
Jeugdcup Gentbrugge 

Op zondag 06 mei 2012 stond de laatste jeugdontmoeting op het programma, dit te Gentbrugge. 

 

Bij de jongens -13 haalde Christiaens Bram een gedeelde derde plaats. 

Na vlotte winst in zijn poule kwam Bram in de halve finale uit tegen Lennert Taildeman. 

Bram won de zwaar bevochten eerste set met 15-14. In de tweede set zakte Bram een beetje weg en 

Lennert won met 9-15. Lennert was ook in de derde set te sterk voor Bram en won met 4-15. 

In de eindstand eindigt Bram op de tweede plaats. 

 

Nog in dezelfde leeftijdscategorie nam Fabrice Deschamps deel. Fabrice kwam terug uit blessure en 

miste duidelijk ritme en touch. Fabrice verloor al zijn wedstrijden en was duidelijk teleurgesteld. 

Mede door het missen van meerdere ontmoetingen eindigt Fabrice als 51
ste

. 

 

Bij de jongens – 17 kwam Boute Jens voor een laatste maal in actie, vanaf volgend seizoen mag Jens 

zijn kunnen bewijzen in de competitie bij de volwassenen. 

Jens diende drie wedstrijden af te werken in zijn poule. In zijn eerste partij moest Jens zijn meerdere 

erkennen in Bert Van Der Meulen. Hoewel hij in beide sets gelijke tred kon houden liet Jens het 

telkens op het laatst afweten, Jens verloor met 16-21 en 17-21.  Zijn tweede wedstrijd won Jens vlot 

met 21-7 en 21-6. De derde partij verliep spannend welke Jens uiteindelijk verloor in drie sets, 

setstanden: 21-9, 16-21 en 20-22. 

Jens eindigt in de eindrangschikking op een negende plaats. 

 

Bij de meisjes – 15 kwam Christiaens Lotte in haar eerste wedstrijd uit tegen Maljers Amy (Ronse). 

Een spannende eerste set werd gewonnen door Lotte, dit met 21-18. Een al even spannende tweede 

set ging naar Amy, 19-21. En dan kwam het zwakke punt van Lotte naar boven, de fysieke weerstand. 

Amy won de derde set vlot met 9-21. Lotte was teleurgesteld na nochtans een mooie wedstrijd. 

Daarna volgde er een herkansing tegen Astrid Vanherbruggen.  De eerste set was ook gelijk opgaand 

maar Lotte liet op het einde van de set enkele kansen onbenut. Astrid won met 21-15. Opnieuw stak 

het tekort aan fysieke paraatheid de kop op bij Lotte, in de tweede set was ze dan ook kansloos. 

Astrid nam de tweede set met 15-5. 

We kunnen nog melden dat Vanherbruggen Astrid (St Niklaas – Mintons) eindwinnares is bij de 

meisjes – 15, langs deze weg een proficiat van de begeleiders van Eikenlo. 

Dan kwam Lotte in haar laatste wedstrijd uit tegen Lynn Moentjes, dit was zeker haalbaar voor Lotte 

daar zij Lynn in het verleden al had overwonnen en ook al omdat Lynn de laatste tijd niet meer had 

deelgenomen. Maar Lynn verraste en Lotte moest tot het uiterste gaan. Zo zie je maar dat elke 

wedstrijd moet gespeeld worden. Het werd dan ook een spannende driesetter. In de derde set 

maakte Lynn op het laatst enkele onnodige foutjes en Lotte liet de kans niet liggen en won de 

confrontatie. De setstanden waren 22-20, 18-21 en 21-12. 

In de eindrangschikking eindigt Lotte als zesde. 

Ook voor Lotte kan dit wel eens de laatste deelname zijn geweest bij de jeugdcup. Zoals de meeste 

van haar huidige opponenten zal zij vanaf volgend jaar deelnemen aan tornooien bij de volwassenen. 

Wij wensen haar succes, maar geven toch nog een gouden raad mee, werken aan die fysieke conditie 

zal meer dan nodig zijn. 

 

Bij de jongens – 11 kon Deschamps Bodhi door blessure ook de laatste jeugdcup niet mee doen. 

Na het missen van meer dan de helft van de ontmoetingen eindigt Bodhi toch als 14
de

 in de 

einduitslag. 

 

Dank aan alle deelnemers van de afgelopen jeugdcup vanwege het clubbestuur en de begeleiders, 

tot volgend seizoen. 

 

         CR. 


