
Jeugdcup 2006 – 2007 
 

Op zondag 18 februari 07 mochten onze jeugdspelers aantreden in de nieuwe sporthal van Ronse.   
Van de jongens was er geen enkel in de mogelijkheid om die zondag te spelen. 
De Baets Sofie en Van Bogaert Ellen namen deel bij de meisjes -13. 
Ook werd er uitgekeken naar Marclé Laura en Vernaet Joyce, beiden hadden erg zin om eens mee te 
doen met die jeugdcompetitie. Beiden kwamen uit in de categorie -11. 

 
Bij de meisjes – 11 waren er negen deelneemsters. De 
verantwoordelijke besliste om de groep te verdelen in 
2 poules. De 4 besten in de rangschikking werden in 
de finalepoule ondergebracht. De overige 5,waaronder 
Joyce en Laura, vormden een tweede groep. Zij 
speelden voor de plaatsen 5 tot en met 9. De spelers 
mochten volledige wedstrijden afwerken, dus naar 2 
winnende sets. In de eerste wedstrijd van de poule 
moesten Joyce en Laura al tegen elkaar uitkomen. 

 Joyce Laura 
 
Joyce nam een goede start en liep snel uit. Laura vond van haar kant niet onmiddellijk het juiste 
ritme. Naar het einde van de set kwam Laura nog sterk terug. Joyce kon nog net Laura afhouden en 
won de eerste set met 21-17.  In de tweede set nam Laura een sterke start. Joyce speelde nog meer 
dan behoorlijk mee. Er volgden meerdere langere rally’s, maar de punten gingen bijna steeds naar 
Laura. Laura won de tweede set met 8-21. Ook de beslissende set was voor Laura, dit met 9-21. 
Er kwamen twee tevreden speelsters van het veld. Joyce omdat ze een set gewonnen had van Laura. 
En Laura omdat ze al een beetje minder stress had dan in het begin. 
 
 

Intussen waren de meisjes – 13 ook begonnen, zij 
moesten geen volledige partij afwerken. Zij dienden per 
wedstrijd twee sets te spelen, dus bij gelijke stand kon het 
puntensaldo van belang zijn. Ook hier was de eerste partij 
een confrontatie tussen de beide speelsters van Eikenlo. 
Het betrof een spannende strijd waarbij Ellen de 1ste set 
wist te winnen met 21-18. Ook in de 2de was het 
spannend, deze keer won Sofie, dit met 17-21. En zoals 
voorspeld gaf later het puntensaldo de doorslag in de 
ranking, hierin ging Sofie Ellen nipt vooraf. 

 Ellen Sofie 
 
Terug bij de -11. Joyce had intussen haar tweede partij verloren met 12-21 en 10-21. 
Laura was echter nog aan haar tweede partij bezig. In de eerste set had Laura op een bepaald 
moment zeven punten minder dan de tegenstandster. Naar het einde van de set knabbelde ze aan de 
achterstand en werd het nog 21-21. Laura maakte direct de nodige twee punten en won met 23-21. 
In de tweede set was het al even spannend, Laura won die met 21-19. 
Nadien verloren Joyce en Laura hun derde partij, dit met respectievelijk 7-21, 8-21 en 9-21, 16-21. 
Joyce verloor tevens haar laatste wedstrijd, dit met 11-21 en 9-21. 
De vierde partij van Laura was opnieuw spannend, het werd weerom een driesetter. Laura verloor 
deze partij met 16-21, 21-18 en 16-21. 
 
Een dikke proficiat aan Joyce en Laura voor hun deelname. 



Bij de – 13 verloor Sofie haar twee volgende wedstrijden, dit met 21-8, 21-5 en 21-5, 21-5. 
Ellen kon in haar tweede wedstrijd niet veel scoren, zij verloor met 21-5 en 21-8. 
In de laatste wedstrijd van haar poule gaf Ellen alles wat ze in zich had, die partij moest ze winnen 
wou ze voor Sofie eindigen. Ellen bood heel wat weerwerk tegen een sterkere tegenstandster doch 
zij moest haar gewonnen geven, setstanden 21-13 en 21-14. 
 
Dit resulteerde in het feit dat Sofie nog een wedstrijd mocht spelen voor de plaats en Ellen bleef 
steken op de laatste plaats. 
Sofie begon vrij goed aan haar laatste wedstrijd, doch kon het tempo dat de tegenstandster oplegde 
niet blijven volgen, zij verloor de wedstrijd met 21-11 en 21-6. 
 
De begeleiders waren tevreden van de inzet van alle speelsters!! 
Met dank aan de deelnemers vanwege het bestuur!! 
 
          R.C.  


