
Jeugdcup Sint-Niklaas 

Op zaterdag 05/03/2016 mochten onze jeugdspelers aantreden in Sint-Niklaas. Axelle, Celine, Lore, 

Enya, Odin en Robin waren van de partij. Stefanie en Bodhi moesten afzeggen wegens ziekte. 

Ook Axelle, Odin en Robin waren niet honderd procent. 

 

Odin was de eerste welke van start mocht, in de eerste set speelde hij behoorlijk, maar meerdere te 

vermijden fouten kostte hem de set. In de tweede set lukte plots niets meer. In zijn volgende 

wedstrijd had Odin er geen vertrouwen in, tegen Jennis De Sutter had hij nog nooit kunnen winnen 

en ook deze keer lukte het niet. In zijn derde wedstrijd speelde Odin een stuk beter, het werden twee 

spannende sets welke hij telkens verloor met 18-21. Odin kreeg ook steeds meer last in zijn arm, hij 

had zich de vrijdag op school licht bezeerd en dit speelde nu op. In de laatste wedstrijd verloor Odin 

de eerste set met 21-13 en stond hij halfweg met 11-2 achter, en toch bleef hij aandringen en sloop 

hij onverwacht dichter, uiteindelijk verloor Odin die set met 21-18. 

 

Robin verloor ook zijn eerste wedstrijd, hij kon duidelijk het ritme niet aan welke de tegenstander 

oplegde. Gelukkig voor hem had hij steeds minder last van zijn ongemak en waren zijn volgende 

wedstrijden beter. Tegen Lowie Meganck had er zelfs meer ingezeten dan een verlies met 21-18 en 

21-17. In zijn derde wedstrijd lukte het wel, tegen Ho-Yin Tang startte Robin gretig, stond duidelijk 

voor bij 11 maar liet zijn tegenstrever toch nog langszij komen. Op het eind van de eerste set nam 

Robin terug het initiatief. Hij won de strijd met 21-16 en 21-12. 

 

Bij de meisjes – 15 waren er slechts vier inschrijvingen, met de top drie en een goede Celine kregen 

we mooie en spannende wedstrijden te zien. Celine tegen Luna Mestrum werd al onmiddellijk een 

driesetter, bij 20-20 in de eerste set hoefde Celine de shuttle maar af te leggen om de set te pakken, 

maar de netboord hield haar van winst. Celine won de tweede set met 18-21. Celine kende een 

slechte start in set drie en stond halfweg ruim achter, ze vocht in het tweede deel nog terug waar ze 

gelijke tred kon houden, maar Luna hield de kloof vast en nam de derde set met 21-13. Lore had 

intussen Hannah Everaert met 21-7 en 21-13 verslagen, cijfers zeggen echter niet alles, ook daar 

werden er stevige rally’s gespeeld maar Lore hield alles goed onder controle. 

In haar tweede wedstrijd verloor Celine van Hannah, het werd twee maal 21-17. Lore won met 

dezelfde cijfers van Luna en diende voor eindwinst nog enkel te winnen van Celine. In deze 

onderlinge confrontatie waren er weerom meerdere lange rally’s te bewonderen, maar Lore liet zich 

ook nu niet verrassen. Met 21-14 en 21-13 stelde Lore haar eindoverwinning veilig. Luna wist op haar 

beurt Hannah af te houden met 21-15 en 21-17 en eindigde als tweede. Lore komt met deze 

overwinning op gelijke hoogte met Luna in de ranking. 

 

Bij de meisjes -17 kon Axelle in eerste instantie Alice Vertommen afhouden, het werd 21-12 en 21-

16. In haar tweede wedstrijd won ze met 21-12 en 21-10 van Katrien Bommele.  

Enya op haar beurt startte tegen Jolien Muller. Enya maakte geen kans.  In haar tweede wedstrijd 

tegen Yentle De Sutter speelde Enya ook geen al te goede wedstrijd, inzet genoeg maar tactisch liep 

het niet goed waardoor Yentle vrij vlot won met 21-9 en 21-12. In haar derde wedstrijd tegen Katrien 

Bommele verloor Enya de eerste set met 21-19, ze was een beetje teleurgesteld. Enya kon dit in de 

tweede set niet meer rechtzetten en verloor deze met 21-13. 

Intussen had Jolien ook Yentle gemakkelijk opzij gezet. Het was duidelijk, Jolien was in vorm. En dit 

toonde ze in de eerste set tegen Axelle, in geen tijd stond Jolien ruim voor en won de eerste set met 

10-21. Tijd voor een beetje peptalk, en het hielp. Axelle klampte in de tweede set aan en had drie 

setpunten. Mama Jolien had zich al verzoend met een derde set, de coach van Axelle wist echter dat 

het scoren van het laatste punt voor Axelle soms erg moeilijk is, en zijn vermoeden kwam uit, Axelle 

ging in de fout, was te onrustig en liet de set uit handen glippen, het verdict was 20-21 voor Jolien. 

Jolien glunderde en Axelle was toch niet teveel teleurgesteld met haar tweede plaats. 

 

 

 

         R.C.  


