Jeugdcup 2014-2015
Op zondag 10 mei 2015 stond de laatste ontmoeting op het programma. Voor Eikenlo BC namen volgende spelers
deel: Bram Christiaens, Robin Danckaert, Odin Crul, Hanne en Rani Everaerts, Lore en Axelle De Prest, Celine
Ninclaus en Eva Stal. Voor de begeleiders Chris en Kim stond er een lange dag op het programma.
Hanne moest als eerste aan de slag, dit om 09.00 Hr en Robin en Odin sloten het tornooi af omstreeks 19.20 Hr.
Hanne opende met een overwinning tegen Alice Vertommen, het werd 21-19 en 21-13. Daarna moest zij nog drie
enkelwedstrijden spelen, zij won nog één partij en eindigde hierdoor derde.
Ook Odin moest ook al vroeg aan de bak, dit om 09.40 Hr. Dit betrof de eerste van zijn vier enkelspelen.
Odin had in zijn vier ontmoetingen geen kans om voor winst te gaan, het vertoonde spel was al beter dan op het
vorige tornooi maar hij zal nog hard moeten werken om op het niveau te komen van zijn tegenstanders.
Robin hoefde zijn eerste wedstrijd niet te spelen, winst met walk-over hoorde hij door de speakers. Hij begon dus
een stuk later aan zijn eerste wedstrijd. Ook hij moest vier maal aan de bak in het enkel. Niettegenstaande hij ook al
zijn wedstrijden had verloren was er in zijn spel duidelijk beterschap merkbaar, hij flirtte enkele malen met setwinst
maar het mocht net niet zijn, zo verloor Robin twee maal met een 20-21 en twee maal met een 19-21. Telkens kwam
hij teleurgesteld van het terrein wat begrijpelijk is. De coach was wel tevreden over zijn prestatie.
Robin en Odin moesten in de namiddag samen nog vier dubbelspelen afwerken. Ook hier was te zien dat hun
samenspel beter verliep dan voorheen, ook hun gedrevenheid viel op, ook nog bij de laatste partij van 19.00 Hr.
Terug naar de meisjes, Axelle ging van start tegen Hanne, het werd een wedstrijd welke meerdere kantelmomenten
opleverde. Hanne won de eerste set, Axelle de tweede. In de derde set stond Axelle 11-2 voor, na de wissel stond er
plots 13-13 op de bordjes. Axelle nam dan terug over en won uiteindelijk met 21-15. Axelle zou tweede eindigen na
nog twee winst partijen. Alleen moest zij zich gewonnen geven tegen Eva.
Eva won al haar partijen en werd dus eerste. Tegen Alice Vertommen had Eva het wel moeilijk in de tweede set.
Eva won daarna dus van Axelle met twee maal 21-15. In haar laatste wedstrijd stond Eva tegenover Hanne.
Hanne leek een vogel voor de kat, Eva won de eerste set met 7-21. De tweede set verliep beter voor Hanne, op de
gezichten van de omstaanders was de spanning af te lezen. Hanne won met 21-16. Een derde set was een feit en
deze zou niet alleen beslissen over wie eindwinnaar zou worden, maar ook wie tweede en derde zou eindigen.
Eva won tenslotte de derde set en werd eindwinnaar.
Axelle en Hanne werden nadien nog eindwinnaar in het dubbel, Eva deed hetzelfde in het dubbel gemengd dit aan
de zijde van Lennert Heynderickx.
Bij de meisjes -13 startte Lore sterk met winst tegen Arona Van Kerckhove. In haar tweede wedstrijd verliep de
eerste set moeizaam, haar tegenstrever Saskia Gekiere bood goed weerwerk en Lore maakte iets te veel foutjes.
Lore won met 18-21. In de tweede set nam Lore terug het heft in handen en won die set overtuigend met 9-21.
Ook Celine ging goed van start, zij had wel problemen met haar service. Ondanks dit probleem won zij vrij vlot van
Femke Christien. In haar volgende wedstrijd tegen Hannelore Tobback startte Celine ook goed, de eerste set stak vol
van lange rally’s en mooie punten van beide spelers. Celine won de eerste set met 21-19. Maar dan kwam de man
met de zwarte hamer voor Celine, zij kon geen rally’s meer aangaan met Hannelore. De tweede set was duidelijk
voor Hannelore. In de derde set ging het voor Celine terug iets beter, maar Hannelore bedreigen lukte niet meer.
De finale werd dus een confrontatie tussen Lore en Hannelore. En dat dit weerom een spannende partij zou worden
is bijna als normaal te beschouwen. Lore won de eerste set met 21-16. Hannelore leek vervolgens bij een 18-20 op
weg om de tweede set binnen te halen, maar … het was Lore welke tenslotte de tweede set binnen haalde met 2120.
Later wonnen Lore en Celine ook nog het dubbelspel.

Bij de meisjes -17 kende Rani een mindere dag. Zij startte nochtans goed in haar eerste wedstrijd en won de eerste
set van Anna Legrand met 21-9. Rani leek goed op weg en geloofde er zelf in, gewoon focus vasthouden en spel
bepalen. Maar het liep anders, Rani verloor de tweede set met 14-21 en na een felle strijd ook de derde set, dit met
19-21. Rani herstelde niet van deze opdoffer en verloor kansloos haar twee volgende wedstrijden.
Bij de jongens -17 mocht rond de middag Bram van start, de tweede eerste wedstrijden waren voor Bram
opwarmertjes welke hij vlot won. De derde wedstrijd tegen Daan Krols was wat anders, Bram gaf zichzelf geen kans.
In de wedstrijd, welke vol stond met lange balwisselingen vol variatie, werd duidelijk dat er misschien toch iets in zat
voor Bram. Bram won een zwaar bevochten eerste set met 21-14. De tweede set ging naar Daan met 16-21. En ook
de derde set bleef gelijk opgaan, maar op het laatst gaf de fysieke kracht van Daan echter de doorslag. Daan was
opgelucht toen hij de derde set winnend kon afsluiten met 15-21.
Bram moest vervolgens nog spelen voor de derde en de vierde plaats. Tegen Niels Desmet werd het opnieuw een
zware driesetter. Bram won de eerste set met 21-17. In de tweede set verliep het voor Bram niet goed, Niels
profiteerde volop van deze situatie en deelde een behoorlijk tik uit door met 7-21 de tweede set te pakken.
Wedstrijd over zou je dan denken, maar Bram herpakte zich en bleef aanklampen in set 3. Beide spelers waren
behoorlijk diep gegaan, meerdere keren gebeurde het dat na een rally zij behoorlijk stonden na te hijgen.
Bij een 20-19 had Bram zijn eerste matchpunt. Hij nam het punt en werd zo derde.
Een overzichtje;
Bij de meisjes -13: De eerste plaats voor Lore en een derde voor Celine + winst in het dubbel.
Beiden mochten het podium op voor hun bekers in ontvangst te nemen.
Daarna mochten zij nog eens het podium op om als eerste en tweede in de eindrangschikking hun
trofee in ontvangst nemen, de derde plaats was voor Hannelore (Buggenhout).
Bij de meisjes -15: Een volledig Eikenlo podium, Eva als winnaar, Axelle als tweede en Hanne als derde.
Daarna nog winst voor Eva in de mix en voor Axelle en Hanne in het dubbel.
Ook zij mochten op het podium hun bekers in ontvangst nemen.
In de eindrangschikking stonden het trio in dezelfde volgorde op het podium en mochten
zij ook daar hun trofee in ontvangst nemen.
Bij de meisjes – 17: In de eindrangschikking mocht Rani het podium op als tweede met een trofee als beloning.
Bij de jongens -17: Bram mocht op het podium als derde en nam ook zijn beker in ontvangst.
In de afgelopen seizoenen is er een nieuwe term ontstaan, namelijk een “Axelleke” doen.
Dit staat voor een gewonnen of verloren set met 21-20.
Dit seizoen werden er 30 “Axellekes” genoteerd. Axelle speelde er negen bij elkaar gevolgd door Eva met zeven
stuks. Lore scoorde er zes, Hanne vijf, Celine 3, Robin 2 en Bram en Rani elk één.
Zowel Axelle, Eva, Hanne en Lore wisten er vier op die manier te winnen.
Deze confrontaties deden meerdere hartjes sneller slaan zowel bij de betrokken spelers als bij hun aanhang.
De coach dankt alle spelers welke in de loop van het seizoen hebben deelgenomen aan de jeugdcup alsook aan de
ouders welke trouw gesupporterd hebben en welke soms meer stress hadden dan de spelers bij sommige
wedstrijden.
Ook het bestuur van Eikenlo BC kan niet anders dan tevreden zijn over de inzet en resultaten van de spelers.
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