
Jeugdcup Gentbrugge  
 
 
Op 25 mei 2008 vond de jeugdcup plaats te Gentbrugge. 
Aanvankelijk zouden vier spelers deelnemen, Boute Jens in het enkel en in het dubbel, De Decker Gilles, 
Creytens Jeroen en Cranskens Dylan in het dubbelspel. 
Kort na de inschrijvingen werden wij ingelicht dat het dubbelspel niet kon doorgaan gezien het aantal 
inschrijvingen. 
Die zondag maakte dus enkel Jens de verplaatsing naar Gentbrugge. 
In zijn eerste wedstrijd kwam hij uit tegen Kestelyn Matthias (Pluimplukkers). 
In de eerste set nam Jens direct afstand van Matthias en won met 21-13. 
De tweede set verliep erg spannend, Jens gaf hier een eerder opgebouwde kloof uit handen. Jens haalde 
het met 21-18. De tweede wedstrijd van Jens was tegen Baeyens Senne (BC Denderleeuw). Jens won 
deze partij met 21-14 en 21-10. Jens had dus gewonnen van twee spelers welke voor hem in het 
klassement stonden, doch in de eindafrekening zou hij op hen geen plaats meer kunnen winnen, hij won 
wel een plaats ten opzichte van de afwezige De Decker Gilles en strandde uiteindelijk op één puntje van 
Baeyens Senne. 
Door zijn winst zou Jens uitkomen tegen een speler uit de top 5 in het klassement, toen hij vernam dat 
zijn tegenstander Ducheyne Thijs was wist Jens dat winst hier zo goed als uitgesloten was. 
Jens verloor de eerste set kansloos met 6-21. Na enkele raadgevingen door de begeleider vatte Jens de 
tweede set aan, Thijs liep opnieuw snel uit, doch gaandeweg knabbelde Jens aan de achterstand. 
Thijs had dit blijkbaar niet verwacht en maakte dan zelf ook een paar fouten waardoor de stand gelijk 
opging. Bij de tussenstand 12-14 begonnen de inspanningen voor Jens door te wegen. Thijs nam dan een 
zestal punten op rij en won de set met 14-21. 
Al snel moest Jens opnieuw het veld op, ditmaal tegen De Clipperlei Michiel (Drive). 
Jens was duidelijk de vorige wedstrijd niet verteerd, en zijn tegenstander speelde technisch erg sterk en 
beschikte over een sterk voetenspel. Jens verloor met 21-7 en 21-8. 
In zijn vijfde partij kwam Jens uit tegen Taildeman Joni (BC De Wallibies Brakel). Jens won met twee 
maal 21-11. 
In zijn laatste partij kwam Jens uit tegen De Smet Ben (Pluimplukkers). 
De eerste set ging gelijk op dit tot op het eind, het werd 20-20, 21-21. Ben pakte dan twee opeenvolgende 
punten en won dus met 21-23. Door dit setverlies was het duidelijk dat Jens mentaal gekraakt was. 
De coach had dit door en probeerde de moraal op te krikken, doch zonder resultaat. 
Al van in het begin van de tweede set had Jens een hoge foutenlast, hierdoor raakte hij steeds meer 
geïrriteerd, bij de stand 2-11, werd Jens er nogmaals op gewezen dat hij zichzelf geen dienst bewees door 
zijn gedrag. In het verdere verloop werd Jens iets rustiger doch het was duidelijk dat hij fysiek en mentaal 
moe was. Hij verloor de set met 7-21. 
Jens eindigde in het dagklassement op de 12de  plaats op 38 deelnemers. 
In het eindklassement eindigt Jens met 170 punten op de 23ste  plaats op 66 deelnemers, dit vlak voor 
Gilles welke een totaal heeft van 166 punten.   
 
Bij de meisjes -11 behaalden onze spelers volgend klassement, Wullfaert Chiara een 14de plaats, Van Den 
Driessche Chiara Laura een 19de en Vernaet Jascha een 22ste plaats, dit op 26 deelnemers. 
Bij de meisjes -13 werd Van Bogaert Ellen 10de, Vernaet Joyce 11de en De Baets Sofie 15de, dit op 19 
deelnemers.   
Bij de meisjes -15 werd De Boos Julie 28ste, Vyncke Anneleen 37ste, Waterschoot Myrthe 38ste en Rycek 
Kristien 40ste en laatste. 
Bij de meisjes – 17 werd Goethals Nicky 17de op 18 deelnemers. 
Meerdere van voornoemde spelers danken hun laag klassement aan het feit dat zij enkel in Eeklo 
deelnamen. 
Dank aan alle deelnemers van de afgelopen jeugdcup door het bestuur en de begeleiding. 
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