Lies moest al voor de tweede keer diep gaan om de wedstrijd te kunnen winnen, dit met 17-21 en 21-23. Rani kon 

daarna niet winnen van Fee, dat lag niet zozeer aan Rani maar aan Fee zelf welke op korte tijd veel progressie 

maakte in haar wedstrijden. Daar kon Lies ook van mee spreken toen zij om te winnen van Fee een zware driesetter 

diende te spelen. Rani eindigde dus als vijfde in haar poule. 

In de andere poule kon Axelle gewag maken van een gezondheidswandelingetje of kon Lore daar een stokje voor 

steken? Axelle won dus erg vlot haar eerste drie wedstrijden. Ook Lore won haar eerste drie wedstrijden. Alleen in 

haar derde wedstrijd werd het eventjes warm, Lore kon net een derde set vermijden toen zij de tweede set won met 

21-19. Het was zoals in een filmscenario, de twee zussen tegen elkaar spelend strijdend voor de eerste plaats. Axelle 

was er gerust in, ze zou haar zus eens inpakken. Maar blijkbaar kwam mijnheertje stress ook mee doen en was Axelle 

plots niet zo erg zeker meer. Pas op het laatst kon zij afstand nemen en de set van Lore winnen met 21-15. Na deze 

winst was mijnheertje stress weg en haalde Axelle vlot de tweede binnen met 21-5. Axelle dus eindwinnaar en Lore 

tweede. 

Nu was de vraag wie de geleverde inspanningen het best zou verteren dit met het oog op morgen zondag want dan 

is het jeugdcup in Temse. 

Oh ja, bijna vergeten, de coach was ook aanwezig op het tornooi, maar op enkele uitzonderingen na gaf hij geen 

aanwijzingen aan de spelers, en toen hij Sofie (geen competitiespeler) een beetje steun toezegde kwam er gelijk een 

reactie van de tegenstander (Hanne). Ook Lore gaf de opmerking dat de coach geen “woord” gezegd had.  
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