
Jeugdcup 2007-2008 
 
Op 07 oktober 2007 startte het nieuwe seizoen van de Jeugdcup. 
 
Er werd door de organisatie voor dit nieuwe seizoen een nieuw systeem gehanteerd. 
Zo kon er in Dendermonde zowel worden ingeschreven voor het enkelspel als voor het 
dubbelspel. Alle matchen zouden worden afgewerkt naar twee winnende sets. 
 
Voor Eikenlo werden volgende spelers ingeschreven: Van Bogaert Ellen, Marclé Laura,   
Vernaet Joyce, De Decker Gilles en Creytens Jeroen. 
 
Het nieuwe systeem zorgde al voor ontevredenheid bij enkele spelers. Gezien de 
inschrijvingen al van een week op voorhand moeten worden doorgegeven had dit tot gevolg 
dat er meerdere van de ingeschreven spelers afwezig waren. Hierdoor vielen er gaten in de 
tabellen. Meerdere spelers werden hiervan het slachtoffer. Sommigen dienden slechts twee 
wedstrijden te spelen, dit niettegenstaande er in hun reeks genoeg deelnemers waren om 
ruimere poules samen te stellen. 
 
Ellen, Joyce en Laura dienden slechts twee matchen te spelen. 
De meisjes verloren hun wedstrijden, telkens met 2-0. 
Joyce verloor met 3-21, 1-21 en met 8-21, 10-21. 
Laura verloor met 9-21, 6-21 en met twee maal 4-21. 
Ellen verloor haar eerste wedstrijd met 14-21 en 12-21. 
Ook in de tweede wedstrijd was zij steeds op achtervolgen aangewezen, ze verloor met 12-21. 
Na enkele raadgevingen vatte ze de tweede set beter aan, het werd een nek aan nek race, bij 
17-17 nam ze enkele slechte beslissingen en kwam 17-20 achter. 
Nog even trachtte Ellen het roer om te draaien, doch verder dan 18-21 kwam ze niet. 
 
Jeroen startte voor het eerst bij de reeks -17. 
Zijn eerste partij werd een spannende wedstrijd, de eerste set won Jeroen met 21-14. 
In de tweede set was Jeroen niet goed bij de zaak, hij verloor met ruime cijfers, 9-21. 
In de derde set nam Jeroen opnieuw het initiatief, hij liep gestaag uit tot 17-14. 
Toen liep het echter fout, de set ging naar zijn opponent met 18-21. 
De tweede wedstrijd verloor Jeroen met 16-21 en 6-21. 
Zijn derde wedstrijd kon Jeroen wel winnend afsluiten, dit met 21-6 en 21-15. 
 
Gilles trof in zijn eerste wedstrijd een sterke tegenstander, Gilles verloor met 16-21 en 12-21. 
Zijn volgende twee wedstrijden won Gilles met 2-0.  
De setstanden waren 21-11, 21-6 en 21-2, 21-2. 
Ook zijn laatste wedstrijd kon Gilles afsluiten met 2-0. 
 
Dank aan de deelnemende spelers. 
   
         R.C. 


