Jeugdcup Mintons
Op zaterdag 14/09/2016 werd het tweede deel van de jeugdcup 2019 aangevat, de ontmoeting vond plaats in SintNiklaas.
Twee spelers van Eikenlo BC waren van de partij in de categorie meisjes -17, dit waren Marie Blanckaert en Lara
Luyten. Zij dienden elk vier wedstrijden te spelen.
Marie kwam in haar eerste partij uit tegen de onbetwiste leider Sana Uyttenhove. Sana won vrij gemakkelijk de
eerste set met 9-21. Marie kreeg enkele hints van de coach, hoog en diep verdedigen en indien ze de kans kreeg
vlakke ballen spelen langs de lijn om zo de backhand van de tegenstrever onder druk te zetten. Marie volgde de
richtlijnen vrij goed op en mede door de foutenlast bij Sana kreeg Marie steeds meer zelfvertrouwen, haar hoge
diepe ballen werden steeds beter en Sana begon overhaast op zoek te gaan naar winners waardoor ze nog meer in
de fout ging of waardoor Marie het punt zelf kon scoren. De set verliep gelijk op en Marie haalde het met 22-20. In
de derde set nam Sana het dan toch opnieuw over, Marie probeerde nog wel dezelfde slagen te produceren maar
het was een paar keer net niet, na de wissel op 11 had Marie al een achterstand van vijf punten.
De coach trachtte Marie nog een beetje zelfvertrouwen aan te praten, ze knikte wel van ja maar bij de herneming
was het duidelijk dat de veer bij haar gebroken was. Sana won met 8-21.
Lara was op hetzelfde tijdstip aan haar eerste wedstrijd begonnen. Haar tegenstander betrof Marthe Moerdyck, een
nieuw gezicht in de reeks -17.
Ook deze wedstrijd verliep in drie sets. Lara verloor haar eerste set met 17-21. Ook zij kreeg een paar tips mee en
het voornaamste was om rustig te blijven als ze naar het net moest komen, want daar maakte ze veel missers door
te wild in te gaan op de shuttle. Aanvankelijk leek ook Lara de hints te hebben begrepen maar na een tijdje vergat ze
al eens om de juiste beslissing te nemen waardoor het toch spannend bleef. Uiteindelijk haalde Lara dan toch de set
binnen met dezelfde cijfers, 21-17.
In de derde set leek het voor Lara totaal de verkeerde kant op te gaan, halfweg 6-11 achter en op een bepaald
moment had ze acht punten achterstand. Dan kantelde de partij echter volledig en won Lara de set met 21-16.
Met Eikenlo hadden we dus twee wedstrijden afgewerkt en dit telkens in drie sets, dit deed denken aan een paar
jaren terug…, en het was nog niet gedaan.
Marie won haar tweede partij in weerom drie sets, ze haalde het van Hannah Peersman met 21-13, 17-21 en 21-17.
De volgende twee wedstrijden wonnen onze spelers in twee sets, Marie haalde het van Marthe met 21-16 en 21-18
en Lara won van Hannah na een spannend einde met 21-14 en 22-20.
Dan stond de onderlinge confrontatie te wachten, inzet was een mogelijk tweede plaats en dus het zilver.
Marie en Lara maakten er een spannende strijd van welke weerom eindigde in drie sets.
Marie won de eerste set met 15-21, Lara won de twee volgende sets met 21-18 en 21-18.
Voor Marie zat het er op, heel waarschijnlijk zou zij derde eindigen, om toch nog kans te maken op maar moest Lara
voor een mirakel zorgen, winnen van Sana en dan hing alles af van het puntensaldo van de drie meisjes.
Lara kon echter niet stunten, Sana had in de loop van de dag min of meer haar vertrouwde niveau te pakken.
Het werd 21-6 en 21-7 voor Sana welke dan ook de eindwinnaar werd van deze ontmoeting.
Kort daarna mocht Lara aan de zijde van Sana haar medaille gaan ophalen voor haar tweede plaats.
En zoals reeds eerder gezegd eindigde Marie op de derde plaats.
Beide meisjes waren moe maar tevreden alsook de aanwezige mama en zus van Marie en de papa van Lara.
En ook de begeleiders keken tevreden terug op deze prestaties.
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