
Competitie 

Op vrijdag 04/02/2017 was er de tweede ontmoeting in de damescompetitie, de tegenstanders waren Wit Wit 

(Ronse). Naast Kim, Brenda en Valentine kwamen ook Axelle en Hanne in actie. Samen speelden zij een dubbel en 

daarna nog elk een enkelspel. De meisjes speelden een goede eerste set in het dubbel, in de tweede werd het iets 

minder. Ze verloren de partij met 0-2 maar waren toch tevreden over hun prestatie, zeker na enkele positieve 

reacties van enkele toeschouwers. In het enkelspel werden Axelle en Hanne overklast, Axelle kende wel een goede 

periode in het tweede deel van set 1 en wist toen gelijke trede te houden en kwam zelf iets terug dichter. De logica 

werd echter gerespecteerd en Axelle verloor de partij. 

Hanne had duidelijk haar slaapgrens overschreden en gaf in haar enkelspel een geslagen indruk, met momenten 

scoorde ze nog een mooi punt maar haar tegenstander liet niet toe dat Hanne in haar ritme kon komen. 

Kim won twee dubbel spelen, één aan de zijde van Brenda en één aan de zijde van Valentine. Brenda en Valentine 

verloren nipt in drie sets hun dubbel, derde set met 20-22. Brenda verloor haar enkelspel. Valentine kon haar 

enkelspel wel winnen maar dit was dus net niet voldoende, Wit Wit haalde de eindoverwinning binnen met 3-5. 

            

 

 

Jeugdcup Ronse 

Op zaterdag 05/02/2017 gingen onze spelers naar Ronse. 

Bij de jongens -17 waren dit Bodhi, Odin en Robin, bij de meisjes Celine, Enya en Lore. 

 

In poule 1 won Robin zijn eerste partij vlot. Bodhi verloor zijn eerste match tegen Thomas Janssens. 

In poule 2 won Odin won zijn eerste confrontatie.  

Robin wist daarna zijn twee volgend partijen te winnen, dit telkens na een driesetter. Eerst was dit tegen Ruben Van 

Peteghem, daarna tegen Bodhi. Nog één partij moest hij binnen halen om voor het goud te kunnen gaan, hiervoor 

moest hij Thomas opzij zetten. Dit lukte echter niet, Thomas haalde het met 22-20 en 21-19. Bodhi won nog één 

wedstrijd in zijn poule. Odin won zijn  tweede wedstrijd, zijn laatste partij verloor hij, zo werd hij tweede in zijn poule 

en mocht hij spelen voor de plaatsen 3 en 4 tegen Robin. Robin won die strijd met 21-14 en 21-17. Bodhi moest nog 

aantreden tegen Dries Masselies voor de plaatsen 7 en 8, Bodhi verloor in drie sets. 

 

Bij de meisjes werd er gestart met de confrontaties Lore tegen Celine en Enya tegen Saskia. Celine haalde het nipt in 

drie sets van Lore en Enya won ook al in drie. De trend van de namiddag bij de meisjes was gezet, het werd de 

namiddag van de driesetters. Lore speelde in totaal 4 driesetters, tegen Saskia kon ze geen van haar zeven 

matchpunten verzilveren en nadien won ze nog van Moosha en Enya. Enya had dan ook al gewonnen van Moosha in 

drie sets, haar twee andere wedstrijden tegen Celine en Sana Uyttenhover (-15) won zij in twee sets. Celine wist ook 

in twee sets te winnen van Sana, haar drie andere matchen verloor zij. Tegen Enya kon Celine net geen derde set 

forceren. En ook Moosha tegen Saskia eindigde in een driesetter. In totaal werden er zeven driesetters bevochten bij 

de meisjes -17 (50%). Enya en Saskia eindigden elk met één verliespartij, daar Enya de onderlinge confrontatie had 

gewonnen eindigde zij op de eerste plaats, Saskia was dus tweede en Lore eindigde als derde. Celine en Moosha 

stonden met twee gewonnen partijen ook gelijk, hier was Moosha in het voordeel en werd zij vierde voor Celine. 

Sana eindigde zesde en had een zware namiddag achter de rug, als -15 optornen tegen het geweld van de -17 was 

niet simpel, maar zij bleef wel strijden, in haar laatste partij tegen Celine kon ze net geen derde set forceren. 
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