
Jeugdcup 2006 – 2007 
 

Op 01 oktober 06 mochten de jeugdspelers hun competitie aanvatten. 
De eerste ontmoeting vond plaats in de nieuwe sporthal te Dendermonde (St-Gillis). 
Voor Eikenlo BC namen drie spelers deel. 
Bij de meisjes – 13 speelden De Baets Sofie en Van Bogaert Ellen. 
Bij de jongens – 15 debuteerde Cranskens Dylan. 
Ook hier was de nieuwe telling van kracht.  
En gezien er weinig inschrijvingen waren bij de meisjes, en het feit dat men over vijftien 
velden beschikte mochten zij twee sets spelen naar 21 punten.  
Beide meisjes zaten in een poule van drie. 
Ellen mocht als eerste het veld op. Zij speelde een goede eerste set en won deze met 21-11. 
In de tweede set ging het lange tijd gelijk op, bij een 14-14 tussenstand kon Ellen een kloofje 
slaan. Ellen hield stand en won ook de tweede set.   
Ellen mocht daarna onmiddellijk aan haar volgende match beginnen. 
Op hetzelfde moment vatte Sofie haar eerste partij aan. 
Sofie kon in haar eerste set aanvankelijk gelijke tred houden met haar tegenstandster.  
Halverwege de eerste set begon het fout te lopen voor Sofie, blijkbaar had ze last van de 
zenuwen en maakte zij onbegrijpelijk fouten. De concentratie was volledig weg. 
Sofie verloor de eerste set en was niet bij machte om dit recht te zetten in de tweede set. 
Intussen had Ellen haar tweede match verloren met tweemaal 11-21. 
Sofie verloor kansloos haar tweede match, de tegenstandster van Smash4fun was duidelijk te 
sterk. Het werd 4-21 en 6-21. 
Ellen, tweede in de poule, mocht spelen voor de plaatsen 3 en 4. Haar kansen waren 50-50, 
doch Ellen verloor de wedstrijd en werd vierde. 
Sofie welke derde was in haar poule diende te spelen voor de plaatsen 5 en 6. 
Het werd een spannende eerste set welke Sofie won met 21-19.  In de tweede set maakte de 
tegenstandster van Sofie te veel fouten, Sofie won set twee met 21-11. 
Ook Dylan startte in een poule van 3. Zijn matchen diende slechts naar één set te worden 
gespeeld naar 21 punten. Dit had natuurlijk het nadeel dat er niet kon bijgestuurd worden. 
Als debutant en vrij nieuw in de badmintonsport speelde Dylan heel behoorlijk. Hij verloor 
beide partijen met 21-13.  
Dylan won zijn laatste partij en werd vijfde. 
De eerste set had hij van in het begin onder controle en gaf deze niet meer uit handen. 
De tweede set leek een kopie te worden van de eerste doch na enkele verkeerde baltoetsen van 
Dylan en enkele mooie punten van zijn tegenstander keek Dylan plots tegen een achterstand 
aan. Dylan kon zich herpakken en na een spannende game kon hij ook deze set binnenhalen. 
Proficiat aan de deelnemers vanwege het bestuur.  
De volgende ontmoeting vindt plaats op 29/10/2006 te Buggenhout. 
 
          R.C.  


