
BC Eikenlo Jeugd 

Zondag 22 november vond de jeugdcupontmoeting plaats in Brakel (BC Wallabies). 

Voor Eikenlo namen slechts drie spelers deel, dit waren Lore, Celine en Robin. 

De eerste wedstrijden waren voorzien om 12.20 Hr, dus mochten we uitslapen.  

Maar dezelfde dag kwamen Axelle en Hanne ook in actie, dit op het recreantentornooi in de Pinte. 

Hun aanvangsuur was om 09.00 Hr, na een feestje moesten de coach en eega dan toch vroeg uit de veren om de 

Powergirls aan het werk te zien, gewoon kijken en niet coachen was het motto. 

De powergirls kwamen in de eerste wedstrijd niet in de problemen met winst als gevolg. Ook hun tweede partij leek 

die kant op te gaan tot ze in de tweede set hun tegenstand enkele cadeautjes gaven (het was toch nog geen 

kerstmis?). De coach riep de spelers vanaf de supportersbank toe, een korte aanwijzing.  

Op de bank keek men op, “ge ging toch niet coachen” klonk het, nee – nee dat was supporteren. En al snel zagen we 

dat de meiden de boodschap begrepen hadden en namen ze opnieuw afstand van hun tegenstrevers met winst tot 

gevolg. In de derde wedstrijd kregen de Powergirls een oplawaai te verwerken, zij verloren de eerste set met 9-21. 

Nu keek men van de supportersbank naar de coach, misschien toch wat bijsturen??? 

De coach ging dan maar naar de meisjes toe, in een twintigtal seconden wat tips mee gegeven en terug naar de 

supportersbank. Nu kregen de supporters van beide teams een spannende set te zien, lang rally’s, hoog tempo en 

een nek aan nek race, de powergirls haalden het met 21-18. De mama’s vroegen zich af wat de coach gezegd had, 

die zei: “niet veel”. Het was nu echter tijd om naar Brakel te rijden. 

Marleen en ik kwamen daar tot om 12.00 Hr, nog tijd om een beetje te eten (dacht ik). 

Ik had mijn drank nog niet toen ik Lore en Jolien Muller op het terrein zag gaan, dit werd dus een snel hapje en dan 

naar het terrein, de wedstrijd hadden ze pas aangevat. Lore deed haar best en bleef aanklampen, maar het was 

Jolien welke steeds voorstond en dit kon vast houden met winst tot gevolg, 21-17 en 21-14. 

Celine was intussen tegen Sara Vydt aan het spelen, het werd twee maal 10-21 voor Sara. 

Dan kwam er een noodoproep binnen vanuit DE PINTE, “waar was de coach” stond in de oproep.  

Blijkbaar waren Axelle en Hanne in hun laatste wedstrijd serieus de mist ingegaan, dit in de tweede set waar ze een 

21-5 om de oren hadden gekregen. Blijkbaar eindigden de Powergirls zo op een derde plaats. 

De coach kon natuurlijk niet op twee plaatsen te gelijk zijn, terug de focus bij de Wallabies. 

Celine speelde in haar volgende partij tegen Jolien. Jolien won met 7-21 en 10-21. 

Lore speelde haar tweede wedstrijd tegen Luna Mestrum, dit werd een spannende driesetter welke Lore won. 

Intussen was Robin ook toegekomen, zijn eerste wedstrijd was tegen Milan Vincent (de latere finalist). Robin speelde 

een puike eerste set, hij verloor deze nipt met 19-21. In de tweede set maakt Milan een kloof welke hij niet meer uit 

handen gaf, 14-21 was het verdict. In zijn tweede wedstrijd maakte Robin te veel fouten, speelde te laks en verloor 

de partij welke hij nooit had mogen verliezen. In de derde wedstrijd gebeurde dit bijna opnieuw, gelukkig kon Robin 

in de derde set afstand nemen en zo zijn eerste wedstrijd binnen halen. In de vierde partij moest Robin tegen Kjell 

Aelbrecht. Daar zagen we de Robin van in zijn eerste partij, Robin won na een slopende strijd de eerste set 21-17. 

Dit had krachten gekost en Kjell nam vlot de tweede set. In de derde set vocht Robin nog tot het uiterste maar Kjell 

haalde het met 14-21. 

Bij de meisjes had Celine haar derde wedstrijd afgewerkt, dit tegen Luna. Celine verloor de eerste set met 11-21. 

Celine kreeg nog een beetje peptalk en een tweetal tactische richtlijnen mee. Celine kwam in de tweede set beter 

voor de dag en kon op het eind zelfs een kleine kloof uitbouwen. Celine won de tweede set met 21-17. In de derde 

set gaven beide meisjes het beste van zichzelf en het was Luna welke het nipt haalde met 19-21. 

Dan volgde de confrontatie tussen Lore en Celine. Celine ging door op het elan van haar vorige wedstrijd en Lore 

startte ronduit slecht. Hoewel Lore op het eind van de eerste set nog terug kwam won Celine de set met 21-19.  

Lore won dan de tweede set met 12-21 en leek daarna ook de derde set binnen te halen toen zij machtpunt had. 

Celine weerstond meerdere matchpunten en kwam terug tot 19-20. Daarop maakte Lore het uit. 

De laatste wedstrijd was tegen Sara. Lore kreeg te horen dat ze moest trachten om de rally met Sara niet aan te 

gaan, goede opslagen en scherpe ballen spelen om zo de opbouw van de tegenstander te ontregelen. 

Sara die voordien al heel de namiddag haar punten sterk had voorbereid en vervolgens op het juiste moment had 

toegeslagen kreeg het deze keer niet meer voor elkaar, was dit door de tactiek van Lore of had ze op dat moment 

een mindere focus, wie zal het zeggen. Feit was dat er zelden rally’s staken in de wedstrijd. Toch werden er mooie 

punten gemaakt, dit aan beide kanten. Sara won de eerste set met 21-16, daarna nam ze ook de tweede set met 21-

14. Hiermee werd Lore derde. Met Celine op een vijfde plaats en Robin op een gedeelde zevende plaats werden er 

geen medailles binnen gehaald. Niet getreurd, dan maar uitkijken naar de volgende ontmoeting 

 

 

         R.C.  


