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Op zaterdag 19/12/2015 namen meerdere jeugdspelers deel aan het kersttornooi in Lembeke, voor 

velen was dit hun eerste tornooi. 

 

In het dubbel -15 namen twee koppels deel:  Enya Rooyackers / Stefanie Steyaert en Femke De 

Vrieze / Yaisa D'Hondt. Bij het dubbel  -13 vormden Jits Vandamme en Margo Vanderghote een 

team. De jongens Robin Danckaert en Odin Crul zaten in de reeks -15 (sterk). 

 

In Lembeke wordt er geen onderscheid gemaakt tussen jongens en meisjes, onze dames schrokken 

daar toch wel een beetje van toen zij dit vernamen. 

Enya en Stefanie, en Femke en Yaisa moesten drie wedstrijden spelen, dit tegen twee heren koppels 

en tenslotte tegen elkaar. Onze meisjes deden hun best tegen de jongens maar winnen zat er niet in. 

In de onderlinge confrontatie ging de winst naar Enya en Stefanie. 

 

Jits en Margo waren de enige meisjes in de groep. Met momenten verwarde Jits het spel met 

babbelen, midden in de rally begon ze dan te babbelen tegen Margo terwijl deze laatste onder vuur 

lag. Wanneer er dan plots een shuttle richting Jits ging was deze compleet verrast. Gelukkig werd het 

iets beter nadat de coach een opmerking had gemaakt. Na de prijsuitreiking kwamen beide meisjes 

richting coach met een brede glimlach want ze waren “derde”. 

 

Robin en Odin maakten hun favorietenrol dan wel waar maar dit liep niet zo vlot als verwacht. 

Na wat rekenwerk bleek dat zij toch op de eerste plaats eindigden. 

 

In de namiddag ging het enkelspel door, ook hier meisjes en jongens door elkaar. In deze discipline 

deden Julie De Koeyer, Enya, Stefanie, Odin en Robin mee. 

 

Julie had in haar eerste wedstrijd last van zenuwen en niets lukte. In haar volgende wedstrijd verliep 

het veel beter, haar mannelijke tegenstander werd met momenten verrast, maar de fysieke krachten 

van de jongen haalde uiteindelijk de bovenhand. Julie won nadien wel haar derde wedstrijd. 

 

Enya en Stefanie mochten ook twee wedstrijden spelen tegen de jongens, en onderling mochten ze 

uitmaken wie op de derde plaats zou eindigen. In hun allerlaatste wedstrijd werd het duidelijk dat 

het beste er af was, dit was al hun zesde partij van de dag. 

 

Odin diende op zijn beurt zwaar aan de slag in zijn reeks, daar werd hij tweede. De onderlinge strijd 

voor de algemeen derde plaats wist hij ook te winnen.  

 

Robin won overtuigend zijn reeks en moest dan de finale spelen tegen de winnaar van Odin. Robin 

werd gebriefd dat hij er een fysieke zware partij moest van maken, en dat deed hij. 

Het gevolg was dat de tegenstander in de tweede set begaf onder de druk, en Robin won ook deze 

set nadat hij de eerste ook al had gewonnen. Robin was erg tevreden met zijn tweede zege van de 

dag. 

 

En ’s avonds kwamen Axelle en Hanne nog aan de slag bij de volwassenen. Zij speelden dubbel 

dames bij sterk. In de eerste wedstrijd lieten de powergirls zich verrassen en verloren de partij na 

een zware driesetter. Hun volgende twee wedstrijden wisten ze wel te winnen, ze hadden er wel 

steeds drie sets voor nodig. 

De mama’s konden met momenten niet stil zitten, ze hadden misschien zelf beter eens mee gedaan. 

 



Op zondag stond dan nog de jeugdcup op het programma. Voor Odin, Robin en Axelle zou dit wel 

eens lastig kunnen worden gezien zij de zaterdag ook al gespeeld hadden. Verder waren Lore en 

Celine ook van de partij. 

 

Bij de jongens werd het al snel duidelijk dat ze inderdaad niet echt fris begonnen aan hun 

wedstrijden, zij verloren beiden hun eerste match. In de volgende wedstrijd kon Odin het tempo van 

zijn tegenstander niet volgen en werd hij volledig weg gespeeld. 

De volgende welke tegen de lamp liep was Lore, dit tegen Luna Mestrum. Normaal staan hun 

confrontaties gelijk aan een spannende strijd maar deze keer was Luna duidelijk te sterk voor Lore. 

Axelle won vlot haar eerste wedstrijd tegen Lies De Man.  

Robin speelde dan wel een sterke tweede wedstrijd, hij verloor de strijd nipt na drie sets. 

Odin speelde een goede derde wedstrijd, maar enkele onnodige fouten werden hem fataal en hij 

verloor met 21-13 en 21-16. 

Dan was het de beurt aan Lore en Celine, Lore wist te winnen tegen Arona Van Kerkhove. Celine 

startte vrij goed maar punten scoren was niet zo eenvoudig tegen Alice Vertommen. Na het verlies in 

de eerste set met 21-10 speelde Celine in de tweede set nog een stuk beter, het werd net geen derde 

set. 

Dan was het de beurt aan Axelle. Had zij haar wedstrijden van de zaterdag verteerd? Dit zou zeker 

nodig zijn tegen Miarka van Petegem. Het ging er van in het begin keihard aan toe, Miarka won de 

eerste set. De coach vroeg aan Axelle om het tempo nog wat hoger te leggen en dit bracht 

onmiddellijk resultaat, Axelle won vlot de tweede en derde set. 

Kort daarop speelden Robin en Odin hun laatste wedstrijd, nu werd het erg duidelijk, de zaterdag 

begon serieus door te wegen bij beiden. Ze verloren allebei. Odin was nog vol moed na een nipt 

verlies in de eerste set maar daarna was het volledig op. 

Celine verloor haar volgende wedstrijd, tegen Jolien Muller was zij niet opgewassen 

Axelle won dan op haar beurt haar derde wedstrijd, zo eindigde Axelle op de eerste plaats. 

Celine eindigde als vijfde na winst tegen Arona Van Kerkhove. 

Lore eindigde derde na winst in een zwaar bevochten driesetter tegen Alice Vertommen. 

We danken alle spelers welke het beste gaven dit weekend. 

 

Nu eventjes een rustmoment inbouwen en dan er tegenaan in 2016. 

 

         R.C.  


