
Jeugdcup 2006 – 2007 
 
Op zondag 19 november 06 vond in de sporthal te Eeklo de derde competitiedag plaats van de 
Jeugdcup. 
Voor Eikenlo BC namen volgende spelers deel, Boute Jens, Cornelis Lode, De Baets Sofie, 
Van Bogaert Ellen, Cranskens Dylan, Creytens Jeroen, De Smet Jolien, Van Leeuwe Jolien, 
Van Leeuwe Brenda, Cornelis Bert en Recollecte Kevin. 
 
Bij de jongens  -11 startte Jens in een poule van drie. Er werd gespeeld naar twee sets. 
De eerste tegenstander van Jens had een betere slagtechniek maar liet het tactisch nogal eens 
afweten. De eerste set verliep spannend, Jens verloor nipt met 18-21. De tweede set won Jens 
met 21-12. Jens won dus de wedstrijd door een beter puntensaldo. 
Jens won ook de tweede wedstrijd met 21-14 en 21-16. 
De derde en laatste wedstrijd van Jens was aanvankelijk gelijklopend. Jens won nipt de eerste 
set met 21-19,  in de tweede set maakte zijn tegenstander teveel fouten, 21-10 voor Jens. 
 
Bij de jongens -13 speelde Cornelis Lode. Lode bracht eveneens een prachtig resultaat. 
In zijn categorie moest er gespeeld worden naar twee winnende sets.  
Zijn eerste wedstrijd werd een thriller. De eerste set verloor Lode met 21-20.  In de tweede set 
kreeg Lode vleugels, hij won deze set met 8-21. De derde set was opnieuw erg spannend. 
Lode won op zijn beurt nipt met 20-21. 
In zijn tweede wedstrijd trof Lode een sterke tegenstander, hij verloor met 4-21 en 10-21. 
Zijn laatste wedstrijd won Lode met 21-6 en 21-15. 
 
Bij de meisjes -13 speelden De Baets Sofie en Van Bogaert Ellen. 
Zij zaten samen in een poule van vier. 
Ellen verloor haar eerste wedstrijd met 11-21 en 5-21. 
Ook Sofie verloor haar eerste partij, dit met 5-21 en 20-21. 
In de onderlinge confrontatie ging het er in de eerste set spannend aan toe, Sofie won de set 
met 21-18.  In de tweede set was het voordeel duidelijk voor Sofie, zij won met 21-10. 
In haar laatste wedstrijd ging Sofie na een slopende eerste set fysiek onderuit, de eerste set 
verloor zij met 20-21, de tweede set ging vlot met 7-21 naar de tegenstandster. 
Ellen van haar kant kon de dag afsluiten met een overwinning. We hadden al enkele 
spannende wedstrijden kunnen volgen, en deze mocht er ook zijn. 
De cijfers spreken voor zich, setstanden: 20-21, 21-18 en 21-16. 
 
Bij de jongens -15 kende Cranskens Dylan geen schitterend parcours. 
Reeds in zijn eerste wedstrijd maakte hij enkele onbegrijpelijke fouten, misschien omdat het 
iets te gemakkelijk ging daar hij deze partij won met 21-6. Doch in de volgende twee 
wedstrijden werd het duidelijk dat Dylan niet in zijn doen was. Hij verloor de tweede partij 
met 7-21. De laatste wedstrijd verloor hij met 8-21 en 8-21.   
Nog in de -15 debuteerde Creytens Jeroen. Jeroen welke nog maar pas van september 2006 is 
gestart met badminton toonde zeker dat hij slagtechnisch mee kan in zijn categorie. 
Zijn tegenstanders welke reeds lange tijd deelnemen aan de jeugdcup maakten van hun 
ervaring gebruik om Jeroen tactisch onder druk te zetten. 
Jeroen verloor zijn eerste partij kansloos met 5-21. 
Ook de tweede partij verloor hij, dit met 12-21.  In deze partij werden meerdere lange rally’s 
bevochten, doch meestal ging het punt naar de tegenstander. 
 



Bij de meisjes -15 namen De Smet Jolien, Van Leeuwe Jolien en Van Leeuwe Brenda voor 
het eerst deel aan de competitie.  Jolien en Jolien kwamen uit in dezelfde poule. Zij verloren 
beiden kansloos hun wedstrijd tegen het reekshoofd. In de onderlinge confrontatie haalde Van 
Leeuwe Jolien het van De Smet Jolien in twee sets, 21-15 en 21-17. 
Brenda op haar beurt verloor haar twee wedstrijden in haar poule. 
Van Leeuwe Jolien verloor dan haar partij voor plaats 9 met 6-21. 
Brenda en De Smet Jolien kwamen tegen elkaar uit voor de plaatsen 11 en 12. 
Brenda won de wedstrijd met 21-18. 
 
Bij de jongens -17 verloor Cornelis Bert zijn drie wedstrijden. In zijn laatste partij was Bert 
aan de winnende hand toen hij op een gegeven ogenblik zijn enkel verzwikte. 
Bert was hierdoor wat uit zijn concentratie en voor een stuk het vertrouwen kwijt. Hierdoor 
gaf hij een 11-6 voorsprong uit handen en verloor met 13-21. 
Nog bij de -17 won Kevin zijn wedstrijden. De eerste partij gebeurde dit met 21-16. De 
tweede won hij met 21-5. Zijn laatste partij won Kevin met 21-8. 
 
Met dank aan de deelnemers vanwege het bestuur.  
De volgende ontmoeting vindt plaats op 03/12/2006 te Moorsel.  
 
          R.C.  


