Jeugdcup Genste
Op zondag 12/09/2016 stond al de eerste jeugdontmoeting op het programma. Axelle, Celine, Lore, Enya, Bodhi,
Odin en Robin waren van de partij.
De jongens, allen bij de -17, zaten elk in een andere poule.Odin startte vrij goed in zijn eerste wedstrijd, hij kwam
snel op voorsprong. Na een goede vijf minuten wedstrijd ging zijn tegenstander onderuit, al snel viel de beslissing
dat hij niet verder kon. Winst dus voor Odin. Ook Bodhi startte goed, zijn eerste set bleef wel spannend. Bodhi won
deze met 21-19. In de tweede set kon Bodhi de kloof zelfs uitdiepen tot vijf punten, maar hij was er niet gerust in.
Een grote zucht van opluchting volgde toen Bodhi ook de tweede set winnend afsloot, dit met 21-15.
Ook Robin begon vlot en speelde Thomas Janssens in de eerste set van de baan met een 21-8. Dit was misschien wel
iets te gemakkelijk verlopen en Thomas bewees in de tweede set dat hij stukken beter kon. En zowaar begon Robin
meer fouten te maken en met momenten ging er niets meer, het bleef spannend en toen Thomas op het matchpunt
in de fout ging slaakte ook Robin een zucht van opluchting.
En dan volgde de clash tussen de twee zussen, Lore maakte al vanaf de eerste slagen duidelijk aan Axelle dat ze geen
geschenken moest verwachten. En ja Lore won met 21-20 (want toen wist nog niemand van de deelnemers of
begeleiders dat er vanaf dit seizoen wel met verlengingen moest gespeeld worden). In de tweede set stond Axelle
15-21 voor, Lore kwam nog terug tot 19 maar dan ging ze in de fout en ging de set naar Axelle. Dus moest er nog een
derde set gespeeld worden, beide kopkes zagen bloedrood. Axelle liep snel naar een 2-11 voorsprong, eventjes zag
het er naar uit dat Lore zou terug slaan toen ze vijf punten op rij scoorde, maar de kloof helemaal dichten zat er niet
meer in en Axelle won de derde set met 11-21.
Op hetzelfde moment was Enya gestart tegen Alice Vertommen, Enya speelde sterk doch Alice kwam niet onder druk
te staan in de eerste set, in de tweede set gebeurde dit wel en was er hier misschien ook een derde set mogelijk. Op
het laatst maakte Alice het verschil en won zij dan toch in twee sets, 15-21 en 17-21.
Celine had in haar poule twee haalbare tegenstanders, haar eerste wedstrijd won Celine erg vlot, het werd 21-4 en
21-8. In de tweede wedstrijd tegen Julie Hoorelbeke verloor Celine na verlengingen, 24-22. Celine was duidelijk
teleurgesteld. In de tweede set kon ze het tij niet keren, deze keer won Julie met 21-17.
Celine moest dan tegen Luna Mestrum spelen voor de plaatsen drie en vier, Luna won gemakkelijk deze wedstrijd,
Celine strandde dus op de vierde plaats.
Terug naar de jongens, Odin had zijn twee volgende wedstrijden verloren en werd dus derde in zijn poule, Bodhi
deed beter, hij won nog één van zijn twee partijen in zijn poule en werd tweede. Robin werd met een walkover en
winst in zijn laatste wedstrijd eerste in zijn poule. In hun laatste partij voor de plaatsen verliep het voor Robin en
Bodhi net niet goed genoeg. Bodhi verloor in drie sets van Thomas Janssens. De twee eerste sets liepen gelijk
opgaand, de eerste was voor Bodhi, de tweede voor Thomas. In de derde set ging alles fout voor Bodhi, toch mag hij
terugkijken op een geslaagd weekend. Ook Robin moest de duimen leggen voor zijn tegenstander Miro Lievens, veel
moet er niet gezegd worden, de setstanden spreken voor zich, 21-15, 25-27 en 21-17. Miro werd daarop na
nogmaals een driesetter de eindwinnaar, Robin strandde op de derde plaats en Bodhi eindigde zesde. Odin moest
ook nog strijden dit voor plaats zeven. In de eerste set had Odin steeds een kleine voorsprong en hield deze vast, het
werd 21-16. In de tweede set kende Odin een mindere start, maar kwam dan toch als eerste aan de elf punten. De
coach sprak nog een beetje powertalk (want zag liever niet dat er weerom een driesetter zat aan te komen). Odin
begon toch meer fouten te maken, gelukkig voor hem deed nadien zijn tegenstander net hetzelfde en zo won Odin
opnieuw met 21-16.
In de groep van de meisjes kunnen we nog zeggen dat Axelle het moeilijk had tegen Alice, de wedstrijd tegen haar
zus had zijn tol geëist. Axelle won dan toch, dit weerom in drie sets. Alice die het gevoel had dat ze het had kunnen
halen van Axelle en was even teleurgesteld, maar veel tijd daarvoor was er niet want straks moest ze nog tegen Lore.
Ook Lore was blijkbaar nog niet bekomen van haar strijd tegen haar zus, in de eerste set werd ze met een 12-21 opzij
gezet door Enya. Lore deed dan wat Axelle had gedaan, de tweede en de derde set winnen. En Lore kreeg er niet
genoeg van, ook tegen Alice werd het een driesetter. In de derde set was het op voor Lore. Alice won de partij en
werd dus tweede want Axelle werd eerste nadat ze van Enya had gewonnen met 21-13 en 21-16.
Door de vele driesetters hadden de coach en onze supporters het ook behoorlijk warm gekregen.
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