
Jeugdcup Sint-Niklaas  
 
Op 2 maart 2008 vond de jeugdcup plaats te Sint Niklaas. 
Bij de jongens -13 speelden Boute Jens en De Decker Gilles, zij namen zowel deel aan het enkelspel als 
aan het dubbelspel. Creytens Jeroen en Cranskens Dylan wilden eens hun kwaliteiten testen in het 
dubbelspel. 
 
Jens moest als eerste van Eikenlo aan de bak, set 1 verloor hij kansloos, ook set 2 moest hij aan zijn 
tegenstander laten doch in deze bleef het spannend tot op het eind, het werd 20-22. 
Hierdoor was Jens uitgeschakeld en zou hij later nog dienen te spelen in de poule der verliezers. 
 
Kort daarna mocht Gilles starten, zijn wedstrijd kende een spannend verloop en werd een driesetter. 
In deze derde set nam Gilles gemakkelijk de maat van zijn tegenstander. Gilles door naar de volgende 
ronde, hij mocht al vrij snel terug de baan op. Deze wedstrijd won Gilles in twee sets. Gezien het drukke 
programma moest Gilles al direct zijn derde partij aanvatten. Deze verloor hij in twee sets. Gilles was 
hierdoor uitgeschakeld voor de topplaatsen, later mocht hij nog aan de bak in een poule van drie, dus hij 
kreeg nog twee enkelspelen te verwerken. In zijn vierde partij had Gilles nog de bovenhand tegenover 
zijn tegenstander. Maar in zijn laatste wedstrijd werd hij weg gekegeld door Ducheyne Thijs (BC 
Landegem). 
 
Intussen had Jens ook zijn laatste wedstrijden aangevat. Eerst moest hij het opnemen tegen Vercruyssen 
Pieter (Drive), de nummer 4 uit het klassement. Jens kreeg in de eerste set een behoorlijke rammeling. Na 
enkele aanwijzingen begon hij sterk aan de tweede set, maar gauw bleek dat Pieter ook nog een tandje 
kon bijsteken. Er werden prachtige rally’s gespeeld, ongelukkig voor Jens was het laatste woord bijna 
steeds voor zijn tegenstander, hij verloor ook de tweede set met een zware 8-21, maar deze cijfers gaven 
een verkeerd beeld. De begeleider van Drive had lovende woorden voor Jens, dit zowel voor zijn inzet als 
zijn sportiviteit. Onze kleinste groeide onmiddellijk enkel centimeters. 
In zijn volgende wedstrijd kon Jens dan toch eens van de overwinning proeven, zijn tegenstander was 
Bollaert Niels (BC Landegem). In Ronse had Jens nog verloren van deze maar nu won hij in twee sets. 
 
Na de middag mochten Gilles en Jens al vlug hun eerste dubbelspel afwerken. Zij wonnen deze wedstrijd 
in twee sets. Hun tweede wedstrijd kwamen ze uit tegen het sterke koppel uit Landegem, Thijs en Niels. 
De eerste set ging vrij vlot naar Landegem. Na een beetje peptalk en enkele aanmoedigingen wonnen 
Gilles en Jens de tweede set, dit na een nek aan nek race, met 22-20. In de derde set staken Thijs en Niels 
nog een tandje bij, na een snelle start hadden zij vlug een kloof van zeven punten. Gilles en Jens vochten 
nog voor wat ze waard waren, doch konden zij op geen enkele manier de geslagen kloof dichten. 
Hun derde partij wisten zij dan opnieuw te winnen. En in hun laatste wedstrijd mochten zij het opnemen 
tegen de gebroeders Vercruyssen. Gilles en Jens verloren een spannende eerste set, maar nadien was het 
duidelijk dat het vaatje leeg was. De tweede set ging zodoende vlot naar Vercruyssen Pieter en Ruben. 
 
Dan tegen 17.00 uur mochten eindelijk Dylan en Jeroen ook aan de bak. 
Hun eerste set van de dag startte desastreus, al snel waren hun tegenstanders meerder punten uitgelopen. 
Beetje bij beetje kwamen ze in hun ritme, maar de eerste set was reeds verloren. In de tweede set ging het 
gelijk op, Dylan en Jeroen lagen steeds voorop maar bij 19-18 gingen ze in de fout en gaven op die 
manier de overwinning aan hun tegenstanders. 
Hun volgende wedstrijd werd een thriller. Maar weerom in de beslissende fase maakten zowel Dylan als 
Jeroen enkele onbegrijpelijke fouten waardoor ze de derde set opnieuw nipt verloren. 
Door hun slechte uitslagen dienden Dylan en Jeroen te spelen voor de vijfde en zesde plaats. 
In deze wedstrijd lieten zijn hun tegenstanders aanvankelijk teveel mee spelen. Ze wonnen wel de eerste 
set, dit met 21-17. In de wissel werd hen gevraagd om geconcentreerd te blijven en de kansen te benutten. 
En nu liep het een stuk vlotter, de tweede set wonnen ze dan ook erg gemakkelijk.  
 
 



Uitslagen Enkel 
  1ste set 2de set 3de set Partij 

Boute Jens Van Der Keere Bavo 10 21 20 22   0 - 2 
Boute Jens Vercruyssen Pieter 7 21 8 21   0 - 2 
Boute Jens Bollaert Niels  21 14 21 16   2 - 0 

  1ste set 2de set 3de set Partij 
De Decker Gilles Van Der Bruggen 

Nathan 23 21 21 23 21 9 2 - 1 

De Decker Gilles Verstraeten Denny 21 16 21 13   2 - 0 
De Decker Gilles De Smet Ben 

 16 21 17 21   0 - 2 

De Decker Gilles Maes Wannes 
 21 16 21 9   2 - 0 

De Decker Gilles Ducheyne Thijs 9 21 7 21   0 - 2 
 
 

Uitslagen Dubbel 
  1ste set 2de set 3de set Partij 

Gilles / Jens (Eikenlo 
BC) 

Mathias / Sam 
(Pluimplukkers) 

21 11 21 18   2 - 0 

Gilles / Jens (Eikenlo 
BC) 

Thijs / Niels  (BC 
Landegem) 

12 21 22 20 13 21 1 - 2 

Gilles / Jens (Eikenlo 
BC) 

Daan / Corneel 
(Drive) 

21 17 21 15   2 - 0 

Gilles / Jens (Eikenlo 
BC) 

Pieter / Ruben 
(Drive) 

19 21 9 21   0 - 2 

  1ste set 2de set 3de set Partij 
Jeroen / Dylan 
(Eikenlo BC) 

Michaël / Benjamin 
(Pluimplukkers) 

13 21 19 21   0 - 2 

Jeroen / Dylan 
(Eikenlo BC) 

Nick / Niels 
(Dynamic Lede) 

22 20 24 26 18 21 1 - 2 

Jeroen / Dylan 
(Eikenlo BC) 

Sander / Ian 21 17 21 9   2 - 0 

 
         Recollecte Christiaan 
 
 
 


