
Bodhi Deschamps

In het begin van het nieuwe seizoen liet Bodhi weten dat hij interesse had om deel te nemen aan de
jeugdcup.
Een overzicht van zijn verrichtingen.

* Op 3 oktober stond de eerste ontmoeting van de jeugdcup op het programma. Met meerdere
spelers gingen we naar de wielersportbaan Eddy Merckx.
Bodhi kwam al direct uit tegen één van de favorieten voor de eindoverwinning.
In de eerste set liet hij enkele kansjes onbenut en verloor de set met 0-21. In de tweede set kon Bodhi
dan toch een paar puntjes sprokkelen, het werd 3-21. Zoals geweten was het toen voor Bodhi al
gedaan. Na meerdere discussies aan de wedstrijdtafel werden dan zowel Bodhi als Bram opgevist en
kwamen zij tegen elkaar uit. Bodhi en Bram vonden de onderlinge confrontatie wel leuk.
Bram won de wedstrijd met 21-5 en 21-13.

* Op 24 oktober, in Buggenhout, nam Bodhi ook deel.
Daar kon Bodhi voor het eerst proeven van winst. In de eerste match werd hij kansloos opzij gezet.
Bodhi verloor met 5-15 en 1-15.
De tweede wedstrijd werd een driesetter, de eerste set verloor Bodhi nog met 12-15. Na enkele
aanwijzingen werd de tweede set aangevat. Halfweg werd Bodhi nogmaals aangespoord om zijn
service beter te verzorgen en dit loonde. Bodhi won de tweede set met 15-8.
De derde set verliep gelijkopgaand. Bodhi liet de kans liggen bij zijn enige matchpunt, hij verloor de
set met 15-17.
In zijn derde wedstrijd kon Bodhi dan voor het eerste een wedstrijd naar zich toetrekken.
Hij won deze partij met 15-11 en 15-7.

* Op 28 november was Bodhi ook aanwezig bij “De Wallabies”.
Ook hier verliep de organisatie niet zo goed, zeker niet voor het Bodhi welke slechts twee
wedstrijden mocht spelen.
In zijn eerste wedstrijd speelde Bodhi niet goed, tegen een speler waar hij toch de kans had om een
resultaat neer te zetten en verloor hij met een zware 6-15 en 5-15.
Nadien was Bodhi zoals verwacht kansloos tegen Stijn Van Herreweghe.

Hopelijk kent het vervolg van de jeugdcup voor Bodhi een beter verloop, zeker wat betreft het aantal
matchen dat hij mag spelen.

Chris


