Jeugdcup
Op zaterdag 07/03/2015 stond de ontmoeting in Sint-Niklaas op het programma, een week later op zondag
15/03/2015 moesten onze spelers naar Gent (Zwijnaarde).
Axelle, Celine, Eva, Hanne en Lore namen aan beide ontmoetingen deel. In Sint-Niklaas was ook nog Bram aanwezig
en in Gent nam De Koeyer Julie voor een eerste keer deel aan deze competitie.
In Sint Niklaas haalde Bram de finale, in die wedstrijd verloor Bram de eerste set met 14-21. De tweede set moest
Bram nipt aan zijn tegenstrever laten, dit met 20-21.
Celine haalde bij de meisjes – 13 een zesde plaats en Lore bereikte de tweede plaats, dit na onder meer een zwaar
bevochten driesetter tegen Hannelore Tobback welke zij won, en een eveneens spannende driesetter tegen Kaat
Keymolen welke Lore verloor.
Bij de meisjes -15 werd Eva tweede in haar poule, zij moest enkel haar meerdere erkennen in Miarka Van Petegem
(-17), ook hier was er een nipt setverlies te noteren met 20-21 . Voor de plaats was de tegenstander Jolien Muller.
Eva won duidelijk die wedstrijd.
Hanne werd in die reeks vijfde en Axelle zevende, beiden hadden elkaar getroffen in de eerste wedstrijd.
Hanne haalde het van Axelle maar de onderlinge strijd had veel krachten gekost. In hun volgende wedstrijden
konden geen van beiden nog het niveau halen van die eerste wedstrijd.
In Gent was het Julie welke als eerste van de Eikenlo spelers van start mocht. En ja die eerste deelname had al wat
voor stress gezorgd. Ook in de eerste wedstrijd was er veel stress aanwezig bij Julie, maar geleidelijk werd het beter.
Julie speelde uiteindelijk drie wedstrijden, zij verloor weliswaar haar matchen maar mocht best tevreden zijn.
Celine was de tweede welke van start ging, en het liep voor geen meter. Het is zo dat Celine reeds enige tijd “ruzie”
had met haar racket. Na twee wedstrijden dan maar een ander racket getest, en goed bevonden volgens haar
gevoel. Na de racketwissel moest ze nog tegen de top twee van de ranking, van winnen was er geen sprake, maar
wel van duidelijk beter presteren in deze wedstrijden dan daarvoor.
Lore moest in haar eerste wedstrijd al de strijd aanvangen tegen Kaat Keymolen. Lore speelde één van haar beste
wedstrijden ooit en toch liep het fout. De eerste set leek binnen maar het laatste punt kwam er niet voor Lore, het
was Kaat welke bijkwam en afmaakte, 20-21 was het verdict. De coach moest niets bijsturen, alleen mentale steun
was hard nodig. In de tweede set herpakte Lore zich en bouwde terug een kloof uit, deze maal maakte ze het wel af.
In de derde set was het dan opnieuw andersom, niet dat Lore slechter speelde. Het was Kaat welke nu een kloof had
gemaakt en deze kon vasthouden. In de tweede wedstrijd kende Lore een slechte start, de nederlaag tegen Kaat was
nog niet verteerd. Lore verloor de eerste set tegen Femke Christien maar zette dit daarna recht in de twee volgende
sets. Dat Lore goed op dreef was bewees ook de wedstrijd tegen Hannelore Tobback, deze keer won ze de eerste set
met 21-20 en maakte ze het nadien ook af in de tweede set. Lore dus opnieuw goed voor zilver.
Bij de meisjes – 15 bestond de A-poule uit onze drie deelnemers en Margot Coussaert. Margot kwam echter niet
opdagen (ziekte) dus werd het een Eikenlo onderonsje. De sterkste van de drie bleek Eva te zijn. Toch deed Hanne er
alles aan om na het verlies van de eerste set er een derde set uit te persen. Maar ook Hanne kende een probleem
om dat laatste punt te maken en ja, het werd dus weerom een 21-20 stand.
Hanne won nadien haar wedstrijd tegen Axelle, dit met vrij duidelijk cijfers. Axelle vocht wel goed maar de punten
bleven uit. Axelle speelde nadien wel een stuk beter tegen Eva maar met 21-18 en 21-16 nam Eva de gouden plak.
Hanne kreeg het zilver rond de nek met een brede glimlach tot gevolg.
De volgende ontmoeting is het dubbel in Brakel, en daar mogen we twee nieuwe spelers verwelkomen welke voor
Eikenlo zullen deelnemen, Robin Danckaert en Odin Crul.
Beide spelers speelden afgelopen zaterdag voor een eerste maal een jeugdtornooi in Waarschoot, en dit beviel hen
zo dat zij het ook in de jeugdcup willen proberen.
In Waarschoot won Odin drie van zijn vier wedstrijden, daar waren twee driesetters bij.
En Robin won vier van zijn vijf wedstrijden.
Afspraak dus over veertien dagen in Brakel
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