
Jeugdcup Brakel 

 

Op zondag 29/03/2015 vond de ontmoeting in Brakel plaats, dit met de disciplines dubbel en dubbel 

gemengd op het programma. Onze vast waarden Axelle, Celine, Eva, Hanne en Lore namen deel, voor 

Robin en Odin werd dit hun eerste deelname. 

 

Bij de meisjes -11/-13 vormden Celine en Lore een duo. Zij mochten als eerste van start, hun 

tegenstanders waren Femke Christien en Arona Van Kerckhove. Onze meisjes speelden niet zo sterk 

maar de partij op zich verliep wel gelijk opgaand, Celine en Lore wonnen de confrontatie met twee 

maal 21-18. 

 

Kort daarna was het de vuurdoop van Robin en Odin, zij kregen al direct een koppel van de -17 tegen 

hen. De start was overrompelend voor onze spelers. Na een vrij korte eerste verloren set verliep het 

in de tweede set toch stukken beter en scoorden ze enkele mooie punten. In hun volgende wedstrijd 

kwamen ze uit tegen een koppel van de -15. Deze partij begon niet goed, maar na een kleine 

bijsturing begon het toch te beteren. Robin en Odin moesten de eerste set met 21-14 aan de 

tegenstanders laten. Na een betere start in set 2 werd het ook hier 21-14 voor opponenten. Onze 

spelers hadden toch een goed gevoel na hun prestatie. In hun derde wedstrijd tegen Zion Lazou en 

Kjell Aelbrecht kregen Robin en Odin een lesje in efficiëntie. Vooral Zion speelde clever in de open 

ruimtes. Onze spelers liepen voor wat ze waard waren en kwamen na deze partij knalrood van het 

terrein. Niettegenstaande het verlies van hun wedstijden hadden zij zich toch geamuseerd, vooral 

Robin had het “reuze” gevonden. 

 

Terug naar Celine en Lore, zij speelden in de eerste set van hun tweede wedstrijd slecht, geen 

concentratie en veel onnodige fouten. Op 11-9  moest de coach enkele puntjes aankaarten, en het 

hielp. In de herneming spurtten de onze naar een 21-12 winst en de tweede set haalden ze binnen 

met 21-7.  De toon was gezet voor hun volgende wedstrijd tegen Kaat Keymolen en Lotte De Man, 

geduldig opbouwen en de kansen optimaal benutten was het recept tot winst. En dat gebeurde ook, 

daarmee haalden onze meisjes de eerste plaats binnen. 

 

Bij de meisjes -15/-17 vormden Axelle en Hanne een koppel, Eva speelde samen met Jolien Muller 

(Beveren). Deze laatste was de vrijdag nog afgezakt naar Eeklo om samen met Eva te trainen. In de 

reeks waren er slechts drie koppels, de eerste wedstrijd was tussen Axelle/Hanne en Eva/Jolien. Het 

werd een driesetter met steeds dezelfde cijfers, namelijk 21-14, en het waren Axelle en Hanne die de 

partij wisten te winnen. Nog hun volgende partij binnen halen en de eerste plaats was binnen, zo 

geschiedde het. Ook Eva en Jolien wonnen hun andere wedstrijd en legden beslag op de tweede 

plaats. 

 

Het was al 14.00 Hr toen het dubbel gemengd van start ging. Eva speelde samen met Alesandro 

Tondat en Axelle speelde samen met Kjell Aelbrecht. In de eerst wedstrijd moesten de twee koppels 

al tegen elkaar, het werd 21-12 en 21-17 voor Axelle en Kjell, maar van goed spelen konden we niet 

echt spreken, daarvoor werden er teveel cadeaus uitgedeeld. Eva en Alesandro speelden voor het 

eerst samen en voor Alesandro was het ook al de eerste deelname aan een jeugdcup. In hun 

volgende wedstrijd tegen Yentle en Jellis De Sutter waren zij niet opgewassen tegen broer en zus. 

Hun derde partij wisten zij dan wel te winnen. Daarna verloren ze hun laatste partij tegen François 

Gavel en Miarka Van Petegem (koppel -17). 

 

  



Eventjes terug spoelen naar de tweede wedstrijd van Axelle en Kjell, zij kwamen daarin uit tegen 

François en Miarka. 

In het begin nam François het heft in handen en zijn smashes konden niet worden opgevangen, na 

deze felle start konden Axelle en Kjell toch wat puntjes sprokkelen, het werd 11-5. Tijd voor de coach 

om bij te sturen. Axelle voerde meteen uit wat gevraagd werd en Kjell ging mee in die positieve 

spiraal, beetje bij beetje werd de kloof gedicht en bij 20-20 zou de beslissing vallen, Kjell aan service 

en … helaas, misser van Kjell die eventjes ontroostbaar leek. Axelle ving Kjell op en de coach kon niet 

meer vragen dan zo verder te spelen. En dit gebeurde, bij een 20-19 maakten Axelle en Kjell het deze 

keer wel af. De derde set startte slecht maar dit kon al snel recht gezet worden, en met een 9-11 

achterstand was er halfweg nog niets verloren. En??? Het werd opnieuw 20-20. Deze keer volgde er 

wel een pittige rally voor het laatste, François smashte er op los, twee maal kon Axelle de shuttle 

terug sturen vanwaar ze kwam, de derde smash werd door Kjell gered, de daaropvolgende return 

bood kansen en Kjell legde aan, hij kon echter net niet goed genoeg onder de shuttle komen met een 

kaderslag tot gevolg en een shuttle die buiten vloog. Het verdikt was gevallen. Axelle en Kjell 

opnieuw in het verlies met het kleinste verschil, Kjell voor de tweede keer diep teleurgesteld,  Axelle 

ontfermde zich opnieuw over haar partner en zei: “dat hebben we toch goed gedaan”. 

Dat achter deze superpartij ons duo een terugval zouden kennen was bijna te voorspellen, en dit 

gebeurde dan ook. Tegen Yentle en Jellis hadden Axelle en Kjell het erg moeilijk, ook deze wedstrijd 

werd beslecht in drie sets, deze partij was niet zo hoogstaand als de vorige, maar was al even 

spannend. Axelle en Kjell wonnen deze partij met 

20-21, 21-19 en 21-19. Daarna wonnen ze nog gemakkelijk hun laatste wedstrijd en behaalden zij in 

het totaal de tweede plaats, in hun eigen reeks waren ze eerst en mochten het goud ontvangen op 

het podium. 

 

Nu eventjes er tussenuit in de paasvakantie en op 19 april met zijn allen naar Lokeren. 

 

         R.C.  


