
Jeugdcup Buggenhout – Kersttornooi Lembeke 

Op zaterdag 22/12/2018 stond de laatste competitiedag van de jeugdcup op het programma, dit te 

Buggenhout.  

Lara Luyten was de enige speler van Eikenlo welke zich had ingeschreven, voor haar werd dit een 

heroptreden in de jeugdcup. Lara zou onder meer uitkomen tegen de nummer 1 van de meisjes -17 en de 

nummers 1 en 2 van de -15. 

In haar twee eerste matchen was er een kleine kans dat ze mocht dromen van winst. 

Jammer voor haar bleef het bij die droom, de eerste partij verloor ze in drie sets 21-19, 16-21 en 15-21, de 

tweede werd verloren in twee sets; 18-21 en 16-21. Dan volgde de match tegen Sana Uyttenhove (nr 1 bij de 

-17), in de eerste set haalde Lara nog 11 punten, maar in de tweede set kreeg Lara een stevige dreun te 

verwerken (1-21). 

Na die match zat Lara er terneergeslagen bij, de coach had oplapwerk te verrichten met het oog op de twee 

(ook al moeilijke) volgende wedstrijden. 

Dat Lara ook die twee wedstrijden niet kon winnen was normaal, maar ze deed haar best om de richtlijnen 

van de coach beter op te volgen en dit kende resultaat, ze deed meer mee in de rally’s, en ook al bleef het 

scoren van  punten in het begin achterwege, deze keer gaf ze niet op en speelde ze voor elk punt. En zo 

haalde ze in de laatste wedstrijd in de tweede set 12 punten tegen de nummer 1 van de -15. 

Had Lara met die gedrevenheid gespeeld in haar twee eerste wedstrijden had er misschien toch iets meer 

ingezeten, wie weet … maar de coach was echt tevreden over haar inzet in die twee laatste partijen, en ook 

over het feit dat ze geprobeerd had de mee gekregen richtlijnen uit te voeren. 

 

Op zondag 23/12/2018 namen acht jeugdspelers van Eikenlo deel aan het kersttornooi van Lembeke waar 

dubbel heren en dubbel dames op het programma stond. 

Bij de heren categorie sterk dienden Odin en Robin drie wedstrijden te spelen, ze speelden die dag echter 

niet op hun sterkst, er werden te veel foutjes gemaakt. Assistent-coach Lore De Prest deed haar best om de 

jongens te steunen en op te peppen. Tenslotte wonnen de jongens na twee verliespartijen hun laatste 

match. 

Bij de dames matig waren er twee reeksen, in elke reeks zaten er twee Eikenlo duo’s. 

In reeks A waren dit Marie Blanckaert en Lara Luyten, en Emma Blanckaert en Margo Vanderghote. Voor 

Emma en Margo werd dit hun eerste tornooi bij de volwassenen. 

In reeks B speelden Jits Van Damme en Julie De Koeyer samen, en het ander koppel waren de moeders van 

Odin en Robin zijnde Nathalie De Clercq en Greta De Schuyter. 

Marie en Lara moesten drie wedstrijden spelen, de eerste match verloren ze en de tweede wonnen ze. 

Emma en Margo verloren hun eerste twee wedstrijden, in hun eerste partij deden ze behoorlijk mee maar 

met twee maal 21-17 moesten ze de winst aan de tegenpartij laten. 

De laatste wedstrijd van beide koppels was de onderlinge strijd, de coach mocht dus enkel toekijken. Marie 

en Lara waren normaal gezien de favorieten maar Emma en Margo gaven zich niet zomaar gewonnen. 

Marie en Lara haalden uiteindelijk de winst binnen met 21-14 en 21-16. 

In reeks B verloren onze twee duo’s ook al hun partijen tot ze in de laatste match tegenover elkaar kwamen 

te staan. 

Jits en Julie hadden wel hun kansen gehad in hun eerste match, bij een 1-1 tussenstand (22-24 en 21-19) 

kwam er een derde set aan te pas, deze werd met 21-13 gewonnen door de tegenstander.  

Nathalie en Greta hadden tot dan ook alles verloren maar hun puntensaldo werd steeds beter, en daar 

waren ze trots op. 

Dan volgde de onderlinge confrontatie, de jeugd tegen de mama’s, en de jeugd haalde het in twee sets. 

Na al deze inspanningen volgde de prijsuitreiking, Marie en Lara werden afgeroepen met hun tweede plaats 

in hun reeks, een beetje onwennig haalden ze hun prijs op.  

De coach dankt de spelers voor hun deelname en hun inzet, de supporters en ook de assistent-coach Lore.  

En vanaf nu kunnen we ons focussen op 2019, te beginnen met het jeugdtornooi in Vlabad (dubbel jongens 

en dubbel meisjes) welke doorgaat op 26 januari 2019. 

 



Kersttornooi Torhout 

 

In hetzelfde weekend aan de andere kant van Vlaanderen waren er ook spelers van Eikenlo aan de slag, dit 

op het kersttornooi te Torhout, deze keer waren daar geen jeugdspelers aanwezig. 

De deelnemende spelers betroffen Recollecte Kevin, Stoel Erik en De Wilde Brenda. 

Brenda nam deel in het dubbel dames (B1) en in gemengd dubbel (B2). In het dubbel dames won ze aan de 

zijde van Kaat Keymolen twee van hun vier wedstrijden, dit was niet goed genoeg om naar de volgende 

ronde door te stoten. 

In het gemengd dubbel verliep het niet goed voor Brenda en haar partner, na drie verloren partijen was het 

tornooi voor hen teneinde. 

Erik haalde met zijn partner een drie op vier in de heren dubbel, ook dat was niet genoeg om door te gaan, 

en met een twee op drie in het dubbel gemengd was ook daar de uitschakeling een feit. 

Kevin en zijn dubbelpartner Jochen Adam wonnen in hun poule ook twee van hun drie partijen, met één 

verliespartij in drie sets waren ook zij uitgeschakeld.    

Kevin speelde ook nog enkelspel (B2), hij won alles op zaterdag en mocht op zondag terug voor zijn halve 

finale. 

Kevin verloor de halve finale met 14-21 en 18-21 tegen de latere eindwinnaar Jeroen Cocquyt. 

 

         R.C.  


