
Jeugdcup 2006 – 2007 
 
 

Op zondag 11 maart 07 vond de jeugdcompetitie plaats in Sint-Niklaas. 
 
Bij de jongens -13 nam De Decker Gilles deel aan de competitie  
De Baets Sofie en Van Bogaert Ellen namen deel bij de meisjes -13. 
Marclé Laura en Vernaet Joyce traden aan in de categorie -11. 
 
Het was opvallend dat er deze keer weinig deelnemers waren. Waren de examens en de voorspelling van 
mooi weer in het weekend hiervoor verantwoordelijk? 
 
Gilles stak in een poule van vier en zij mochten een volledige partij afwerken, dus twee winnende sets. 
En in de eerste wedstrijd van Gilles was het spannend, het werd een driesetter welke Gilles verloor, dit 
met 18-21, 21-18 en 19-21. Na deze strijd mocht Gilles lange tijd rusten, want ook de volgende match 
verliep in drie lange sets. Die twee spelers hadden elkaar zo afgemat dat zowel Gilles als zijn vorige 
tegenstander hun volgende twee partijen vlot wonnen. Gilles won de tweede partij met 21-7 en 21-15, zijn 
derde met 21-7 en 21-11. 
 
Ook bij de meisjes -11 waren er slechts zes deelnemers. Dit waren de topspeelsters van die reeks met 
daarbij Joyce en Laura die voor de tweede maal meededen. Hierdoor werden onze meisjes elk in een 
ander poule verdeeld met sterke tegenstanders. 
Joyce verloor haar beide matchen, haar eerste partij met 5-21 en 6-21, haar tweede met 4-21 en 1-21. 
Laura speelde in haar eerste partij meer dan behoorlijk, zij verloor de match met 14-21 en 15-21. 
Daarna moest Laura tegen de nummer 1 in de stand. Laura was kansloos, ze verloor met 1-21 en 5-21. 
Joyce en Laura moesten dus tegen elkaar voor de plaats vijf en zes. Hier nam Joyce zoals in Ronse een 
scherpe start en liep vijf punten uit. Laura dichtte naar het einde toe langzaam de kloof en won met 21-20. 
Ook de tweede set was voor Laura, dit met 21-10. 
 
Bij de meisjes -13 waren twaalf deelnemers, de top zes werden in poule 1 en 2 onderverdeeld, de 
volgende deelnemers in poule 3 en 4. 
Gezien in de stand, na de confrontatie te Ronse, Sofie de vierde plaats bezette en Ellen de vijfde kwamen 
zij uit in de 1ste en 2de poule. De meisjes mochten spelen naar twee sets. 
Sofie speelde een zwakke eerste wedstrijd en verloor met 5-21 en 8-21.  
Ellen startte in haar eerste wedstrijd vrij overtuigend en na een spannende strijd won ze de eerste set met 
21-19. In set 2 liep het echter grondig fout voor Ellen, zij verloor deze met 7-21. 
Hoewel Sofie al iets beter speelde verloor ze ook haar tweede wedstrijd, dit met 14-21 en 9-21. 
Ellen startte haar tweede partij zoals haar eerste, ze verloor de eerste set na een spanende strijd, dit met 
17-21. En opnieuw kon ze het goede spel van de eerste set niet doortrekken in set twee, ook deze verloor 
ze met 7-21. 
Een onderlinge confrontatie moest uitsluitsel brengen wie van de Eikenlo-girls vijfde of zesde werd. 
Sofie telde in het klassement één puntje meer dan Ellen. 
Ellen was erop gebrand om een goede wedstrijd te spelen en zo over Sofie te wippen ik de klassering,  
maar het liep totaal fout. 
Waar ze voordien goede services sloeg en bij wijlen tactisch goed bezig was liep nu alles verkeerd. 
Kwam daar nog bij dat op dat moment Sofie blijkbaar wakker was geschoten, en ook nog goed begon te 
spelen. Sofie kon blijkbaar niets verkeerd doen, de shuttle vloog steeds weer terug tot bij Ellen welke niet 
meer wist wat ze moest doen. Sofie won met 21-11 en 21-10. 
 
Met dank aan de deelnemers vanwege het bestuur.  
 
          R.C.  


