
Jeugdcup

Op 15/05/2011 eindigde het seizoen met een verplaatsing naar Gentbrugge.

Bram Christiaens kwam in zijn eerste match uit tegen Emile Callebaut, het werd een spannende strijd. Bram 
won met 15-12 en 15-13. In zijn twee volgende partijen had Bram weinig moeite om zijn tegenstanders 
opzij te zetten. De vierde wedstrijd voor Bram was tegen Matteo Christiaens. Matteo won de eerste set met 
10-15, Bram nam set twee met 15-8. In de derde set moest Bram steeds achtervolgen en bij 11-14 leek de 
partij voorbij. Bram kwam echter terug tot 14-14. In de laatste rally echter schatte Bram een shuttle 
verkeerd in , hoewel hij deze gemakkelijk kon terug spelen liet hij deze vallen. De shuttle viel echter ruim in 
het veld. Er volgde een verlossende kreet van Matteo. Bram stond er een beetje verweesd bij. Bram won 
nadien nog zijn laatste wedstrijd en eindigde in het dagklassement als derde.  

Bodhi Deschamps diende ook vijf wedstrijden af te werken. In zijn eerste wedstrijd speelde Bodhi vrij 
geconcentreerd, hij won met 15-10 en 15-7. Daarna verloor Bodhi drie wedstrijden op rij. In de tweede en 
de derde wedstrijd liet Bodhi tal van punten liggen, op andere momenten pakte hij wel uit met knappe 
returns. Ook de laatste wedstrijd van Bodhi werd een spannende driesetter. Bodhi verloor de eerste set met 
10-15 maar pakte nadien de tweede set met 15-13. In de derde set bouwde Bodhi een geruststellende 
voorsprong op, dat dachten we tenminste. Dan kwam het nog maar eens tot uiting dat het laatste puntje 
soms o zo moeilijk te scoren is. De tegenspeler van Bodhi speelde het ene matchpunt na het andere weg en 
kwam terug tot 14-13. Bodhi wist dan toch het laatste broodnodige puntje te scoren. Ook hier volgde er een 
kreet van opluchting en blijdschap.

Fabrice Deschamps startte zenuwachtig en verloor zijn eerste set met 6-15. In de tweede set verliep het 
beter maar op de beslissende momenten kwam Fabrice iets tekort. Hij verloor met 12-15. 
De volgende wedstrijd won Fabrice met walkover. Daarna was Fabrice kansloos tegen Andreas Ducheyne.
Fabrice moest in zijn twee volgende wedstrijden telkens de duimen leggen, hij verloor beide parijen in drie 
sets. Het was duidelijk dat wanneer er een derde beslissende set moet gespeeld worden Fabrice een beetje 
last krijgt van stress en zo onbegrijpelijke fouten maakt. In zijn vierde partij werd het 9-15, 15-13 en 4-15.
In zijn laatste wedstrijd werd het 6-15, 15-13 en 11-15.

Bij de meisjes -15 zorgde Lotte Christiaens voor de verrassing. Zij won haar eerste wedstrijd met 15-4 en
15-5. In haar tweede wedstrijd kwam Lotte uit tegen Lynn Moentjes. Bij de vorige confrontatie tussen 
beiden had Lotte in Lynn haar meerdere moeten herkennen. Kon Lotte revanche nemen voor die 
nederlaag? Er volgde een spannende eerste set, Lynn won deze met 13-15. Lotte kreeg enkele richtlijnen 
mee alsook de boodschap dat ze goed bezig was. Lotte won vervolgens de tweede set met 15-11.
Lotte en Lynn zorgden voor een spannende derde set, Lotte won deze met 15-11. Lotte was een beetje 
euforisch en zag de volgende confrontatie tegen Aurelie Ongena wel zitten. Aurelie begon erg sterk in de 
eerste set, maakte geen fouten en hield de druk hoog. Aurelie won de set met 4-15. Lotte was overdonderd 
en aangedaan. De tweede set bleek een kopie te worden van de eerste, Aurelie had onmiddellijk een kloof 
van vijf punten gemaakt. Plots scoorde Lotte enkele mooie punten en kwam ze tot ieders verassing terug tot 
7-8. Aurelie gaf na de wedstrijd toe dat ze die ommekeer niet verwacht had. Aurelie vond echter op tijd 
haar drive terug en gaf Lotte geen kans meer. Aurelie won met 8-15.

Intussen had Gaëlle Deschamps haar eerste wedstrijd tegen Leentje Voet verloren, dit met 13-15 en 10-15. 
Gaëlle was niet echt goed bezig, zij reageerde vaak niet op vele bereikbare shuttles. Hierdoor kwam Gaëlle 
ook in haar volgende wedstrijd in de problemen, dit tegen Lotte Vandeweghe. Gaëlle won uiteindelijk toch 
met 15-12 en 15-14. Tegen Astrid Verherbruggen liep het voor Gaëlle iets vlotter, Gaëlle won met 15-11 en 
15-8.



Doordat zowel Lotte als Gaëlle één partij verloren hadden kwamen ze tegen elkaar uit in de strijd voor de 
derde en de vierde plaats. Gaëlle won de eerste set met 15-8. In de tweede set verliep het erg spannend, 
Lotte won deze set met 13-15. En zoals Hitchcock het zou geschreven hebben, het kon nog spannender. In 
de derde set kwam het tot een 14-14 en zou de laatste rally beslissen over winst en verlies.
De spanning was te snijden. In de rally raakte Gaëlle de shuttle met het kader, de shuttle ging buiten. Lotte 
besefte eerst niet wat er gebeurd was, toen ze door had dat ze gewonnen was volgde er een uitbarsting van 
vreugde. Sinds haar deelname aan de jeugdcup is dit voor Lotte haar eerste podium. Op de eerste plaats 
eindigde Leentje Voet en Aurelie Ongena eindigde als tweede. Gaëlle moest vrede nemen met de vierde 
plaats en stond voor het eerst sinds Nieuwjaar niet op het podium.

Bij de jongens – 17 kende Jens Boute een zware namiddag, in zijn eerste wedstrijd verloor hij met 12-15 en 
9-15. In zijn volgende wedstrijd kwam Jens uit tegen de Nr 3 van de ranking. Na een spannende strijd moest 
Jens zich toch gewonnen geven, dit met 15-14, 11-15 en 9-15. Daarna moest Jens tegen de Nr 1 van de 
ranking Tom Van Damme, Jens vocht voor wat hij waard was. Tom hield de controle over de partij en won 
met 15-9 en 15-11. De laatste partij van Jens kon niet gespeeld worden, de tegenstander was niet aanwezig.

Bruno Dariozzi kon er te Gentbrugge jammer genoeg niet bijzijn.

Hier viel dus het doek over de jeugdcup 2010-2011.

Dit seizoen kunnen we als volgt samenvatten;

1. Bram, welke in zijn overgang naar de jongens – 11 sterk gepresteerd heeft en meerdere malen op 
het podium mocht.

2. De wil van Bodhi om te tonen wat hij kan, hierdoor soms te impulsief.

3. Fabrice die het als nieuwkomer in de reeks jongens – 13 het niet gemakkelijk had.
Fabrice liet niet af en stilaan werden zijn prestaties beter.

4. De erg sterke periode van Gaëlle tussen Nieuwjaar en Maart bekroond met meerdere 
podiumplaatsen.

5. Een twijfelende Lotte welke meer moeite had met de overgang naar de meisjes -15. Maar dan op de 
laatste ontmoeting van het seizoen er dan toch in slaagt om haar eerste podium te versieren .

6. Jens welke degelijk weerwerk biedt aan al zijn tegenstanders, ze weten dat de “hem” niet moeten 
onderschatten.

7. En tenslotte Bruno welke in de loop van het seizoen een stuk sterker is geworden. 

De coach wenst alle spelers te bedanken voor hun deelname, de inzet en de prestaties.

Ook dank aan de ouders welke hun support hebben gegeven tijdens de ontmoetingen. 

R.C.


