Jeugdcup Lokerse
Op zondag 23/10/2016 was het voor de jeugdspelers te doen in Lokeren.
Axelle, Celine, Lore, Enya, Bodhi, Maxim, Odin en Robin waren de deelnemers voor Eikenlo.
De jongens waren de eersten welke aan de slag kwamen in het dubbelspel, en het liep voor beide teams niet echt
goed. Ze werden elk laatste in hun poule.
Dan maar onderling strijden voor de plaatsen 5 en 6, het werd een leuke partij welke beslist werd in drie sets.
Odin en Robin haalden het van Bodhi en Maxim met 21-19, 20-22 en 21-19.
Daarna gingen ook de meisjes van start in het dubbel met al direct de ontmoeting tussen Celine en Lore tegen Enya
en Alice (Pluimplukkers), ook hier werd het een driesetter. Enya en Alice haalden het met 21-14, 20-22 en 18-21.
Beide teams wonnen nadien elk hun volgende partij en zo ging het goud naar Enya en Alice, en het zilver was voor
Lore en Celine.
In het enkel kwam Robin uit in de A-reeks waarin ook de andere toppers staken. Robin was goed op dreef en wist al
zijn matchen te winnen in twee sets, hiermee veroverde hij zijn eerste goud op een jeugdcup waarmee hij uiteraard
erg tevreden was.
Bodhi en Odin zaten in de B reeks, Bodhi won 2 van zijn drie wedstrijden in de poule. In de strijd om de plaatsen drie
en vier haalde Bodhi het met 21-18 en 21-16.
Odin won zijn eerste wedstrijd van zijn poule, de tweede verloor hij en had intussen wat last van zijn elleboog.
In zijn derde en vierde wedstrijd beperkte Odin zich tot veel kort spel, hij scoorde hiermee nog behoorlijk maar het
was te weinig om nog een wedstrijd naar zich toe te trekken.
En dan was sprake van de wonderbaarlijke genezing, in zijn laatste wedstrijd had Odin geen enkele last meer en kon
hij terug voluit spelen. Hij begreep het zelf niet. Tenslotte won Odin de partij met twee maal 21-16 en eindigde hij als
zevende.
Bij de meisjes -17 was de eerste wedstrijd ook al direct een knaller, de zussen Axelle en Lore bekampten elkaar in
een mooie spannende wedstrijd. Toen op het eind Lore haar laatste shuttle in het net sloeg was zij erg ontgoocheld.
En Axelle op haar beurt snakte opgelucht naar adem nadat ze het had gehaald met 14-21, 21-18 en 21-23.
Door haar verlies startte Lore in haar volgende wedstrijd tegen Jolien Muller een beetje moedeloos, in de tweede set
was het al beter maar winnen zat er niet in voor Lore. Lore won wel haar derde wedstrijd in de poule en ook in de
strijd voor de vijfde en zesde plaats haalde Lore het.
Intussen had Axelle al een tweede zware driesetter achter de rug, dit tegen Jolien. Axelle won haar poule en kwam in
de finale uit tegen Alice. Het was al snel duidelijk dat Alice fysiek frisser was en Axelle moest tevreden zijn met een
tweede plaats.
Enya wist in haar poule één wedstrijd te winnen, dit tegen Farah Dubois. Daar Farah gewonnen had van Kaat
Verkerken welke op haar beurt van Enya had gewonnen was plots het puntensaldo belangrijk om te zien wie mocht
strijden voor de derde en vierde plaats, de vijfde en zesde plaats en voor de zevende en achtste plaats. Enya had het
beste saldo en mocht het voor de derde en vierde plaats opnemen tegen Jolien. Enya startte goed maar halfweg de
eerste set was het fysiek op en maakte Jolien het vrij simpel af. Het eindverdict hier was een tweede plaats voor
Axelle, een vierde plaats voor Enya en een vijfde plaats voor Lore.
Bij de meisjes – 15 kwam Celine uit in de A reeks. En Celine deed het goed, stukken beter dan in de laatste
ontmoetingen. Luna won de confrontatie tegen Celine, maar deze keer had zij er wel vol moeten voor spelen,
meerdere spannende rally’s en mooie punten aan beide kanten volgden elkaar op. Luna haalde het met 21-16 en 2115. Celine ging daarna op haar elan verder, deze keer kwam de gevreesde dip er niet en zij won haar twee volgende
wedstrijden. Celine eindigde tweede en mocht haar tweede medaille van de dag in ontvangst nemen.
Dan was er nog Maxim, hij nam niet deel aan het enkelspel maar bleef wel in de zaal om te supporteren.
In totaal werden zes sets beslist in verlengingen waar één of meer van onze spelers in betrokken waren.
En als laatste mededeling, zondag was het de laatste deelname van Axelle in de jeugdcup. We moeten dus afscheid
nemen van haar alsook van Hanne. Beide meisjes zitten op de volgende jeugdcup op een tornooi in Ronse en na
nieuwjaar zijn ze te oud ( ) om nog mee te doen aan de jeugdcup.
Dank aan alle aanwezige supporters en ouders om de sfeer erin te houden.
Tot de volgende….

R.C.

