Jeugdcup Latem
Op zondag 15/01/2017 mochten onze jeugdspelers aantreden in Latem.
Bij de jongens -17 speelden Bodhi, Odin en Robin. Bij de meisjes 17 waren Celine, Enya en Lore van de partij.
Met zijn vijven mochten ze om 12.45 Hr aan de bak.
Lore startte als eerste tegen Hannah Everaert, Lore won vlot de eerste set maar in set 2 keek ze in geen tijd tegen
een 1-11 achterstand. Dit kon Lore nog onverhoopt rechtzetten en ze won met 21-19.
Intussen waren Celine, Bodhi, Odin en Robin ook aan hun wedstrijden begonnen.
Celine moest het afleggen tegen Luna Mestrum, ook Odin moest de winst laten aan zijn tegenstander en Bodhi en
Robin wonnen hun eerste wedstrijd.
Enya verloor haar eerste wedstrijd tegen Saskia Ghekiere, Saskia speelde tactisch en technisch te sterk.
Lore wist in de volgende wedstrijden nog één maal te winnen, dit was in het onderling duel tegen Celine welke in
drie sets werd beslecht. Tegen Luna en Jolien Muller kwam Lore iets te kort.
Celine kon ook niet winnen van Jolien, zoals tegen Luna speelde Celine een goede eerste set maar in de tweede set
liep het niet meer. In de confrontatie met Hannah Everaert kon Celine nipt geen derde set uit de brand slepen dit na
verlies in de tweede set met 19-21.
Enya verloor haar tweede wedstrijd in drie sets van Alice Vertommen. Enya was enerzijds boos op zichzelf daar ze de
eerste set had laten liggen, anderzijds toch tevreden dat ze een derde set had afgedwongen.
In haar laatste partij trof Enya Moosha Le Noir, hun laatste ontmoeting was in het voordeel van Moosha.
De eerste set was voor Enya, de tweede set voor Moosha. Enya kreeg een kleine hint, of dit dan de oorzaak was dat
Enya in geen tijd uitliep naar een 11-1 voorsprong? Wie zal het zeggen, feit was dat Moosha dit niet meer kon recht
trekken.
Bij de jongens ging Bodhi op zijn elan verder, hij won zijn tweede wedstrijd en was best tevreden. Daarna won hij
ook zijn derde wedstrijd, naar eigen zeggen had hij niet goed gespeeld. Bodhi ging door naar de halve finales voor de
plaatsen 1 tot en met 4. Robin was iets wisselvalliger, hij verloor zijn tweede wedstrijd. Zijn derde partij won hij en
dat bracht hem in de halve finales voor de plaatsen 5 tot en met 8.
Odin verloor zijn twee volgend wedstrijden na telkens drie sets, hij had door dat hij tactisch niet altijd de juiste
keuzes had gemaakt. Het viel wel op dat hij beter speelde dan enkele maanden terug. Odin kwam dus uit in de reeks
voor de plaatsen 13 tot en met 16.
In de halve finales wonnen Bodhi en Robin hun wedstrijd. Bodhi ging dus naar door naar de finale voor de eerste en
tweede plaats en Robin mocht aan de bak voor de vijfde en zesde plaats. Odin moest in zijn eerste wedstrijd voor de
plaatsen niet aantreden, dit door opgave van zijn tegenstander.
In de finale verloor Bodhi met 21-13 en 21-19, dat hij een mooi parkoers had afgelegd en met zilver naar huis mocht
kon hem niet meteen troosten.
Robin won zijn wedstrijd voor de vijfde plaats, hoewel dit niet zo simpel was geweest, Robin had een derde set nodig
om de maat te nemen van Bavo Verstaeten.
In de strijd om de dertiende plaats haalde Odin van Ebo Van Hove in twee sets.
Bij de meisjes moest Celine niet meer aantreden voor de plaatsingswedstrijd daar er een speler was weggevallen.
Enya en Lore kwamen elkaar tegen voor de vijfde en zesde plaats, de meisjes zorgden voor een mooi spektakel.
Op het veld ernaast stonden Luna en Saskia tegenover elkaar voor de eerste en twee plaats.
Beide wedstrijden liepen erg gelijklopend en werden elk in drie sets beslist.
Lore nam de maat van Enya, Luna won van Saskia. Voor de plaatsen 3 en 4 had Alice het gehaald van Jolien.
En om de reeks volledig te maken nam Moosha de zevende plaats door winst van Hannah.
De supporters en spelers mochten naar huis en zich reeds focussen op het volgend tornooi welke door gaat bij
Vlabad, waar het dubbel en dubbel gemengd op het programma staan.
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