Jeugdcup Buggenhout
Op zaterdag 24/09/2016 stond al de derde jeugdcup op het programma, dit te Buggenhout.
Deze keer namen zes spelers deel: Celine, Lore, Enya, Bodhi, Odin en Robin.
De coach zag zich verplicht om tegen 13.00 Hr te vertrekken (andere verplichtingen).
Tegen die tijd waren er al heel wat wedstrijden gespeeld.
Enya won gemakkelijk haar eerste wedstrijd. Na winst tegen Lore in haar tweede wedstrijd had Enya zicht op een
finaleplaats. Daarvoor moest zij wel nog haar twee volgende wedstijden winnen wat ze ook deed.
Lore en Celine zaten op schema om tegen elkaar uit te komen voor de derde en vierde plaats.
Bodhi zat in de A poule en wist dat het moeilijk zou worden, maar hij deed meer dan zijn best en bij zijn eerste drie
wedstrijden kon hij twee maal een derde set afdwingen, winnen zat er echter net niet in.
Robin verloor zijn eerste wedstrijd, dit in drie sets, de twee volgende won hij in twee sets.
Odin zat in de B poule, hij won twee van zijn drie eerste wedstrijden.
Tot zo ver had de coach de wedstrijden ter plaatse kunnen volgen.
Wat gebeurde er nog toen de coach weg was.
Enya kwam in de finale uit tegen Luna Mestrum. Naar horen zeggen had Luna haar enkel verzwikt tijdens de
opwarming. Toch ging zij van start, Enya won de eerste set met 21-15. Daarna gaf Luna op en was het goud voor
Enya.
Lore en Celine hadden hun laatste partij in de hun poule gewonnen en kwamen dus inderdaad tegen elkaar uit voor
de derde en vierde plaats. Lore haalde het met 22-20 en 21-17.
Odin verloor zijn vierde wedstrijd met 1-2, setstanden 11-21, 21-19 en 13-21.
Zowel Bodhi als Robin bevochten nogmaals een driesetter. Bodhi verloor deze, Robin won zijn partij en eindigde als
tweede.
Recreantentornooi Appels
Op zondag 25/09/2016 waren Axelle, Hanne, Lore en Enya afgezakt naar Appels (Dendermonde).
Axelle en Hanne namen deel in de reeks “zeer goed”, Enya en Lore in de reeks “matig”.
Voor Enya en Lore was het de eerste keer dat ze samen dubbel speelden bij de volwassenen.
Voor hen een goede leerschool. Beiden voelden zich goed op en naast het terrein en eindigde als derde in hun reeks.
Hanne en Axelle speelden niet echt top maar behaalden wel de tweede plaats.
Hanne en Axelle speelden in de namiddag ook nog gemengd dubbel, beiden met een partner van buiten de club.
Axelle speelde samen met Kjell waarmee ze vroeger al meerdere keren een koppel vormden. Voor Hanne wachtte
een totaal onbekende na het afhaken van Robin.
Axelle en Kjell speelden niet echt standvastig, er waren teveel onnodige fouten te zien.
Bij Hanne en haar partner verliep het al bij al stukken beter niet tegenstaande ze elkaar totaal niet kenden.
Tornooi Tielt BC
Op 01/10/2016 zakten Axelle en Hanne af naar TIELT.
Zij speelden er dubbel in de reeks C2. Om de halve finale te bereiken moesten ze als eerste eindigen in hun poule.
Al van in de eerste partij waren de meisjes al sterk op dreef, bijsturen was niet echt nodig, enkel aanporren dat ze zo
verder moesten doen. Zij wonnen de eerste partij in twee sets. Hun volgende wedstrijd werd een driesetter welke ze
ook wonnen. Ook in de derde partij waren ze sterk bezig, een dipje op het eind van de eerste set liet de
tegenstander terug komen, net op tijd konden ze de set binnen halen met 24-22, de tweede set wonnen ze met 2115. De coach kende tot dan een aangename namiddag.
Dan kwam die verschrikkelijke vierde partij, uitgerekend tegen de zwakste tegenstander van die namiddag begon
van alles fout te lopen. Uiteindelijk wonnen ze dan toch na drie sets.
Opdracht volbracht, op naar de halve finale. Daar speelde de meisjes terug een dijk van een wedstrijd.
Er staken meerdere lange rally’s in de partij, een klein minpuntje was de onnodige foutenlast bij onze meisjes, die
kwam vooral na een eerder zwaar bevochten punt. Zoiets noemen ze ervaring.
Axelle en Hanne verloren de halve finale maar mochten fier zijn op hun parkoers van die namiddag.
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