
Jeugdcup

Op 03/04/2011 dienden  onze jeugdspelers aan te treden in Temse.

Bram Christiaens startte met een gemakkelijke partij en won deze met 21-7 en 21-1.
In zijn volgende match verloor Bram de eerste set van Simon De Langhe met 19-21, de volgende set won 
Bram  met 21-10. De derde set bleef spannend tot op het eind, Bram haalde het met 21-18.
Iedereen verwachtte nadien een spannende wedstrijd tussen Bram en Stijn Van Herreweghe. Na een 
moeilijke start nam Bram na verloop van tijd het initiatief, Bram won met 21-14 en 21-12.
In de finale kwam Bram uit tegen Evelien Cauwenbergh. Bram startte sterk en had snel een kloof van vijf  
punten. Gaandeweg kwam Evelien meer in de partij en ging op en over Bram. 
Evelien won met 21-12 en 21-14. 

Bodhi Deschamps startte met een overwinning, hij won de eerste partij met 21-5 en 21-5. In zijn volgende 
partij had Bodhi geen kans, daar verloor hij met 8-21 en 7-21. Ook de twee volgende matchen verloor 
Bodhi, deze nederlagen konden vermeden worden daar Bodhi meerdere malen te gemakkelijk in de fout 
ging, een puntje waar nog hard aan gewerkt moet worden.

Fabrice Deschamps verloor al zijn wedstrijden, niettegenstaande het er enkele malen spannend aan toe 
ging moest hij telkens de winst aan zijn tegenstander laten. De eerste partij verloor Fabrice met 8-21 en
17-21, de tweede partij werd het 14-21 en 19-21. In de derde match werd het 13-21 en 12-21.
In zijn laatste match won Fabrice de eerste set met 21-20, nadien verloor hij de tweede en derde set, dit 
met 16-21 en 13-21.

Bij de meisjes -15 kwam Lotte Christiaens in haar eerste wedstrijd uit tegen thuisspeler Lynn Moentjes.
Lotte maakte te veel fouten bij haar opslag. Lynn was meer geconcentreerd en won in twee sets, 15-21 en 
10-21.  In haar volgende wedstrijd had Lotte weinig tegenstand, zij won vlot met 21-13 en 21-7.
In haar laatste wedstrijd maakte Lotte opnieuw te veel onnodige fouten, zij verloor dan ook met 21-13 en 
21-14.

Gaëlle  Deschamps  won haar twee eerste wedstrijden, de coach stelde echter vast dat niet alles verliep 
zoals het hoorde. Gaëlle speelde te wisselvallig. Tegen Karen De Man won Gaëlle met 21-13 en 21-14. 
Daarna won Gaëlle van Aurelie Ongena 21-12 en 21-8. Gaëlle kwam in de finale uit tegen Julie Moret.
En tegen Julie kan men het  zich niet permitteren om wisselvallig te spelen. Gaëlle werd overspeeld en 
verloor de eerste set met 9-21. Na wat peptalk startte Gaëlle beter in de tweede set, zij nam een duidelijke 
voorsprong doch op het laatste gaf Gaëlle de set nog bijna uit handen, het werd 21-20. De derde set verliep 
vrij spannend maar het was Julie welke tenslotte deze set won met 15-21. 

Bij de jongens – 17 startte Jens Boute met een overwinning, het werd 21-6 en 21-12.
Nadien volgden er twee zware confrontaties, Jens verloor deze twee wedstrijden, de ene met 20-12 en
17-21, de tweede met 16-21 en 13-21. Jens had veel moeten geven in deze wedstrijden en verloor dan ook 
kansloos zijn laatste partij.

Ook Bruno startte met een overwinning, hij won na een zwaar bevochten partij op puntensaldo, het werd 
20-21 en 21-17.  Ook zijn volgende match verliep spannend, dit maal verloor Bruno, dit met 20-21 en 19-21.
In zijn derde wedstrijd zat Bruno er een beetje door, hier was hij kansloos, hij verloor met 9-21 en 6-21.
In zijn laatste wedstrijd  kon Bruno in de eerste set nog aanklampen, het werd 10-15. In de tweede set kon 
Bruno geen weerwerk meer geven, hij verloor de set met 4-15.

R.C.


