Jeugdcup 2014-2015
Op vijf oktober stond de eerste ontmoeting van de jeugdcup 2014-2015 op het programma.
Plaats van het gebeuren was Wetteren. Eikenlo BC was er vertegenwoordigd door zeven spelers zijnde Maxim
Stormens, Celine Ninclaus, Margo De Baets, Eva Stal, Hanne Everaerts en de zussen Lore en Axelle De Prest. Rani
Everaerts welke ook was ingeschreven kon niet van start gaan daar er slechts twee spelers waren ingeschreven in de
leeftijdscategorie -17.
Maxim was de eerste welke van start mocht gaan, hij diende drie wedstrijden te spelen in zijn poule. In de eerste
wedstrijd startte hij behoorlijk maar gaandeweg maakte hij teveel onnodige fouten zodat de eerste set gewonnen
werd door zijn tegenstander. In de tweede set verliep het niet beter voor Maxim. Dan maar uitkijken naar de
volgende wedstrijd. In de tweede wedstrijd verloor Maxim de eerste set, in de tweede set verliep het heel wat beter
maar het was niet genoeg om er een derde set uit te halen, Maxim verloor deze namelijk met 18-21. Door twee maal
te verliezen kon Maxim niet meer doorstoten naar de volgende ronde. Maxim won daarna nog wel zijn derde partij.
Bij de meisjes -13 moesten Celine, Lore en Margo aan de slag. Celine moest in haar poule vier wedstrijden spelen, de
top twee gingen door naar de volgende ronde. Celine verloor haar eerste wedstrijd tegen Hannelore Tobback. Zij kon
daarop wel haar drie volgende wedstrijden winnen met het gevolg dat zij uiteindelijk mocht strijden voor de vierde
plaats. Voor deze plaats werd Celine geklopt door Alice Vertommen. Ook Margo speelde in haar poule vier
wedstrijden, met tegenstanders als Alice Vertommen en Bethlé Hermans zou het niet eenvoudig zijn om haar te
plaatsen voor de volgende ronde. Margo speelde zeker niet slecht als eerstejaars maar zij kon tegen de favorieten
telkens de tegenstand maar één set onder druk zetten en dat net niet voldoende. Haar twee overige wedstrijden
won Margo vrij vlot, maar de derde plaats in haar poule was niet voldoende om door te gaan. Lore had drie
tegenstanders in haar poule, alleen de eerste plaats telde om door te stoten naar de volgende. Lore speelde
geconcentreerd en won haar drie wedstrijden. In de halve finale moest Lore tegen Bethlé Hermans, deze laatste was
de topfavoriet in deze reeks en Lore mocht dit direct ondervinden. Lore verloor de eerste set met zware cijfers. Een
“beetje” de tactiek bijstellen was meer dan nodig. Lore had goed geluisterd en Bethlé wist niet goed wat er
gebeurde, zij moest alles uit de kast halen om gelijke tred te houden met Lore. Het was uiteindelijk Bethlé die de
zwaar bevochten set won met 18-21. Lore was uitgeschakeld maar kon met haar derde plaats terug kijken op een
geslaagd tornooi. De coach was tevreden over hetgeen hij gezien had bij zijn drie spelers.
Bij de meisjes -15 traden Hanne, Axelle en Eva aan. In deze categorie waren er twee poules. Eva en Axelle zaten in
dezelfde poule. Beide meisjes hadden dit seizoen nog niet naar behoren kunnen trainen, het was dus een beetje
afwachten wat het zou worden. Axelle verloor haar eerste wedstrijd tegen Margo Coussaert. Eva op haar beurt won
haar eerste partij, in de tweede verloor zij vervolgens van Felien Botte. Intussen had Axelle haar tweede partij
gewonnen. In hun derde wedstrijd moesten zij tegen elkaar spelen. Beiden speelden voor wat ze waard waren, Eva
trok aan het langste eind, zij won met 21-14 en 21-18. Axelle verloor nadien ook nog haar laatste wedstrijd tegen
Felien Botte. Eva won haar vierde partij tegen Margo Coussaert. Intussen had Hanne in de andere poule zonder
noemenswaardige problemen al haar partijen gewonnen. Toch vond de coach dat zij niet echt fris stond te spelen. In
de finale werd dit meer dan duidelijk tegen Felien Botte. Vooral in de eerste set was Felien duidelijk te sterk. In de
tweede set probeerde Hanne nog iets recht te zetten, dit lukte echter niet meer. Felien won met 11-21 en 16-21.
Hierdoor eindigde Hanne als tweede. Eva van haar kant won van Jolien Muller met 21-13 en 21-16 en eindigde derde
in de eindstand. Axelle won ook haar laatste wedstrijd en eindigde uiteindelijk zevende.
Daarna traden Hanne en Axelle nog aan in het dubbel. Het duo speelde niet echt goed, het vormpeil van eind vorig
seizoen was met momenten ver weg. Tegen Margo en Felien verloren onze meisjes de eerste set met 16-21. In de
tweede set liep het totaal fout en stonden onze meisjes halfweg op een 2-11 achterstand. Nadien werd er toch iets
beter gespeeld maar het was veel te laat om de scheve situatie nog recht te zetten, de tweede set eindigde op
14-21. De tweede dubbel werd door onze meisjes wel vlot gewonnen dit zeker mede de zwakte van de
tegenstander. Hanne en Axelle eindigde in het dubbel dus tweede.
De volgende ontmoeting op de kalender is er ene die verplaats werd naar 26 oktober, de coach is op dat moment op
vakantie en zal er niet bij kunnen zijn.
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