
Jeugdcup Drive 

Op zaterdag 23/01/2016 mochten onze jeugdspelers aantreden in Dendermonde. 

Axelle, Celine, Lore, Stefanie, Enya en Odin waren van de partij. Ook Robin was er opnieuw bij. 

Axelle kreeg deze keer toch behoorlijk wat weerwerk van meerdere tegenstanders, ook mede dat Axelle zelf wat 

verkouden was en hierdoor fysiek toch wat minder was kende ze geen gemakkelijke namiddag. 

Een eerste keer dat Axelle in de problemen kwam was in de tweede set tegen Sarah Vydt, Axelle won deze nipt met 

21-19. De tweede keer dat Axelle het lastig had was in de finale tegen Alice Vertommen, daar kwam zelfs een derde 

set aan te pas. Alice leek op weg om deze set binnen te halen, Axelle had het moeilijk en plots kantelde de strijd toch 

nog naar Axelle toe. Axelle bleef dus ongeslagen tot haar eigen grote opluchting. 

Bij de jongens had Odin geen al te beste dag, de eerste wedstrijd tegen Jennis De Sutter werd een trage wedstrijd. 

Door het feit dat de foutenlast van Odin een stuk hoger lag won Jennis toch nog met ruime cijfers. 

Ook in zijn volgende wedstrijden vocht Odin soms meer met zichzelf dan met zijn tegenstander, de uitslagen in zijn 

twee volgende wedstrijden waren wel beter maar winnen lukte niet. 

Odin kon uiteindelijk dan toch zijn laatste wedstrijd winnend afsluiten. 

Robin op zijn beurt was nog niet helemaal hersteld van zijn zware verkoudheid, met een eerste zware driesetter 

welke hij verloor met 21-13, 16-21 en 19-21 had hij al diep in zijn krachtenarsenaal moeten tasten. Dit had als 

resultaat dat hij in zijn twee volgende wedstrijden zijn kansen niet ten volle kon verdedigen. 

Odin en Robin werden dus in hun reeks uitgeschakeld. 

Lore won zonder veel problemen haar poule waardoor ze in de finale kwam. 

Celine zat met Hannah Everaert en Luna Mestrum in een sterke poule. Tegen Hannah werd het meteen een stevige 

driesetter, Celine leek op weg naar winst in de derde set, maar op het eind liep het voor haar fout. 

Celine verloor en was teleurgesteld over deze gemiste kans. Celine kon daarna ook niet stunten tegen Luna. 

Voor de plaatsen vijf en zes moest Celine het opnemen tegen Sana Uyttenhove, deze partij wist Celine te winnen. 

In de finale trof Lore weerom Luna, zij waren elkaar al meerder keren tegen gekomen in de finale. 

Lore nam meteen het initiatief, Luna verzette zich stevig maar moest toch een klein kloofje toestaan. 

Lore won de eerste set met 21-16. In de tweede set bleef Lore het initiatief nemen en Luna kwam door haar 

krachten heen te zitten met halfweg een 11-3 op het bord en met winst in de set met 21-6 haalde Lore resoluut de 

het goud binnen. 

In de reeks meisjes -17 namen Stefanie en Enya voor de tweede keer in deze competitie. Stefanie kende een zware 

namiddag, zij verloor haar wedstrijden in haar poule en moest uiteindelijk voor de plaatsen 7 en 8 tegen Enya 

spelen. Wat op training vaak spannend verloopt, was nu niet het geval. Enya welke in haar vorige wedstrijden 

bewezen had dat zij op de afgelopen twee weken grote vooruitgang geboekt had liet Stefanie geen kans. 

Enya had in haar reeks één wedstrijd gewonnen en gaf heel wat weerwerk tegen de betere spelers uit de reeks. 

Zij was super content met haar prestatie. 

Ook Stefanie had enige vooruitgang geboekt tegenover twee weken terug, dit kwam uit de mond van één van haar 

tegenstanders. 

Het werd dus voor allen een fijne sportieve dag, vooral voor mama De Prest welke door de stress zich meerder keren 

terug had getrokken maar fier was op haar dochters dat ze elk het goud had bemachtigd. 

 

Jeugdcircuit Meetjesland - AALTER 

Op dezelfde dag vond er nog een jeugdcompetitie plaats, dit in Aalter. Ook hier deden drie spelers van Eikenlo mee. 

Dit waren Jits Vandamme, Femke De Vrieze en Yaisa D'Hondt. Aan Yaisa werd gevraagd om ons op de hoogte te 

houden van het gebeuren. 

Zo vernamen wij dat het tornooi daar in Aalter zowat op hetzelfde tijdstip gedaan was als in Dendermonde.  

Yaisa liet weten dat ze allemaal hun best hadden gedaan, dat zijzelf tweede was geëindigd in haar reeks, dat Femke 

vijfde was geworden en Jits in haar reeks vierde was. 

Uit de uitslagen blijkt dat de wedstrijd tussen Yaisa en Femke een thriller was welke Yaisa had gewonnen met 26-24 

en 21-19.  

 

Een proficiat aan al onze spelers welke dit weekend hebben deelgenomen aan een jeugdtornooi, dit vanwege de 

jeugdbegeleiding en de club. 
 

 

         R.C.  


