
Jeugdcup Brakel 

Op zondag 07/02/2016 mochten onze jeugdspelers aantreden in Brakel. 

Axelle, Celine, Hanne, Lore, Stefanie, Enya en Robin waren van de partij.  

In de reeks -17 waren er veel afwezigen, hierdoor kwamen de vier Eikenlo girls elkaar tegen. 

Axelle en Hanne wonnen hun eerste drie wedstrijden, in hun onderlinge confrontatie was het Hanne welke na drie 

prangende sets de eindwinst nam. 

Enya en Stefanie vochten onderling voor de plaatsen vier en vijf, Enya eiste de vierde plaats op. 

Stefanie eindigde dus vijfde maar was wel tevreden over haar wedstrijden tegen de “groten”. 

Robin kende geen al te goede dag, hij verloor zijn wedstrijden en de ontgoocheling was dan ook groot bij hem. 

Celine haalde de finale in de B-reeks meisjes -15, daar trof zij Hannelore Tobback. Hannelore won en Celine was best 

tevreden met haar zilveren plak. 

In de A-reeks was er maar één poule, Lore speelde een sterke eerste wedstrijd, in haar tweede partij was het in de 

eerste set wat minder maar nadien werd het terug stukken beter. 

Zo was de laatste partij tegen Luna Mestrum de beslissende daar zij beiden hun twee wedstrijden hadden 

gewonnen. 

Dat het spannend kon worden tussen die twee wisten we al, maar wat er daar allemaal gebeurde hadden beiden en 

hun supporters toch nog niet meegemaakt, woorden schieten te kort dus zetten we meteen de cijfers op het bord. 

Lore won met 21-20, 19-21 en 21-20. Na deze strijd mochten beide meisjes met een rood gezicht hun medaille gaan 

ophalen. 

Het was al donker wanneer de coach na de laatste wedstrijd van Celine huiswaarts kon en reeds met zijn gedachten 

bij het volgend weekend zat, het PK jeugd in Lokeren waar Eva, Lore en Celine van de partij zullen zijn. 

 

PK Jeugd 

Op zaterdag 13/02/2017 was het vroeg opstaan want om 09.00 Hr moesten we al in Lokeren staan, Eva had dit 

waarschijnlijk niet goed door want iets na 08.00 Hr kreeg Lore al een bericht van Eva, ik ben er al. 

De coach begaf zich ten huize De Prest, daar zwaaide hij nog Axelle en Hanne uit, deze moesten ook vroeg aan de 

bak, zij moesten om 09.00 Hr aantreden op verplaatsing bij DZ99, de eerste in de stand van de competitie. 

Daarop vertrokken wij naar Lokeren. 

Als laatste van ons kwam Celine aan, zij voelde zich niet goed. Dit was ook duidelijk te zien. 

De eerste wedstrijden voor onze spelers gingen alle drie terzelfdertijd door. Eva won vrij simpel. Celine moest de 

duimen leggen voor Hannelore Tobback en Lore ging opnieuw een spannende strijd aan tegen Luna. Lore verloor 

met 21-17 en 26-24. Ook de volgende confrontaties van de drie spelers vonden steeds plaats op hetzelfde tijdstip. 

Zo gingen Celine en Lore samen van start in hun volgende wedstrijd, Eva won met walk-over. 

Celine oogde toch al iets beter maar als snel bleek dat ze geen lange rally’s aankon. Ze verloor de eerste set van 

Hannah Everaert. In de tweede set kende Hannah een paar mindere momenten en Celine kon met meerdere goed 

geplaatste ballen de set binnenhalen. Maar in set drie was het duidelijk dat Celine niet alleen tegen de tegenstander 

aan het vechten was maar ook tegen haar ziekte. Lore speelde haar tweede wedstrijd tegen Mare Van Britsom. Lore 

speelde een slechte eerste set, dat ze nog twaalf punten had verzameld lag aan het feit dat Mare met momenten 

een beetje nonchalant bezig was. In de tweede set speelde Lore veel beter, dit kwam ook ten goede van de wedstrijd 

want Mare voelde dat ze toch iets steviger moest gaan spelen. Het werd ten slotte 21-14 voor Mare. Wel was het 

mooiste punt voor Lore die na een Kim Clijsters move (split) terug opveerde en de lob van Mare met een goed 

gerichte tegenzet niet alleen teniet deed maar er ook mee scoorde. Op dat moment kwam er op het gezicht van Lore 

een “big smile” tevoorschijn. 

In hun derde wedstrijd wisten onze drie meisjes deze elk winnend af te sluiten. Celine won van Sarah Uytenhove, 

Lore won van Arona Van Kerkhove en Eva zette Femke Christien opzij. Celine en Lore waren dus uitgeschakeld, Eva 

stootte door naar de halve finale. Eva kende in de halve finale geen problemen tegen Hanna Everaert. 

In de finale tegen Mare Van Britsom liep het een stuk minder voor Eva, zij had voor de wedstrijd al geen vertrouwen 

meer en dit uitte zich in de wedstrijd, daarbij speelde Mare goed geconcentreerd en liet zij zich deze keer niet 

betrappen op het maken van onnodige fouten. Eva verloor en moest zich tevreden stellen met zilver. 

Tijdens het wachten naar de aanvang van de dames dubbel kwam er plots een bericht toe van het thuisfront, het 

betrof een foto van Axelle met een wafel en de tekst; “en of ze goed zijn”. 

Axelle en Hanne waren al terug van de competitie en waren al aan het genieten van de beloofde wafels. 

Op de vraag hoe ze het gesteld hadden kregen we als antwoord: “goed gespeeld, verloren met 8-0”. 

Toen de coach Axelle aan de lijn kreeg hoorde deze dat er veel “leute” was en dat ze toch tevreden waren over hun 

prestatie die dag. Dan terug de focus op het PK. 



 

 

Als snel kreeg Eva de kans om revanche te nemen, aan de zijde van Lore moest zij in het dubbel in de eerste 

wedstrijd weerom tegen Mare, deze haar partner was Saskia Gekiere. Eva en Lore startten sterk maar op het eind 

van de eerste set werd het toch nog spannend, een zucht van opluchting wierp zich op toen onze meisjes de set 

wonnen met 21-19, in de tweede set speelden ze beter en wonnen ze met 21-10. In hun tweede wedstrijd tegen 

Femke en Luna kwamen Eva en Lore niet echt in de problemen, het werd 21-11 en 21-12. In de laatste wedstrijd 

waren de tegenstanders hun oude rivalen Lotte De Rijcke en Lena Libbrecht. Niettegenstaande de meisjes van de 

pluimplukkers pas terug zijn van een lange revalidatie was Eva er niet gerust in, zij wist dat zij nog nooit van hen 

hadden gewonnen in het verleden. Eva en Lore wonnen toch vrij vlot de eerste set met 21-11. Maar in de tweede set 

stonden de zenuwen van beiden erg gespannen, gelukkig voor hen maakten ook hun tegenstanders meerdere 

onnodige fouten. Ook de ouders stonden behoorlijk onder stress en durfden zelfs niet meer kijken, om tot rust te 

komen begonnen zij naar andere wedstijden te kijken. 

Bij een 19-19 en met Lore aan opslag riep de coach nog eens “komaan”. Lore sloeg één van haar beter opslagen en 

de tegenstander ging in de fout, set en matchpunt. Ook bij de volgende opslag maakte Lore geen fout en na een 

korte rally kwam het verlossend punt, Eva en Lore vielen in elkaars armen, voor het eerst behaalden zij samen een 

gouden plak. Ook bij de ouders kon er een glimlach af na het vallen van het laatste punt dit tot hun eigen grote 

opluchting. Lotte en Lena waren ook best tevreden na het behalen van het zilver, want in hun twee vorige 

wedstrijden hadden zij wel telkens drie sets nodig gehad om hun tegenstrevers te vloeren. 

Veel tijd om bij de prestatie stil te staan was er niet voor Eva. Voor Lore zat het tornooi er op, maar Eva moest aan 

slag in het gemend dubbel. Haar partner was Lennert Heynderickx. 

De finale halen was haalbaar, en dat deden ze ook. In de finale kwam Eva voor de derde maal Mare tegen. 

Mare speelde aan de zijde van Noa Swinnen (winnaar in de jongens enkel -15). Het werd ook hier een spannende 

wedstrijd, Eva en Lennert verloren de eerste set met 21-17 en konden daarna net geen derde set uit de brand 

slepen. Mare en Noa wonnen de tweede set in verlengingen, het werd 23-21. 

Eva mocht haar derde medaille van de dag in ontvangst nemen. 

Met goud voor Eva en Lore in het dubbel, en met tweemaal zilver voor Eva in het enkelspel en het dubbel gemengd 

kunnen we spreken van een geslaagd weekend. 

Verder hopen we op een goed herstel voor Celine. 

 

Een proficiat aan al onze spelers welke dit weekend de kleuren van Eikenlo hebben verdedigd, dit vanwege de 

jeugdbegeleiding en de club. 
 

 

         R.C.  


