
Jeugdcup

Op 06/03/2011 dienden  onze jeugdspelers aan te treden in Lokeren.

Deschamps Fabrice  moest als eerste starten. Zijn tegenstander kwam echter niet opdagen dus Fabrice won 
met walk-over.  In zijn volgende wedstrijd trof Fabrice een sterke tegenstander, Stijn Bondroit. Stijn won met 
tweemaal 15-2.  Ook de twee volgende wedstrijden verloor Fabrice met 2-0, toch was hij tevreden daar hij  
meer weerwerk had kunnen bieden. In zijn laatste wedstrijd won Fabrice de eerste set met 15-12. In de 
tweede set startte Fabrice te braaf en zijn tegenspeler Sander De Coninck nam het heft in handen. 
Sander won met 6-15. Voor aanvang van de derde set kreeg Fabrice te horen dat hij meer moest aanvallen 
en vooral sneller moest  spelen. De korte preek hielp aanvankelijk niet en het was opnieuw Sander welke 
een duidelijke kloof uitbouwde. Plots, bij een achterstand 7-13, begon Fabrice beter te spelen, beetje bij 
beetje kwam hij dichter docht strandde uiteindelijk op een 12-15 eindstand. 

Bij de jongens -11 startte Christiaens Bram tegen Evelien Cauwenbergh. Bram startte sterk tegen de 
getalenteerde Evelien, zij kon aanvankelijk geen antwoord vinden op goed geplaatste shuttles van Bram.
Halverwege de eerste set liet Bram het tempo wat zakken, hierdoor vond Evelien geleidelijk aan haar ritme.
Bram won de eerste set met 15-10, hij werd  door de coach verwittigd dat hij scherp moest blijven, dat hij  
zelf het spel moest opleggen en het ritme hoog moest houden. Maar Bram kon niet hetzelfde brengen als in 
het begin van de wedstrijd, en tegen Evelien is gewoon goed niet goed genoeg. Evelien won de twee 
volgende sets  met 10-15 en 6-15. Bram won nadien wel zijn drie volgende wedstrijden. Enkel in zijn laatste 
wedstrijd was het nog een beetje spannend. Bram won deze wedstrijd met 12-15 en 12-15.

De eerste wedstrijd van Bodhi  Deschamps was tegen Teo Rodigues, Bodhi verloor kansloos met 4-15 en 
6-15. In zijn twee volgende wedstrijden liet Bodhi  telkens de kans liggen om de winst te grijpen. Hij verloor 
beide wedstrijden in drie sets. Bodhi won nadien zijn laatste partij, dit met 15-8 en 15-4.

Bij de meisjes -15 kwam Christiaens Lotte in haar eerste wedstrijd tegen thuisspeler Justine Penneman.
In de eerste set kon Lotte gelijke tred houden tot de stand 5-5, daarna kon Lotte niets goed meer doen en 
speelde Justine foutloos, het werd 5-15 voor Justine. Ook in de tweede set kon Lotte geen vuist maken, 
deze set verloor ze met 4-15. Lotte kwam nadien uit tegen Femke Clepkens, twee weken terug werd dit een 
spannende driesetter. Ook nu verliep  de eerste  spannend, het was Femke die won met 13-15. In de 
tweede set werd Lotte weggespeeld, het werd 4-15 voor Femke. In haar laatste wedstrijd trof Lotte een 
haalbare tegenstander, doch ook in deze wedstrijd was Lotte aanvankelijk erg onzeker. Haar tegenstrever 
Jolien Baetsle kreeg in het begin meerdere punten cadeau. Lotte keek vertwijfelend naar de coach, deze kon 
haar enkel maar aanmoedigen, en plots begon Lotte punten te scoren, ze kwam gelijk op 7-7 en stoomde 
nadien door tot een 15-8 winst. Lotte nam nadien ook de tweede set dit met 15-7. 

Gaëlle  Deschamps  kwam in haar eerste partij uit tegen Leentje Voet. De eerste set was voor Gaëlle met 15-
8. Halverwege de tweede set kende Gaëlle een dipje. Leentje profiteerde voluit en nam de set met 9-15. De 
derde set ging lange tijd gelijk op, Gaëlle eindigde echter sterk en met een mooi en zwaar bevochten laatste 
punt maakte zij de partij af, setstand  15-10. De volgende wedstrijd was tegen Lynn Moentjes, Lynn wou 
beter doen dan twee weken terug in Ronse toen ze slechts vier punten had gesprokkeld tegen Gaëlle. Lynn 
bracht meer weerwerk  en toonde meer inzet maar kon niet voorkomen dat Gaëlle won met 15-5 en 15-7. 
In de finale kwam Gaële uit tegen Justine Penneman.  Het werd een spannende partij welke in twee sets 
werd gewonnen door Gaëlle, tweemaal met 15-12. 

Gaëlle stond  voor het eerst op het hoogste schavotje. 

R.C.


