
Jeugdcup Buggenhout  

Op zaterdag 21/12/2018 stond de laatste competitiedag van de jeugdcup op het programma, dit te Buggenhout.  

Vijf spelers van Eikenlo BC namen deel, dit waren Leon De Clercq, Hanne Pieters (haar debuut), Lara Luyten, Marie 

Blanckaert en Emma Blanckaert. 

Leon diende in principe vijf wedstrijden te spelen, uiteindelijk werden het er vier daar er één van zijn tegenstrevers 

niet aanwezig was. Leon won zijn eerste wedstrijd maar verloor nadien wel zijn twee volgende wedstrijden. 

Vooral in zijn tweede wedstrijd liet hij de kans op een overwinning liggen door de opeenstapeling van verkeerde 

keuzes. In zijn derde wedstrijd speelde Leon een stuk beter maar zijn tegenstander was te sterk. 

In zijn vierde partij speelde Leon wel de juiste lijnen en dan ondervond hij zelf hoe het soms “gemakkelijk” kon zijn 

om punten te scoren. Leon won deze strijd en werd uiteindelijk vijfde in zijn reeks. 

Net toen Leon zijn laatste wedstrijd achter de rug had kwam Hanne toe, niet lang daarna mocht zij haar allereerste 

wedstrijd spelen in de jeugdcup (meisjes -13). De tegenstander van Hanne mocht dan wel een stuk kleiner zijn, maar 

met haar goed voetenwerk en mooie technische slagen was het al snel duidelijk dat deze tegenstrever geen cadeau 

was voor Hanne … en daarbij was er ook nog sprake van een beetje stress. Hanne verloor die eerste wedstrijd, maar 

veel tijd om daar bij stil te staan was er niet, al snel kwam de tweede partij er aan. Daar speelde Hanne al iets beter 

maar het was niet genoeg om een set te pakken. In de derde wedstrijd was de tegenstander ook een debutante. Net 

daar begon Hanne veel beter te serveren (hoge diepe opslagen) waar haar opponent geen raad mee wist. Een eerste 

overwinning werd een feit. 

Nadien speelde Hanne haar beste wedstrijd, het werd een spannende strijd welke in drie sets werd beslecht. 

Niettegenstaande ze die strijd had verloren vond Hanne dit de leukste partij van de namiddag. Hanne eindigde als 

zesde op acht spelers. 

Bij de meisjes – 17  kwamen Emma, Lara en Marie in actie. Lara was al zeker van een derde plaats in de 

eindrangschikking, er was zelfs nog een kleine kans om tweede te eindigen maar dan mocht zij in haar poule niets 

laten liggen … en dit gebeurde jammerlijk wel. Lara verloor haar eerste wedstrijd na een spannend duel van Ona 

Bogaert, dit met 18-21 en 19-21. Nadien verloor zij ook van de sterke Hannelore Tobback en daarmee was de hoop 

om nog tweede te worden weg. Lara won nadien nog van Emma maar in een rechtstreeks duel met Hannah 

Peersman was het bij Lara totaal op. 

Marie moest in haar eerste wedstrijd tegen de nummer 1 in de stand. De coach zag Marie goed spelen, maar om te 

winnen van Sana Uyttenhove volstond dit niet, maar dat Marie stilaan de kloof met Sana kleiner maakt is een feit. 

Ook in de tweede wedstrijd speelde Marie vooral in de eerste set goed, maar op de belangrijke momenten liet ze het 

een beetje afweten en verloor ze de eerste set met 21-19, in de tweede set kon Marie dit niet meer rechtzetten. In 

de derde wedstrijd speelde Marie een erg verdienstelijke partij tegen Hannah Peersman, mede door een “incident” 

liep Marie misschien de overwinning mis. Feit is dat Marie die namiddag niet beloond werd voor haar inspanningen. 

En dan was er nog Emma, normaal de minst sterke deelneemster van deze reeks en ook nog maar pas haar tweede 

deelname. De grote vraag voor iedereen was hoe zij het er vanaf zou brengen. Dat Emma in haar eerste partij niet 

zou op kunnen tegen Hannelore Tobback was een zekerheid. Emma verloor met zware cijfers maar bleef wel strijden 

voor misschien dat ene puntje. Van zoiets wordt de coach stil, weten dat je geen schijn van kans hebt maar blijven 

doorgaan. En het was niet anders in haar volgende wedstrijden, tegen Ona haalde Emma 10 en 12 punten, punten 

die ze zelf afdwong. 

Tegen Lara vocht Emma voor wat ze waard was, Lara had het bij momenten erg moeilijk in de eerste set. 

Emma verloor de eerste set met 21-15, daarna was het een beetje op en haalde Emma in set 2 nog 8 punten. 

In haar laatste wedstrijd kwam Emma uit tegen haar zus Marie, qua inzet was dit misschien wel de minste partij van 

Emma, of misschien was het wel omdat het tegen haar zus was. Marie won deze onderlinge strijd met 21-6 en 21-10. 

Dan was het tijd voor het podium, gekroond met een kerstmuts beklommen Sana, 

Hannah en Lara het podium. 

Allen stonden daar fier en met een grote glimlach op hun troon terwijl de paparazzi hun 

werk deden. 

Nadien werd er nog een kiekje genomen van de Eikenlo meiden -17, het was dan al 

19.00 Hr en meer dan tijd om huiswaarts te keren. 

De coach dankt alle spelers welke dit seizoen hebben deelgenomen aan deze competitie.  
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