JEUGD EIKENLO
JBC Meetjesland
Op zaterdag stond de allerlaatste ontmoeting op het programma van het jeugdcircuit Meetjesland, dit te SintLaureins. Voor Eikenlo nam één team deel in het dubbelspel. Bij aankomst zagen de meisjes, Jits en Julie, op de
tabellen dat ze zes wedstrijden moesten spelen, dit was eventjes slikken.
Jits en Julie namen een goede start en wonnen vlot de eerste set van hun eerste partij, ook de tweede set wonnen ze
maar dit ging minder vlot. De tendens was gezet, een goede focus in de eerste set maar in de tweede was dit precies
altijd iets minder. Toch wonnen ze hun eerste vijf wedstrijden telkens in twee sets.
In hun zesde wedstrijd was de focus ver weg en verloren ze de eerste set, maar ook de tegenstander kreeg last om
de concentratie te behouden en onze meisjes wonnen de tweede en derde set.
Jits en Julie werden dus eindwinnaar in hun poule, beiden waren moe maar tevreden.
Hen stond nog een verrassing te wachten op de volgende training.
Jeugdcup Temse
Op zondag 16/04/2016 stond de ontmoeting van Temse op het programma, daar werd dubbel en dubbel gemengd
gespeeld.
Eikenlo BC trad daar op met volgende koppels in het dubbel. Bij de meisjes – 17 Lore en Enya en Celine aan de zijde
van Hannah Everaert. Bij de jongens -17 kwamen Odin en Robin in actie. In het dubbel gemengd waren er drie
koppels, dit waren Enya en Odin, Lore en Robin en Celine en Maxim.
Het werd hoofdzakelijk een confrontatie tussen de Pluimplukkers en Eikenlo.
Onze jongens kwamen drie maal uit tegen een team van de pluimplukkers, zij verloren al hun wedstrijden zij het niet
zonder slag of stoot, getuige de uitslagen. Eerste wedstijd 23-21, 18,21 en 13-21, tweede wedstrijd 20-22 en 11-21,
derde wedstrijd 19-21 en 21-23.
Enya en Lore wonnen al hun wedstrijden en werden dus ook eindwinnaar, de beslissende partij tegen Saskia en Alice
(Pluimplukkers) wonnen ze met 21-10 en 21-18.
Celine en Hannah verloren hun matchen tegen Enya en Lore, en tegen Alice en Saskia.
In de strijd voor plaats drie kwamen ze uit tegen Liselotte Present en Arona Van Kerkhove. Dit werd een spannende
driesetter welke werd gewonnen door Celine en Hannah, 21-19, 19-21 en 21-18.
In het dubbel gemengd lag de hoop bij Lore en Robin om een medaille te pakken. In hun tweede wedstrijd tegen
Thomas en Alice liep het fout. Met een twee op drie werden ze tweede in hun poule en zouden zij moeten spelen
voor plaats 3 en 4.
Het waren Enya en Odin welke na een twee op twee uitzicht hielden op een finaleplaats, in hun derde partij zouden
ze dan wel voorbij Sakia en Ruben moeten (favoriet bij de coach op de eindzege) wat dus niet evident was.
Enya en Odin verraste ieder door een spannende eerste set binnen te halen met 22-20. De tweede set was voor de
pluimplukkers met 12-21. Saskia en Ruben begonnen ook sterk aan de derde set hadden snel een geruststellende
voorsprong. Bij de kantwissel deden Enya en Odin er nog alles aan om het tij te keren, dit leverde spannende en
lange rally’s op, beide teams brachten hun beste spel. En Saskia en Ruben hielden stand en wonnen met 15-21.
De finale was dus een onderonsje tussen twee teams van de pluimplukkers, voor de derde en de vierde plaats
streden twee teams van Eikenlo.
Saskia en Ruben wonnen in twee sets van Thomas en Alice, de strijd voor de derde plaats was toen nog niet beslecht.
Onze teams zaten toen half weg de tweede set, en de supporters en de coach voelden het al aankomen, dit werd
mogelijk een driesetter. En zo geschiedde, het werd 19-21, 21-19 en 14-21. Het waren Lore en Robin welke de strijd
om de derde plaats hadden gewonnen.
Celine en Maxim welke in de poule staken van Enya en Odin wisten derde te worden in hun poule, dit na winst tegen
Joran Bauwens en Sana Uytenhove. In de strijd voor de vijfde en zesde plaats kwamen ze uit tegen Elias Hooft en
Arona. Ons team maakten net iets te veel fouten om de eerste set te pakken. Ook de tweede set werd door Arona
en Elias gewonnen. Celine en Maxim eindigden als zesde.

Onze jeugd en de competitie
De coach wenst ook nog een de jeugdspelers welke sinds dit jaar de stap naar de competitie hebben gezet te
bedanken voor hun inzet en puike resultaten.
Dit zijn Axelle, Hanne, Lore en Enya.
Ook afgelopen vrijdag 28/04/2017 werden Axelle en Lore gevraagd om het team te versterken.
Beide meisjes deden het goed, zo won Lore aan de zijde van Kim het derde dames dubbel na een zwaar bevochten
driesetter: 16-21, 21-12 en 21-19. Axelle deed hetzelfde aan de zijde van Valentine, setstanden 23-21, 19-21 en 2119. Ook in het enkel deden de meisjes hun best, Axelle (tegen een C1) speelde een goede eerste set welke ze nipt
verloor met 21-23, ook in de tweede deed ze nog goed mee, halfweg stond het 10-11. Axelle kon het tempo echter
niet volhouden en verloor de set uiteindelijk met 12-21. Lore kwam uit tegen een C2, zij dwong haar tegenstander
tot een driesetter, maar ook Lore moest de rol lossen, setstanden 18-21, 21-18 en 10-21.
Uiteindelijk werd het een overwinning voor Eikenlo met 5-3.

Tornooi Lokeren
In het weekend van 29 en 30 april namen Axelle, Enya en Lore ook deel aan het tornooi in Lokeren.
In het dames dubbel C2 haalden Axelle en Thyra Janssens de finale, de weg naar de finale was met momenten een
thriller, zeker voor de mama’s en de papa. Zo wonnen de meisjes zowel hun tweede als derde wedstrijd in de derde
set met een 23-21. In de finale kwamen Axelle en Thyra te kort tegen de ervaring van hun tegenspelers. In de eerste
set haalden ze nog 19 punten maar daarna was het beste er af bij de dames.
Enya en Lore haalden ook de finale. In hun tweede wedstrijd tegen een buitenlands duo werden onze dames op een
5-11 achterstand geplaatst, er was sprake van een lichte paniek bij Lore. De coach moest de meisjes onderbreken in
hun gesprek en snel de lijnen mee geven hoe ze moesten spelen. Bij de herneming was de kloof in geen tijd gedicht,
erop en erover, maar naar het einde toe werd het toch nog spannend met een 21-18. In de tweede set stonden onze
dames halfweg 11-5 voor, nu moest de coach hen waarschuwen dat dit nog niet binnen was. En dat het nog niet
over was bewijzen de cijfers, op het laatst kwam de tegenstand nog sterk opzetten, uiteindelijk werd het opnieuw
21-18 voor onze dames. De finale was tegen een team van Lokeren, Enya en Loren haalden het met 21-15 en 21-16.
Op zondag kwam Axelle en Enya nog in actie in het dubbel gemengd. Zij kwamen al onmiddellijk tegen elkaar uit.
Axelle aan de zijde van Kjell en Enya met Miro. Axelle en Kjell haalden het in twee sets met 21-13 en 22-20.
Daarna wonnen ze ook hun volgende wedstrijd en haalden ze de finale. Hier kwam ook zij uit tegen een duo van
Lokeren. Het werd een spannende wedstrijd, Simon en Sara haalden het na drie sets, dit met 16-21, 23-21 en 21-19.
We konden naar huis, Peggy was de chauffeur, de coach was de begeleider en op de achterbank zat de geldbank
(Axelle, Lore en Enya).
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