
Jeugdcup Vlabad 

Op zaterdag 30/04/2016 stond de ontmoeting van Vlabad op het programma, zoals in Temse werd ook hier dubbel 

en dubbel gemengd gespeeld. Voor Eikenlo BC waren dezelfde spelers als de week voordien van de partij. Odin 

diende zich echter af te melden, hierdoor kwam Lore zonder partner te zitten voor de mix. Ook het dubbel met 

Robin kon dus niet doorgaan. Robin zelf was ook al niet honderd procent net zoals Enya, beiden kwamen vrijdag niet 

naar de training om zich wat te sparen. Bij onze aankomst in de sporthal vernamen we dat er reeds een dubbel 

partner gevonden was voor Lore voor het gemengd die namiddag, dit betrof Thomas Janssens (Pluimplukkers) 

 

De competitie kon starten, als eersten voor Eikenlo kwamen Bodhi en Maxim in actie. Zij konden hun prestatie van 

de vorige week niet herhalen, daarvoor maakten beiden te veel foutjes. Ook in de daaropvolgende dubbelspelen liep 

het niet zoals het hoorde. Enya en Stephanie kwamen ook al snel in actie, Stephanie had de richtlijnen van de coach 

nog in het achterhoofd, ze speelde stukken beter dat de vorige week, maar nu was Enya niet echt top te noemen 

(gelukkig zou dit in de namiddag beter worden). Zowel Bodhi en Maxim als Stephanie en Enya verloren al hun 

wedstrijden. 

Intussen liep het ook niet echt goed met Lore en Celine, zij verloren hun eerste set tegen Hannah Everaert en Julie 

Hoorelbeke met 21-20. Het was vooral Celine welke beter speelde in de daaropvolgende sets en samen wonnen ze 

dan ook set 2 en 3. In hun volgende wedstrijd tegen Luna Mestrum en Hannelore Tobback was vooral Celine de 

bepalende figuur, in set 1 sputterde de motor nog even zodat het toch nog spannend werd op het laatst toen de 

tegenstand terug kwam tot 19-20, maar Lore en Celine namen toch de winst. In set 2 namen Celine en Lore snel de 

bovenhand en deze keer lieten ze de tegenpartij niet terug komen. Lore en Celine haalden met deze overwinning het 

goud binnen. Luna won daarna nog het gemengd bij de -15 zodat zij in de ranking nog steeds op vijf punten volgt van 

Lore. Axelle en Hanne kenden geen tegenstand en wonnen hun drie partijen vrij vlot, ook zij haalden het goud 

binnen. 

En het beste moest nog komen, net zoals vorige week zorgden het dubbel gemengd in de -17 voor meerdere 

spannende wedstrijden en soms ook wel onverwachte uitslagen. In het onderling duel van Axelle met Kjell tegen 

Bodhi en Enya leek het erop dat eerstgenoemden de klus gemakkelijk zouden binnen halen na een 21-8 in set 1. 

Bodhi en Enya legden zich niet zomaar neer met de gang van zaken en wonnen de tweede set met 20-21. De derde 

set ging dan opnieuw vlot naar Axelle en Kjell. Bodhi en Enya begonnen steeds beter te spelen en na het verlies met 

2-0 van Hanne en Robin slaagden zij er nog twee maal in om een driesetter af te dwingen, jammer voor hen konden 

zij net geen wedstrijd binnen halen. Lore op haar beurt, welke met gelegenheidspartner Thomas aan de slag moest, 

speelde een stuk beter dan in de ochtend. Thomas werd ook nog snel op de hoogte gebracht van een tweetal 

“Wistjedatjes” welke van nut konden zijn. Als duo moesten Lore en Thomas niet onderdoen, ook zij dwongen 4 

driesetters af waarvan zij er twee wonnen. Enkel tegen zus Axelle en Kjell verloren zij in twee sets, dit met 21-17 en 

21-19. Ook daar had het kunnen uitdraaien op een driesetter. 

Lore en Thomas mochten fier zijn op hun prestatie. Dan was er voor Eikenlo nog Hanne en Robin, nadat ze moeizaam 

gewonnen hadden van Lore en Thomas met 18-21,21-19 en 20-21 wisten ze hun volgende drie wedstrijden telkens 

in twee sets binnen te halen. Tegen broer en zus De Sutter was er wel terug sprake van een 21-20 winst in de eerste 

set, dus spanning genoeg bij alle wedstrijden. Met hun parcours kwamen Hanne en Robin in hun laatste wedstrijd uit 

tegen het andere koppel welke al alles gewonnen had zijnde Axelle en Kjell. Een soort finale dus op het centercourt. 

Op hetzelfde ogenblik speelden Lore en Thomas hun laatste wedstrijd, dit tegen Ho-Yin Tang en Julie Hoorelbeke, en 

Enya en Bodhi speelden tegen Yentle en Jennis De Sutter. Al deze partijen werden beslecht in drie sets. 

Yentle en Jennis haalden het van Enya en Bodhi. Lore en Thomas wonnen van Ho-Yin Tang en Julie. En op dat 

ogenblik was net de derde set begonnen van de “finale”. Hanne en Robin hadden de eerste set gewonnen met 20-

21. Axelle en Kjell wonnen de twee volgende sets met 21-13 en 21-12. De laatste setstanden geven niet echt het 

spelbeeld weer, ook in die twee sets werden lange beklijvende rally’s gespeeld. 

Axelle en Kjell werden eerste, Hanne en Robin werden tweede. Lore en Thomas eindigden als vierde en Enya en 

Bodhi moesten tevreden zijn met de zesde plaats, zij werden niet echt beloond voor hun inzet en prachtige 

prestaties. 

De ouders en de supporters hadden toch wel een spannende en leuke namiddag beleeft bij al die bevochten 

driesetters en talloze nipte set overwinningen, onze spelers hadden toch weerom 6 maal een 21-20 stand laten 

noteren. 

Nu rest er nog één ontmoeting, met twee weken is het bij de Pluimplukkers te doen. 

 

 

         R.C.  


