
Jeugdcup  
 

Op 20 januari 2008 vond de jeugdcup plaats te Sint-Martens-Latem. 
Voor Eikenlo had enkel Boute Jens zich opgegeven. 
Hij wou even goed of zelfs nog beter doen dan in Eeklo. 
Toen hij in de sporthal van Latem aankwam en op de tabellen zag wie zijn eerste tegenstander was begon 
hij toch een beetje te twijfelen. 
Omstreeks 11.30 uur diende Jens zijn eerste wedstrijd te spelen. 
Jens was aanvankelijk onder de indruk van zijn tegenstander en hij kwam erg snel op achterstand. 
Geleidelijk aan kon Jens gelijke tred houden maar de reeds ontstane kloof van een zestal punten kon hij 
niet meer overbruggen. Jens verloor de eerste set met 13-21. 
Voor de aanvang van de tweede set kreeg Jens enkele richtlijnen mee. 
En door het uitvoeren van deze raadgevingen was het nu Jens welke een kloof kon slaan van drie punten. 
Deze kloof hield lange tijd stand doch naar het eind van de set wrong Jens enkele gemaakte punten de nek 
om, dit had tot gevolg dat de stand bij 16-16 opnieuw in evenwicht stond. 
De tegenstander van Jens profiteerde op dat moment van het geaarzel van Jens en kwam 16-19 voor. 
Jens verloor dan kort nadien de set met 18-21. 
Een twintigtal minuutjes later mocht Jens reeds zijn tweede wedstrijd aanvangen. 
Dit beloofde nog een moeilijkere klus te worden dan zijn eerste wedstrijd. 
Het verschil in lengte en kracht was immens, doch wat Jens hierin te kort kwam trachtte hij op te vangen 
door zijn snelheid. In de eerste set hield hij in het begin gelijke tred, hij verloor echter de set met 14-21.  
Om hier te winnen zou Jens foutloos moeten spelen. En in de aanvang van de tweede set leek dit te 
lukken en ging het opnieuw gelijk op, doch bij een achterstand van 8-10 ging het plots erg vlug. Ook hier 
moest Jens de set laten aan zijn tegenstander, 12-21. 
Toen Jens aan tafel vernam wie zijn volgende tegenstander was ging er een zucht van opluchting door 
hem, van de “dienen” had hij de vorige keer gemakkelijk gewonnen. 
“Ja maar”, zei de coach, “niet te euforisch zijn, de wedstrijd moet gespeeld worden”. 
De eerste set ging vlot naar Jens met 21-7.  In set 2 had Jens zichzelf blijkbaar in slaap gewiegd, hij 
verloor tot zijn eigen verbijstering met 14-21. Na een potje peptalk van de coach was Jens tijdig wakker 
geschud, de derde set won hij met 21-9. 
En dan, zijn laatste wedstrijd. Hier kwam hij uit tegen diegene waarvan hij in Eeklo erg nipt verloren had 
in drie sets en waar in het heetst van de strijd zijn racket sneuvelde. 
Jens begon geconcentreerd aan deze partij, bouwde een kloof uit en kende deze keer geen terugval. De 
eerste set was voor hem, dit met 21-13. 
Deze keer kreeg hij van de coach geen richtlijnen betreffende zijn spel, het enige wat hij te horen kreeg 
was: "geconcentreerd blijven en afmaken". En Jens hield in het begin zijn concentratie, maar zijn 
tegenstander kwam toch nog eventjes terug toen het 9-8 werd. Maar dan brak blijkbaar de veer bij de 
tegenstrever, deze kon plots niets goed meer doen en de set ging vlot naar Jens met 21-9. 
Proficiat aan Jens welke er dus opnieuw in slaagde om twee van zijn vier wedstrijden te winnen. 
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