
Jeugdcup Latem

Op 16 januari 2011 ging de jeugdcup door te Latem.

Bij de jongens -11 was enkel Deschamps Bodhi van de partij. Bodhi verloor twee van zijn drie
wedstrijden.  In zijn twee eerste wedstrijden kwam hij telkens uit tegen een veel sterkere tegenstander.
En Bodhi zelf was niet erg gefocust op de wedstrijden zodat hij de weinige kansen welke hij dan toch
had meermaals de nek omwrong. Ook in zijn laatste wedstrijd liet hij zich dikwijls afleiden door zijn
omgeving. Ondanks dit gegeven won Bodhi deze partij met 15-9 en 15-6.

Bij de meisjes -15 kwam Deschamps Gaëlle verrassend voor de dag.
Na het verlies van haar eerste wedstrijd met tweemaal 15-13 tegen Julie Moret won zij nadien al haar
overige matchen. Gaëlle was tevreden over haar wedstrijd tegen Julie. Ook de coach had een hele
metamorfose bij Gaëlle gezien. Het enige minpuntje was dat zij wel degelijk de kansen had om die
eerste wedstrijd te winnen.
De coach hoopte dat zij dit niveau kon aanhouden, en deze wens kwam uit.
Gaëlle won vervolgens tegen Kim Carpentier met 15-9 en 15-7.
Daarna kwam er een serieuzere test, dit tegen Lynn Moentjes. In het verleden stonden deze partijen
garant voor een spannend verloop. Gaëlle liet Lynn in de eerste set geen enkele kans, het werd 15-4.
In het begin van set 2 kende Gaëlle een misslag, ze verloor enkele punten op rij en zocht vertwijfeld
haar coach, ze had pijn in de schouder. De coach gaf haar mee om rustig haar punten op te bouwen,
indien de pijn te erg werd moest ze stoppen. Beetje bij beetje sloop Gaëlle terug dichter bij de trok
uiteindelijk ook de tweede set naar haar toe, dit met 15-13.
Na die wedstrijd zei Gaëlle dat ze niet veel hinder had ondervonden van de schouder, wel voelde ze
een lichte pijn bij bepaalde houdingen.
De volgende partij mocht er ook zijn. Tegen Astrid Vanherbruggen was Gaëlle tot nu steeds de
mindere geweest. De eerste set verliep erg spannend, Astrid won deze met 13-15.
Gaëlle kreeg nog een beetje peptalk mee voor het vervolg van de wedstrijd. En dit hielp.
Gaëlle won de tweede set met 15-10 en nadien set drie met 15-5.
Astrid wist niet wat haar in de derde set overkwam, ook enkele toeschouwers stonden met enige
verbazing te kijken naar deze onverwachte ontwikkeling.
In haar laatste wedstrijd trof Gaëlle met Vandeweghe Lotte opnieuw een zware tegenstander.
Lotte had ook in een driesetter gewonnen van Astrid. Het was wel de eerste keer dit seizoen dat beide
speelsters tegenover elkaar stonden. Gaëlle nam van in het begin het initiatief en ook Lotte wist geen
antwoord op het spel van haar tegenstander. Gaëlle won de eerste set met 15-7. Gaëlle werd na deze
winst door de coach onmiddellijk uit haar reeds aanwezige roes gehaald, “blijven focussen en geen
cadeaus” kreeg ze te horen. En het werd nog erger voor Lotte, halfweg keek ze op tegen een 8-0.
Uiteindelijk won Gaëlle deze set met 15-1. Gaëlle speelde dus veruit haar beste tornooi ooit. Nu komt
het moeilijkste, de bevestiging.

En dan was er nog Boute Jens bij de jongens -17.
Ook Jens speelde een van zijn betere tornooien. Zijn eerste wedstrijd was meer dan een thriller.
Jens won met 15-13, de tweede set was voor zijn tegenstander met 16-18, de derde set was dan weer
voor Jens, ook nu in verlengingen, het werd 16-14.
De volgende tegenstander van Jens was Kjell Clepkens. Normaal is Jens en maatje te klein voor Kjell.
Dit was echter niet te zien in de eerste set welke zwaar bevochten werd. Kjell nam de set met 11-15. In
de tweede set bekocht Jens zijn geleverde inspanningen en ging kansloos ten onder, het werd 3-15. In
de derde partij speelde Jens iets minder gevat, hij maakte teveel foutjes. Hij verloor die match met 9-15
en 6-15.
Na een korte rustpauze kreeg “kleine” Jens een forse tegenstander voorgeschoteld in de naam van
Gillian Dhaenens. Een bleu wat badmintoncompetitie betrof maar komende uit het tennis, beschikte
Gillian over een zware mokerslag. Jens moest de shuttles dus zo veel mogelijk buiten het bereik van
Gillian houden wat niet zo eenvoudig was. In de eerste set lukte het redelijk en Jens won met 
15-8.  In set twee kreeg Jens enkele “aanslagen” te verwerken. Gillian won deze met 5-15.
De derde set werd een nek aan nek race, Jens haalde het met 15-13.

Chris.


