
Jeugdcup 2006 – 2007 
 

Op 28 januari 07 ging de jeugdcup door te Ertvelde. 
Voor Eikenlo BC namen vier spelers deel. 
Bij de meisjes – 15 speelden Van Leeuwe Brenda en Van Leeuwe Jolien. 
Bij de jongens – 15 speelde Creytens Jeroen en bij de – 17 trad Recollecte Kevin aan. 
Brenda en Jolien zaten elk in een poule van drie.  
En beiden verloren hun beide partijen. 
Jolien werd in de eerste wedstrijd overrompeld en kon geen enkel punt scoren. In haar tweede 
wedstrijd ging het een stuk beter doch de partij was voor haar tegenstandster met 17-21. 
Brenda stond in haar eerste partij tegenover een tegenstandster welke binnen haar bereik lag. 
Na een gelijkopgaand begin (10-11) begon Brenda te veel fouten te maken, zij verloor met 
14-21. 
Voor haar tweede partij kreeg ze enkele richtlijnen, meer initiatief in haar spel – meer agressie 
in haar slagen. Ook nu had ze een tegenstandster waarmee ze kon wedijveren. 
Het spel dat Brenda nu toonde was beter dan voordien doch de concentratie om dit een hele 
set door te trekken ontbrak. Brenda verloor ook deze partij met 14-21. 
In het onderlinge duel toonde Brenda zich sterker dan Jolien, zij mochten een partij spelen 
naar twee winnende sets welke Brenda won met 2-0. 
Bij de jongens -15 waren er slechts weinig deelnemers. Er werd één poule gemaakt van vijf 
spelers. Hierbij hoorde Jeroen welke zou moeten opboksen tegen enkele goede spelers. 
Jeroen moest het in zijn eerste partij waarmaken, in de overige wedstrijden leek hij geen kans 
te hebben. Jeroen startte vlot en bouwde gestaag zijn voorsprong uit. Bij de stand 14-6 maakte 
Jeroen enkele missers waardoor zijn tegenstander terug kwam tot 14-10. Jeroen herstelde zich 
en won uiteindelijk met 21-12. 
Intussen bleek er nog één speler van hun poule afwezig te zijn. Hierdoor moest Jeroen nog 
slechts twee partijen spelen, dit tegen de spelers die het klassement aanvoerden. 
Jeroen verloor zijn tweede partij met 3-21, hij kon het blijkbaar zelf niet begrijpen.  
En in zijn laatste wedstrijd trad hij aan tegen de sterkste speler van de poule. 
Winnen zat er zeker niet in, maar mits enkele aanwijzingen lukte het Jeroen om enkele mooie 
punten te scoren, uitslag 9-21. 
Bij de -17 had Kevin geen problemen met zijn opponenten. In zijn poule won hij met 21-7 en 
met 21-2. Ook won Kevin zijn wedstrijd voor de plaats.  
Hierdoor maak Kevin een flinke sprong naar voor in de stand, doch gezien dit slechts zijn 
tweede deelname is dit seizoen is de achterstand naar de topposities groot tegenover de 
spelers welke reeds deelnamen aan alle ontmoetingen. 
Het bestuur dankt de spelers voor hun inzet. 
De volgende ontmoeting vindt plaats op 18/02/2007 te Ronse. 
 
          R.C.  


