Balans interne competitie…
2009-2010
Dit seizoen werd er in de club opnieuw een interne competitie gehouden bij de jeugdspelers. Deze
keer werd geopteerd voor het dubbelspel. De deelnemers werden ingedeeld in drie groepen, te
verstaan jongens +13, meisjes +13 en gezamenlijke categorie -13. In elke reeks moet er nog één
wedstrijd gespeeld worden, maar dit zal geen invloed meer hebben om te bepalen wie de
eindwinnaars zijn.
Bij een gelijk aan gewonnen wedstrijden geeft de onderlinge confrontatie de doorslag. Indien dit
gegeven ontoereikend is voor de uitslag zal gekeken worden naar het puntensaldo.
In de reeks jongens +13 waren er zeven koppels. Deze reeks werd gewonnen door Wannes De
Guchtenaere en Maxim Caby, als tweede zijn geëindigd Jens Boute en Bruno Dariozzi. Op de derde
plaats hebben we Roy Verhé en Niels Taghon, de vierde plaats is voor het duo Michiel Pieters en
Lode Cornelis. Om de plaats van de drie overige koppels te bepalen moest het puntensaldo
geraadpleegd worden. Met een saldo van -32 werden Jeroen Pieters en Quinten De Smet vijfde.
Robin De Bruin en Alessio Claeys bereikten de zesde plaats, hun saldo was -50.
Nicolas Van Belle en Bas De Vilder eindigden als zevende met een saldo van -66.
Bij de meisjes + 13 waren er vijf duo’s. In deze reeks is de top drie gekend. Voor de plaatsen 4 en 5
moet er nog gestreden worden. De onderlinge confrontatie tussen Julie De Keyser / Joyce
Oosterlinck en Stephanie De Muynck / Naomi Van Damme zijn beslissend voor deze plaatsen.
De eindwinnaars in deze reeks zijn Lotte Christiaens en Chiara Wulffaert. Op de tweede plaats
eindigen Chiara Laura Van Den Driessche en Gaëlle Deschamps. Jana De Guchtenaere en Eline
Vande Wynckel werden derde.
In de reeks -13 namen er vier koppels deel. Hier staat enkel de winnaar vast, het duo Bram
Christiaens en Bodi Deschamps wonnen al hun wedstrijden. Bodi won zijn eerste wedstrijd samen
met Lisa Van Laere, daar Lisa daarna langere tijd afwezig bleef werd zij vervangen door Bram.
De nog openstaande partij tussen Leander Van De Driessche / Fabrice Deschamps tegen Jelle
Spanhove / Niels Haegeman zal beslissend zijn voor de plaatsen 2 tot 4. Momenteel staan Jelle en
Niels op plaats 2, Emma De Baedts en Kato De Caluwe staan op drie. Leander en Fabrice kunnen
door de laatste wedstrijd te winnen er voor zorgen dat ook hier het puntensaldo doorslaggevend zal
worden voor de plaatsen 2 tot 4.
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