Badmintonweekend 28 en 29/01/2017
JBC Meetjesland
Op zaterdag 28/01/2017 was er in Aalter een jeugdontmoeting. Voor Eikenlo namen Julie De Koeyer en Lara Luyten
deel. Voor Lara werd dit haar vuurdoop, haar eerste tornooi, de eerste maal spelen in een andere zaal en tegen voor
haar onbekende tegenstanders. En Lara werd gesteund door een hele supportersclan.
De coach had op vrijdagavond nog eens gepolst bij Lara, ze zag het zitten. Blijkbaar had ze sinds kort haar laatste
twijfels overwonnen.
Op zaterdag vernamen beide spelers dat ze vijf wedstrijden mochten spelen, gezien het aantal was er beslist dat er
enkel twee sets moesten worden gespeeld en dat zonder verlengingen.
Julie had in haar poule heel wat tegenstand, vooral de drie tegenstandsters van Aalter waren sterk en Julie kende
een iets mindere dag dan in Lembeke. Julie wist één wedstrijd te winnen. In haar laatste wedstrijd verloor Julie de
eerste set en won daarna de tweede. Julie schreef de uitslag op het wedstrijdformulier en maakte zich klaar om een
derde set te starten. Julie was blijkbaar vergeten dat er geen derde set moest gespeeld worden. Al bij al was Julie
tevreden van haar namiddag.
Lara startte bij de beginners vrij goed, ze verloor nipt haar eerste set met 18-21, maar nam daarna de winst met
dezelfde cijfers. Lara zou uiteindelijk drie keer een 1-1 spelen. Twee wedstrijden wist Lara te winnen met 2-0.
Na de laatste wedstrijd was Lara duidelijk een beetje vermoeid, maar zij en haar familie waren best tevreden van de
namiddag. Beide meisjes trokken nadien nog naar de cafetaria voor een lekkere pannenkoek.
Nieuwjaarsreceptie
Nog op zaterdag 28/01/2017 ging die avond de nieuwjaarsreceptie van de club door.
Daar vond onder meer de huldiging van de kampioenen plaats. In de competitie had er één team de titel veroverd.
Ook enkele jeugdspelers werden het vorig seizoen kampioen, dit waren Axelle De Prest en Hanne Everaerts welke de
titel op het Provinciale Kampioenschappen Dames Dubbel D hadden veroverd en Lore De Prest en Eva Stal waren
kampioen geworden op de jeugdkampioenschappen bij de meisjes -15.
Daar zou ook de winnaar bekend worden gemaakt van de beste kaartenverkoper, het was al een tijdje bekend dat
dit een strijd was tussen Lore De Prest en Jits Van Damme. De prijs voor de beste verkoper was namelijk een
badmintonracket. Beide meisjes mochten naar voren komen en werden geblinddoekt. Op het signaal mochten ze de
blinddoek afdoen en voor de winnaar zou het racket liggen.. De prijs werd op tafel gelegd voor de winnende speler,
een verassende oooohhhhh was er te horen door de omstaanders. De spanning was bij beiden ondraaglijk. Toen
kregen ze te horen dat de blinddoek af mocht. Beiden zagen voor hun een racket liggen. Gezien het hoge bedrag dat
elk had binnen gebracht en het kleine verschil onderling was er namelijk beslist om ook de tweede een racket te
geven.
En dat was nog niet alles, want Hanne was nog niet op de receptie daar zij voor haar prestatie van vorig jaar (de
kampioenstitel) als derde werd gehuldigd bij de laureaat verkiezing te Assenede.
Laat op da avond kwamen zij en haar ouders nog toe op de receptie dit met haar bronzen medaille. Op aankondiging
van Lore kwam er nog een applaus voor Hanne welke duidelijk tevreden was.
Jeugdcup Vlabad
Zondag 29/01/2017: vroeg uit de veren.
Een goed ontbijt en dan naar Wortegem – Petegem, onderweg nog wat proviand opdoen en
vervolgens naar de sporthal.
Om 08.45 Hr aankomst aan de sporthal De Ruffel.
In de voormiddag stond het dubbel op het programma, na de middag het dubbel gemengd.
Bij de meisjes -17 traden Lore en Enya aan, Celine vormde een duo met Hannah Everaert (Lokerse).
Bij de jongens waren er twee koppels, Bodhi met Maxim en Robin met Odin.
Zij mochten het in de eerste wedstrijd al tegen elkaar opnemen, Robin en Odin wonnen in twee sets.
Nadien wonnen beide teams nog één wedstrijd in hun poule. Robin en Odin werden tweede in hun poule en Bodhi
en Maxim derde.
Beide teams wonnen nadien hun finale wedstrijd, Robin en Odin eindigden als derde in de totaal stand, en Bodhi en
Maxim eindigden als vijfde.

Bij de meisjes kwamen Celine en Hannah ook al direct uit tegen Enya en Lore. Het werd twee maal 12-21 voor Enya
en Lore. Celine en Hannah verloren nadien ook nog hun twee volgende wedstrijden, als gelegenheidsduo hadden zij
meer dan hun best gedaan en lieten zij zich niet zomaar opzij zetten. Enya en Lore wonnen daarna met 2-0 van Jolien
Muller en Moosha Le Noir. De wedstrijd tegen Luna Mestrum en Saskia Ghekiere zou beslissend zijn voor wie de
eindwinnaar zou worden. Onze meiden gingen keihard van start en namen vlot de eerste set. In de tweede set was
het net andersom, nu waren het Luna en Saskia welke met ruime marge de set naar hen toe trokken. De
daaropvolgende derde set verliep spannend, halverwege was het 10-11 voor het team van de Pluimplukkers.
Na de wissel maakten Lore en Enya enkele foutjes en keken ze plots op tegen een achterstand van drie punten.
Het leek er op dat onze meisjes de kloof niet meer zouden dichten, maar plots waren ze daar toch terug.
Luna en Saskia hadden de kans om uit te maken, zij konden hun matchpunt echter niet verzilveren. Enya en Lore
kwamen langszij, 21-21, en haalden vervolgens de set binnen met 23-21.
Beiden vlogen in elkaars armen, daarna volgde de handshake bij de tegenstander. Het viel op dat Luna
niettegenstaande de verloren partij erg genoten had van de wedstrijd, zelf zei ze (met een big smile op haar gezicht)
dat ze niet wist dat een dubbel zo spannend kon zijn. Kort daarna mochten beide teams het podium op voor het in
ontvangst nemen van hun medaille.
Na de middagstop kwamen er voor Eikenlo nog drie koppels in het veld.
Bodhi en Enya hadden al eerder enkele tornooien samen gespeeld, zowel voor Celine en Maxim als voor Lore en
Robin was het de eerste keer. Celine en Maxim speelden behoorlijk, wonnen één van hun wedstrijden, verloren er
nog één in drie sets en ook in hun andere matchen speelden ze behoorlijk mee. In de eerste match van Lore en
Robin verliep dit niet echt vloeiend, toch wisten ze de partij te winnen. Nadien ging het steeds beter en beter en
wonnen zij tenslotte al hun wedstrijden en zorgden voor een tweede gouden plak voor Eikenlo.
Enya en Bodhi hadden het dus ook moeten afleggen tegen Lore en Robin, hun drie andere matchen wonnen zij.
Hierdoor kwamen zij bij hun laatste wedstrijd uit tegen Ruben Van Peteghem en Saskia, ook zij hadden tot dan maar
één match verloren. De inzet van deze partij was “ zilver”, het betrof ook de allerlaatste match van de dag. En
opnieuw werden de harten van de mama’s, papa’s en supporters op de proef gesteld, er volgde een spannende
driesetter. En toch was er nog plaats voor wat humor (dit in de derde set) , toen Saskia de raad kreeg dat ze meer
moest spreken repliceerde Enya direct met luide stem, “zoals ik”. Een spontaan gelach ontstond op en rond het veld.
Terug naar de wedstrijd, beide teams hielden elkaar lang in het evenwicht maar bij de laatste punten gingen de
Eikenlo spelers onderuit en verloren zij de set met 17-21.
Dan was er het laatste podium van de dag, Lore en Robin op het hoogste schavotje, naast hen Saskia en Ruben.
De dag zat er op, we konden naar huis.
Nog enkele nieuwtjes van de dag:
Hoe noem je de bank waar de Eikenlo mama’s op zitten tijdens de matchen van hun poulain? “De trilbank”.
Wie had de nieuwjaarsreceptie niet al te goed verteerd? (dit bleek uit enkele uitspraken) : “Nathalie”.
Wie was niet te verslaan aan de frituur? “Peggy”.
Van wie kwam de quote van de dag? : “Enya”.
Tot volgende week, in Ronse.

C.R.

