Jeugdcup 2014-2015
Op 23 november mochten onze jeugdspelers aantreden in Brakel.
Eikenlo BC was er vertegenwoordigd door acht spelers zijnde Maxim Stormens, Celine Ninclaus, Margo De
Baets, Eva Stal, Hanne Everaerts, Rani Everaerts, Axelle De Prest en Lore De Prest.
Bij de meisjes -13 poule B/1 kwam Celine als eerste aan de beurt. Zij diende twee wedstrijden te spelen in
haar poule en won vrij vlot haar beide wedstrijden. In de poule B/2 moest Margo drie wedstrijden spelen. De
eerste twee wedstrijden won Margo erg vlot. In de derde wedstrijd moest Margo het opnemen tegen
Hannelore Tobback. De eerste set werd zwaar bevochten en Margo haalde het met 21-19. In de tweede set
stuurde Margo zo wat alles terug en Hannelore begaf onder de druk, Margo won met 21-10. Zo kwam het in
de B poule tot een finale tussen twee Eikenlo girls. Celine deed haar uiterste best maar Margo deed wat ze
voordien bij Hannelore had gedaan, het was dan ook Margo welke het haalde. Maar met haar tweede plaats
was Celine erg tevreden en kon zij voor het eerst naar huis met een (zilveren) medaille. Ook Margo was
natuurlijk content met haar gouden medaille.
Bij de meisjes -13 poule A was Lore De Prest favoriet. Favoriet zijn brengt natuurlijk de nodige druk mee (of
was het de aanwezigheid van de coach?) en dat was goed te zien in de eerste wedstrijd van Lore. Tegen Kaat
Keymolen was Lore slechts een schim van zichzelf. Na een grote foutenlast en veel zwoegen haalde Lore het
dan toch in drie sets. In de tweede wedstrijd verliep het iets beter en nam zij de maat van Femke Christien in
twee sets. In haar laatste partij kende Lore geen probleem en eindigde ze toch als eerste, een derde medaille
was een feit.
Bij de jongens – 13 poule B/4 begon Maxim met een overwinning, hij haalde het met 21-12 en 21-16. De
tegenstand in de tweede wedstrijd was sterker en Maxim begon niet zo goed. Maxim verloor de eerste set
kansloos. In de tweede set speelde Maxim beter maar moest zich toch gewonnen geven. De derde wedstrijd
kon Maxim wel winnen al was dit niet zo gemakkelijk, het probleem was niet direct zijn tegenstander maar
een blaar aan de onderkant van zijn voet. Maxim werd dus tweede in zijn poule en mocht het in de halve
finale opnemen tegen Merijn Huysmans. Maxim speelde een goede eerste set maar kreeg ook steeds meer
last van zijn blaar. Maxim verloor de eerste set met 17-21. In de tweede set kon Maxim nog nauwelijks deftig
bewegen op het veld en kon het niveau van de eerste set niet meer brengen. Maxim verloor de tweede set
en was dus uitgeschakeld.
Bij de meisjes -15 zaten Hanne, Axelle en Eva allen in de A poule. De andere tegenstanders waren Margot
Coussaert en Lotte De Rijcke. Konden de meisjes van Eeklo een blok vormen? Axelle moest als eerste aan de
bak, dit tegen Margot. Margot won met 19-21 en 16-21. In haar volgende wedstrijd tegen Eva kon Axelle één
set behoorlijk weerstand leveren. Het was Eva die het haalde met 21-15 en 21-7. Nadien zou Axelle nog twee
mooie wedstrijden afwerken maar zou zij haar dag toch afsluiten zonder winst. De tweede wedstrijd van Eva
was tegen Hanne. Voor Hanne was dit haar derde wedstrijd, maar betrof dit haar eerst goede partij.
Daarvoor had Hanne al verloren van zowel Margot als van Lotte. Eva won de confrontatie met tweemaal
21-18. Daardoor bleef Eva als enige over die uitzicht had op een medaille. De volgende tegenstander van Eva
was Lotte, dit werd een spannende en zenuwslopende partij. Lotte won de wedstrijd met 21-19, 19-21 en
19-21. Lotte had voordien wel verloren van Margot, dus kon Eva in haar laatste wedstrijd tegen Margot toch
nog een gooi doen naar de eerste plaats. Daarvoor moest ze die wedstrijd wel winnend kunnen afsluiten. De
eerste set ging gelijk op en bij een 20-20 stand was het volgend punt beslissend, want werd gespeeld zonder
verlengingen. Margot ging in de fout en de eerste set was voor Eva. Ook in de tweede set ging het lang gelijk
op, er volgden meerdere lange en slopende rally’s. Naar het einde toe toonde Eva zich fysiek de sterkere en
haalde zij de tweede set binnen met 21-16. Eva zorgde dus voor de vierde medaille die namiddag. De dupe
was Lotte, winnen van de winnaar en toch eindigen als derde. Zeker het vermelden waard was de onderlinge
confrontatie tussen Hanne en Axelle, de spelers zorgden er voor dat de ouders het er ook warm van kregen.
In de eerste set stond Hanne 19-9 voor, en dan vond Axelle het welletjes geweest. Een onwaarschijnlijke
terugkeer volgde en bij 20-20 gebeurde het onvermijdelijke, Axelle pakte het winnende punt. De volgende

set verliep erg spannend maar deze keer ging Axelle op het laatst de mist in. Een derde set volgde, tenslotte
was die ook voor Hanne.
Bij de meisjes -17 waren er voor het eerst genoeg deelnemers. In deze reeks startte Rani goed. Tegen Laura
De Groote bracht zij mooi weerwerk. Op het laatst van de eerste set ging het iets minder en verloor Rani de
set met 12-21. In de tweede set ging het nog een stuk beter, Rani ging mee tot 17-18 maar ging dan drie keer
de fout in met een 17-21 tot gevolg. In de tweede wedstrijd bleef Rani op goed niveau spelen, dit maal was
dit voldoende om de partij winnend af te sluiten. De twee wedstrijden hadden wel wat energie gekost en dit
kwam tot uiting in haar derde wedstrijd tegen Miarka. Rani was duidelijk nog niet hersteld en ging kansloos
ten onder. Na een beetje rust begon Rani aan haar laatste wedstrijd, deze partij verliep iets beter voor Rani
maar winnen zat er niet in.
De coach en de supporters hadden een mooie namiddag beleefd.
De volgende ontmoeting vindt plaats op 21 december in Buggenhout.
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