Jeugdcup
De laatste twee zondagen in april waren voorbehouden voor de jeugdcup in Lokeren en in Temse.
Op zondag 19/04/2015 stonden in Lokeren enkel- en dubbelspel op het programma.
De eerste die van start mocht was Celine, dit om 09.00 Hr. Niettegenstaande het vroege uur (iets
waar Celine niet zo goed tegen kan) won zij in twee sets van Julie Hoorelbeke.
Intussen waren Lore, Odin en Robin ook aangekomen, zij moesten allen om 10.00 Hr starten.
De eerste wedstrijd van Lore was tegen Celine, Lore haalde het in drie sets.
Odin en Robin moesten kort daarna van start, elk in een andere zaal. Voor hen was dit de eerste maal
dat ze enkel speelden in een jeugdcup. Ze verloren beiden hun wedstrijd. Hun volgende wedstrijd
kwamen ze tegen elkaar uit, Robin haalde het in twee sets met 21-13 en 21-13.
Intussen moest Lore het opnemen tegen Hannelore Tobback, Lore haalde het met 21-13 en 21-16.
De weg naar eindwinst lag open voor Lore. En Lore deed wat ze moest doen, winnen van Arona Van
Kerckhove en van Julie Hoorelbeke. Spijtig dat Julie bij een 16-11 stand in de tweede set de strijd
moest staken door blessure. Het goud was voor Lore.
Intussen moest Celine hetzelfde doen, alles winnen om de tweede plaats te bemachtigen. Celine
speelde erg goed maar kon deze uitdaging net niet bewerkstelligen. Tegen Hannelore verloor Celine
na een spannende partij in drie sets. Haar laatste wedstrijd tegen Arona won ze wel, ook dit verliep in
drie sets. Celine eindigde dus derde.
Odin en Robin waren intussen ook al aan hun laatste enkelspel begonnen. Odin zag ze vliegen, tegen
Lennert Heynderickx had hij weinig kans om mee te gaan in de rally’s. Robin deed het in zijn laatste
wedstrijd behoorlijk goed en na verlies met 14-21 en 11-21 kwam hij voldaan van het terrein.
Kort voor de middag was het dubbel begonnen bij de reeks meisjes -15 -17. Eva met Jolien Muller
tegen Rani met Miarka Van Peteghem. Rani en Miarka haalden het na twee spannende sets, dit met
21-18 en 21-19. De tweede wedstrijd van Eva en Jolien was tegen Axelle en Hanne, Axelle en Hanne
wonnen vrij vlot de partij. De laatste wedstijd in het dubbel ging dan tussen Rani en Miarka tegen
Axelle en Hanne. In meerdere rally’s bestookten de zussen Rani en Hanne elkaar met zwaar geschut,
ergens op de bank viel het woord zusterliefde. Met 21-11 en 21-18 verzekerden Axelle en Hanne zich
van het goud. Rani en Miarka mochten mee op het podium om het zilver te ontvangen.
Tot dan was de coach best wel tevreden maar dan begon het dubbel bij de meisjes -9 ; -11 ; -13.
Celine en Lore waren hier duidelijk favoriet, en uiteindelijk wonnen ze ook het goud, maar ……… .
Bij de jongens speelden Odin en Robin ook samen dubbel. Hun eerste wedstrijd liep voor geen meter.
Beide jongens waren na deze wedstrijd wel teleurgesteld. In hun twee daaropvolgende wedstrijden
ging het gelukkig voor hen stukken beter, vooral in de tweede set in hun laatste wedstrijd, daar
maakten ze op het einde meerdere mooie punten na elkaar. Hun achterstand was echter te groot om
er eventueel nog een derde set uit te halen.
Bij de meisjes -15 had Eva aan tafel aangegeven dat ze door een voetblessure niet verder kon.
Hierdoor werden als meisjes in één poule gestoken, hierdoor zouden zij nog vijf wedstrijden in totaal
moeten afwerken.
Axelle moest van start tegen Bethlé Hermans en Hanne tegen Alice Vertommen. Beide meisjes
hadden zeker kans om hun partij te winnen maar dat Axelle Bethé zou opzij zetten met 21-11 en 2114 kwam bij de supporters toch verrassend over. En omgekeerd, Hanne won vlot de eerst set van

Alice maar voelde in de tweede set voortdurend de hete adem van de tegenstander, Hanne haalde
het met 21-20.
Axelle won dan op rij van Lara Rogiers, Jolien Muller en van Hanne. Hanne op haar beurt had voor
haar verlies tegen Axelle gewonnen van Jolien (21-19 en 21-18) en van Bethlé (21-20 en 21-4). Vooral
tegen Bethlé toverde Hanne een kunststukje uit haar hoed, ze boog een 15-20 achterstand om in een
21-20 winst, van deze opdoffer kon Bethlé zich niet meer herstellen.
Met nog één wedstijd voor de boeg konden Axelle (goud) en Hanne (zilver) niet meer worden
bijgehaald. Axelle en Hanne waren daarvan echter niet op de hoogte. In hun laatste wedstrijd moest
Axelle tegen Alice en Hanne tegen Lara. Axelle die dacht dat ze nog moest winnen om haar
overwinning binnen te halen ging in de tweede set compleet onderuit, na verlies in set 1 met 18-21
stond ze in de tweede set achter met 2-11 (en dit kwam niet omdat Alice de punten maakte maar
omdat Axelle de punten weggaf). Toen Axelle hoorde dat ze zich niet moest stressen daar de
overwinning al een feit was speelde ze plots een heel stuk beter, de kloof kon ze net niet
overbruggen en Alice won de set met 17-21. Hanne won op haar beurt vrij vlot tegen Lara.
Op zondag 26/04/2015 was het te doen in Temse. Daar werden alleen dubbel en dubbel gemengd
gespeeld.
Robin en Odin moesten drie wedstrijden spelen in hun poule. In de eerste en derde partij verloren ze
kansloos. In hun tweede wedstrijd verloren ze de eerste set met 21-15, de coach zag een kans om
eventueel een derde set uit de brand te slepen, en de jongens deden dat ook na winst in set 2 met
17-21. In de derde set ging het lange tijd gelijk op, maar toen de tegenstanders een kleine kloof
konden bewerkstelligen gingen onze boys ten onder, ze verloren de set met 21-14.
Bij de meisjes zaten Lore, Celine, Axelle, Hanne en Eva allen in dezelfde reeks. Lore en Celine wonnen
één van hun drie wedstrijden, Eva won aan de zijde van Jolien Muller twee wedstrijden. Axelle en
Hanne wonnen alles en werden eindwinnaar.
Axelle en Eva kwamen ook nog tegen elkaar uit in het dubbel gemengd. Voordien hadden beiden
reeds vier wedstrijden gespeeld. Axelle aan de zijde van Kjell Aelbrecht wonnen twee van die vier
wedstrijden. Eva had hetzelfde gedaan samen met Lennert Heynderickx. De onderlinge strijd tussen
hen ging dus om wie derde zou worden. Tijdens die wedstrijd werd het duidelijk dat Lennert fysiek
sterker was dan Kjell nadat beiden reeds aan hun negende wedstrijd bezig waren. Daarbij kwam nog
dat Axelle meerdere aanvallen nipt buiten zag gaan. En Eva kwam dan nog met enkele onverwachte
slagen. Al die factoren zorgden ervoor dat Eva en Lennert de wedstrijd wonnen met twee maal 21-15
en zo de derde plaatst bemachtigden.
In totaal werden er drie medailles behaald, goud voor Axelle en Hanne en zilver voor Eva.
De volgende en laatste afspraak is op 10 mei bij de Pluimplukkers.
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