
Jens Boute

Jens moet dit seizoen aan de bak bij de jongens -17.
Hierna volgt een overzicht van zijn verrichtingen in het eerste deel van het seizoen.

* Op zondagnamiddag 3 oktober diende Jens 5 wedstrijden te spelen.
Zijn eerste wedstrijd verloor Jens met 12-21 en 16-21.  In zijn tweede wedstrijd kon Jens nog meer
weerwerk bieden maar ook nu verloor hij in twee sets, dit met 17-21 en 18-21.
De coach moest naar de volgende wedstrijd toe het temperament van Jens een beetje dimmen, want
wanneer het ietsje minder ging in de wedstrijd maakte hij maar al te dikwijls onnodige fouten.
Zijn derde partij kon Jens wel binnenhalen, dit met 21-11 en 21-12.
De vierde wedstrijd van Jens die namiddag verliep over drie sets. Jens verloor de eerste set met 9-21
maar herpakte zich door set 2 en 3 te winnen met 21-14 en 21-9.
Door het fysieke werk dat Jens al had moeten leveren in de vier wedstrijden was zijn verplaatsings-
vermogen voor de laatste wedstrijd verre van top. Jens verloor deze partij met 14-21 en 14-21.

* Op 24 oktober, in Buggenhout, diende Jens opnieuw vijf wedstrijden af te werken.
Hier kunnen we het overzicht kort houden, Jens had een mindere dag en speelde meer tegen zichzelf
dan tegen zijn opponent.
Jens verloor met zware cijfers zijn eerste wedstrijd. In zijn volgende partij won hij na drie spannende
sets, setstanden 15-11, 13-15 en 15-12.
In zijn derde partij was Jens opnieuw kansloos. In zijn vierde wedstrijd ging hij ten onder na drie sets,
15-11, 11-15 en 10-15. Zijn laatste wedstrijd verloor Jens opnieuw met zware cijfers.

* Op 28 november gingen we met zijn allen naar “De Wallabies”.
Na de povere prestaties van de vorige ontmoeting had Jens een “preekje” gekregen van zijn coach, dit
vooral over zijn houding op het terrein. En blijkbaar kende dit resultaat, want Jens stond met een veel
positievere houding op het terrein. En het resulteerde ook in betere uitslagen.
Jens won zijn eerste twee wedstrijden met 2-0. De derde match verloor hij, dit tegen Kjell Clepkens.
Maar Jens speelde veel beter dan in zijn vorige ontmoeting tegen Kjell.
Jens verloor ook zijn volgende match, dit na een slopende driesetter, setstanden 13-15, 18-16 en 9-15.
Jens was moe en na dit verlies wat teleurgesteld. De coach bracht wat peptalk want veel tijd om hier
bij stil te staan was er niet.
Na een tiental minuten moest Jens zijn laatste wedstrijd beginnen, dit tegen Nassim Amnad.
Jens had de vorige ontmoeting tussen hen verloren, hij besefte dat zijn tegenstander sterk was.
De partij werd weerom een spannende driesetter, dit keer was de winst voor Jens. Het werd 15-12,
12-15 en 15-13.

* Op 5 december stond Aalsterse op het programma.
In Aalst verliep het voor Jens iets minder, hij was niet 100 procent fit. 
Voor zijn eerste partij moest Jens niet spelen, hij won met walk-over.
Jens won de tweede partij met 21-6 en 21-3.
Jens verloor nadien kansloos zijn twee laatste wedstrijden.

Chris.


