
Overzicht jeugdcup badminton deel 2: 

Na Nieuwjaar stonden er nog vijf jeugdontmoetingen op het programma. 

Niet alle deelnemers van de eerste ronde konden hun plaats verdedigen, Deschamps Bodhi en Deschamps 

Fabrice kampten beiden met een kwetsuur. 

Hier volgt een overzicht van de prestaties van onze spelers; 

Boute Jens nam op 15/01/2012 deel in Latem. Zijn eerste partij kreeg hij cadeau, de tegenstander was niet 

komen opdagen. Nadien won Jens vlot de volgende wedstrijd, dit met 21-5 en 21-5. Daarna volgde er een 

zware confrontatie tegen het eerste reekshoofd. Het werd een spannende driesetter welke Jens uiteindelijk 

verloor, dit met 17-21, 21-16 en 17-21. Door de nederlaag had Jens geen kans meer om door te stoten naar 

de finaleronde. Daarna won Jens nog vlot zijn laatste wedstrijd. 

Op  12/02/2012 was Jens er ook in Ronse. Hij won er gemakkelijk zijn eerste wedstrijd. Zijn tweede partij was 

tegen het tweede reekshoofd. Jens won na een slopende partij, dit met  21-17, 20-21 en 21-12. Kort na deze 

wedstrijd moest Jens al zijn volgende partij afwerken. Jens was niet hersteld van de vorige strijd en verloor 

vrij zwaar in zijn derde wedstrijd. Hierdoor werd Jens uitgeschakeld voor de finaleronde. 

OP 22/04/2012 nam Jens deel aan de ontmoeting te Temse, daar werd er enkel dubbel en dubbel gemengd 

gespeeld. Jens werd samen met zijn partner Harley Herssens (Lembeke) winnaar in hun reeks. In de drie 

eerste matchen wonnen beide heren met overmacht. De laatste wedstrijd kende een spannend verloop, 

Jens en Harley wonnen uiteindelijk de confrontatie, dit met 20-21, 21-16 en 21-18. Jens nam ook deel aan 

het gemengd, dit samen met Lotte Christiaens. Zij werden uiteindelijk tweede. Jens haalde dus eenmaal 

goud en eenmaal zilver. 

Christiaens Lotte kende een goede start in Latem, ook in haar tweede match tegen het eerste reekshoofd 

Aurelie Ongena  (Pluimplukkers) speelde Lotte goed mee. Lotte verloor nipt met 18-21 en 14-21. In haar 

derde wedstrijd tegen Amy Maljers (Ronse) won Lotte verrassend, na een sterke partij werd het 21-14 en 21-

18. Daarna won Lotte nog simpel haar laatste partij. Daar Aurelie in een spannende wedstrijd (driesetter) 

won van Amy  werd Lotte tweede is haar poule en gedeeld derde in haar categorie. 

In Ronse liep het voor Lotte voor geen meter, ze begon nog vrij goed en won in haar eerste partij set 1 met 

21-19 tegen Valeska Deventer  (Ronse).  Daarna maakte Lotte veel onnodige fouten en verloor de wedstrijd. 

Ook in haar volgende partij tegen Astrid Vanherbruggen (Mintons) was Lotte nergens en verloor met zware 

cijfers; 11-21 en 6-21. Lotte won dan wel nog haar laatste partij tegen een nieuwkomer. 

Ook in Lokeren (25 maart 2012) begon Lotte twijfelend aan het tornooi. Lotte kreeg meerdere malen peptalk  

van de coach te horen. Lotte won haar poule en kwam in de finale uit tegen Amy Maljers. Amy wou 

revanche nemen en startte erg sterk en bouwde een kleine voorsprong op. Halverwege set 1 kreeg Lotte nog 

enkele richtlijnen mee. De partij werd steeds heftiger en het tempo van de rally’s werd serieus opgevoerd 

door beide spelers. Lotte kon gelijk tred houden maar de kloof dichten kon ze niet meer. Amy won met 21-

15. In de tweede set nam Lotte in het begin het initiatief, doch halverwege stonden de bordjes gelijk: 10-10. 

De spanning bleef duren tot op het moment dat het 17-16 werd voor Amy.  Lotte begaf door de geleverde 

inspanningen  en was niet meer bij machte om het gehele terrein te bestrijken. Amy won de tweede set met 

21-16 en werd winnaar. Lotte eindigde tweede. Het moet gezegd dat Lotte in die laatste wedstrijd een 



spelbeeld had laten zien welke zij nog nooit voordien had verwezenlijkt. De begeleiders, ouders en andere 

supporters waren onder de indruk. 

In Temse speelde Lotte dubbel dames samen met Faith De Pessemier.  Van de vier koppels waren Astrid 

(Mintons) en Valeska (Ronse) duidelijk te sterk voor de anderen. Ook Lotte en Faith verloren tegen hen, dit 

met 11- 21 en 10-21. Zij wonnen wel hun twee andere matchen en werd dus tweede. Lotte speelde later die 

dag nog gemengd met Jens.  De beslissende wedstrijd voor eindwinst was de partij Lotte / Jens tegen Astrid 

Vanherbruggen /  Harley Herssens. Het werd een driesetter. Astrid en Harley wonnen de eerste set met 11-

21. Lotte en Jens wonnen de tweede set met 21-18. De derde set was met 15-21 opnieuw voor Astrid en 

Harley. Lotte won dus twee maal zilver. 

Christiaens Bram speelde erg goed in de tweede ronde. Hij startte te Latem met een tweede plaats. In de 

halve finale diende Bram hiervoor Niels Desmet opzij te zetten. Het werd een zware fysieke partij welke 

Bram won met 15-9, 9-15 en 15-9. In de finale kwam Bram fysiek te kort om Brecht Dobbenie  te 

verontrusten. 

In Ronse haalde Bram een derde plaats. Na winst in vier partijen moest Bram zijn meerdere herkennen in 

Jarne Quintelier (de latere winnaar). 

Ook in Lokeren haalde Bram de halve finale. Deze verloor Bram van Lennert  Taildeman met 11-15 en 12-15. 

Bram werd opnieuw gedeeld derde. 

In Temse speelde Bram dubbel heren samen met Matteo Christiaens (Lokeren). Zij wonnen hun drie eerste 

partijen. Tegen Brecht Dobbenie en Stijn Van Herreweghe kwamen Matteo en Bram in de eerste set niet in 

hun ritme, ze verloren die set met 7-15. Na enkele richtlijnen van de coach werd de tweede set aangevat. 

Brecht en Stijn leken opnieuw een kloof uit te bouwen maar gaandeweg kwamen Matteo en Bram onder 

stoom en leken er ze op weg om een derde set uit de brand te slepen bij een 14-13 voorsprong.  Helaas liep 

het net toen fout en wonnen Brecht en Stijn de tweede set met 14-15. In de strijd om de derde plaats 

verloren Matteo en Bram, na een spannende wedstrijd, met 12-15 en 11-15. Bram en Matteo  werden 

hierdoor vierde. Er was sprake van enige teleurstelling bij Bram, veel tijd om er bij stil te staan kreeg hij niet. 

Aan de zijde van Phoebe De Pessemier mocht hij nog drie partijen afwerken in zijn poule. Het eerste dubbel 

gemengd werd door hen vlot gewonnen. De volgende wedstrijd was tegen Kristien Cool en Matteo.  De 

eerste set werd een thriller, Phoebe en Bram wonnen deze met 15-14. Zij wonnen nadien ook set twee, dit 

met 15-11.  Phoebe en Bram wonnen vervolgens de derde match en kwamen in de finale terecht. In de finale 

kenden zij een erg slechte start met op een gegeven moment een 2-10 achterstand. Bram kreeg enkele 

malen teken om sneller te spelen. Door deze bijstelling kwam ook Phoebe beter in de wedstrijd en kwam het 

koppel nog sterk opzetten. De eerste set werd gewonnen door  Felien Botte en Niels Desmet met 13-15. 

Phoebe en Bram kregen enkele richtlijnen en werden nog wat opgepept, en met resultaat. Zij wonnen de 

tweede set met 15-9. In de derde beslissende set ging het gelijk op maar met de nodige steun van aan de 

kant trokken Phoebe en Bram aan het langste eind, zij wonnen deze set met 15-12. En zo haalden zij de 

eindoverwinning binnen. 

Met slechts nog een ontmoeting op 6 mei loopt deze competitie op zijn eind. Alvast proficiat voor de 

geleverde prestaties van de spelers en hopelijk kunnen Bodhi en Fabrice hun wederoptreden maken in deze 

laatste ontmoeting. 

Chris 


