
Jeugdcup 2014-2015 

Januari 2015 is een drukke maand voor de jeugdspelers, op 11 januari stond de jeugdcup te Latem op 

het programma,  twee weken later werd de verplaatsing naar Dendermonde (Drive) afgewerkt. 

De twee ontmoetingen verliepen grotendeels op dezelfde wijze. 

 

Bij de meisjes -13 haalde Lore in beide tornooien de finale, telkens moest Lore zich tevreden stellen 

met zilver. In Latem was Hannelore Tobback te sterk in de finale. In Drive won Lore van Hannelore in 

de poule maar in de finale was Kaat Keymolen de betere. 

 

In Latem kende Celine een zware loting met Kaat en Hannelore in haar poule. Het werd tegen beide 

meisjes een driesetter, helaas voor Celine verloor ze beide partijen. Nadien won Celine wel de 

wedstrijd voor de vijfde plaats. In Drive speelde Celine minder gretig en had ze drie sets nodig om 

Femke Christien te verslaan, nadien verloor ze van Kaat. In de strijd tegen Hannelore voor de derde 

plaats moest Celine zich ook gewonnen geven. 

 

Bij de meisjes – 15 was het Eva welke in beide tornooien de finale haalde, maar ook zij moest zich 

tevreden stellen met zilver. In Latem was Margot Cousaert net te sterk en won deze de partij in drie 

sets. In Drive was het Felien Botte welke won in drie sets. 

 

De derde plaats in Latem was weggelegd voor Axelle welke de laatste tijd goed bezig is. In de strijd 

voor de derde plaats moest Axelle Hanne bekampen, tot dan een niet te nemen hindernis. Deze keer 

kreeg Axelle dan toch loon naar werken en versloeg zij Hanne in drie sets (euforie bij de DePrestjes). 

Ook in Drive mocht Axelle spelen voor de derde plaats, deze keer tegen Margot Cousaert. Het werd 

een spannende strijd met meerdere lange rally’s en onwaarschijnlijke punten, dit aan beide zijden. 

Margot trok aan het langste eind. Axelle mocht zeker tevreden zijn van haar prestaties. 

 

Voor Hanne verliep het in Drive een stuk minder, zij won in de poule enkel van Jolien Muller en dan 

moest ze haar ook nog gewonnen geven tegen Lara Rogiers met een zesde plaats tot gevolg.  

 

Rani deed alleen in Latem mee, daar kwam zij weg met de tweede plaats. De deal (winnen van 

Miarka Van Petegem) tegenover haar coach kon ze niet verzilveren. 

 

En dan was er in Drive de terugkeer van Bram Christiaens, hij kwam uit bij de jongens -17. Zijn twee 

eerste wedstrijden won Bram. Voor de eerste plaats kwam Bram uit tegen François Gavel. Er volgden 

meerdere leuke rally’s maar de tegenstander was toch een maatje te groot (letterlijk en figuurlijk). 

Bram moest dan ook tevreden zijn met het zilver. 

 

En nog is het niet gedaan voor de maand januari, volgende week zaterdag 31/01/2015 staat bij 

VlaBad het dubbel en het dubbel gemengd op het programma. 

 

         

R.C.  


