
Jeugdcup

Op 20/02/2011 stond de verste verplaatsing voor onze jeugdspelers op het programma.

Bij de jongens -11 legde Christiaens Bram een sterk parcours af. Bram kende wel pech dat zijn eerste 
tegenstander niet kwam opdagen. In zijn eerste confrontatie nam Bram de maat van Simon De Langhe, dit 
met 5-15 en 8-15. In zijn volgende partij kwam Bram uit tegen de nr 1 Andreas Temmerman. Bram startte 
sterk en kon lange tijd gelijke tred houden. Na winst in set 1 nam Andreas ook set 2, hij won de partij met 
15-11 en 15-7. Daarna kwam Bram uit tegen Matteo Christiaens. De eerste set bleef spannend tot op het 
eind, Bram won met 15-13. In de tweede set was Bram de betere in de lange rally’s en resulteerde dit in een 
15-9 zege. En in zijn laatste partij trof Bram Stijn Van Herreweghe, dit werd een driesetter. In de eerste set 
was Bram niet echt gefocust, hij maakte te veel foutjes en verloor die set met 5-15. Voor de aanvang van de 
tweede set kreeg Bram enkele richtlijnen. Niettegenstaande Stijn in het begin van die set terug een kleine 
voorsprong nam was het duidelijk dat Bram nu wel bij de pinken was. Halfweg de tweede set zette Bram 
een stevige reeks neer, Bram won met 15-9. In de derde set bleef het spannend tot op het eind, dat was ook 
af te lezen op de gezichten van de papa’s. Bram won deze set met 15-12.

Bodhi Deschamps trof in zijn eerste ontmoeting een te sterke Emile Callebaut, Bodhi verloor met
2-15 en 4-15. In zijn volgende wedstrijd trof Bodhi een haalbare opponent met Jelle Plets. Door een teveel 
aan onnodige fouten maakte Bodhi het zichzelf moeilijk, uiteindelijk verloor hij met 10-15 en 16-18. In zijn 
laatste wedstrijd kwam Bodhi uit tegen een nieuweling. In de eerste set was de foutenlast van Bodhi 
torenhoog. Gezien zijn tegenstrever aan hetzelfde fenomeen leed bleef het spannend tot op het eind, Bodhi 
won deze set met 15-12. Voor aanvang van set 2 werd Bodhi gevraagd om aandachtig te blijven en niet 
onbesuisd te werk te gaan. Bodhi startte goed in de tweede set en bleef ook nadien rustiger wat leidde tot 
een vlotte winst, dit met 15-5.

Bij de jongens -13 maakte Deschamps Fabrice zijn debuut. Fabrice diende slechts twee wedstrijden te 
spelen. Hij verloor beide wedstrijden. Ja, dat was nog eens iets anders dan een match spelen op training. 
Fabrice vond het wel tof en zou de volgende keer terug van de partij zijn.

Bij de meisjes -15 speelde Christiaens Lotte ook een goed tornooi. Na haar eerste wedstrijd tegen 
thuisspeler Femke Clepkens was Lotte wel teleurgesteld, dit omdat de ze de beslissende set had verloren 
met 12-15. Daarvoor was de partij perfect in evenwicht verlopen, de eerste set had Lotte gewonnen met 
16-14, de tweede set was met dezelfde cijfers voor Femke. Ook in haar volgende wedstrijd tegen Delphine 
De Groote werd het een driesetter, deze keer kon Lotte wel de derde set binnenhalen. Het dreigde 
aanvankelijk opnieuw fout te lopen, in de eerste set kreeg Lotte een tweede teleurstelling te verwerken, zij  
verloor nipt 14-16. Lotte kreeg te horen dat er meer in zat, dat ze er moest blijven in geloven. In de tweede 
set liep Lotte geleidelijk uit en won met 15-10. De derde set werd vlot gewonnen door 15-6. Dan kwam 
Lotte uit tegen Astrid Vanherbruggen . De eerste set verliep erg spannend, Astrid won met 15-12. En dan 
ging het licht uit voor Lotte, de twee vorige wedstrijden eisten hun tol en Lotte kwam overal te laat en haar 
slagen kende geen precisie meer . Astrid won met 15-3.

Gaëlle Deschamps nam een wervelende start en overvleugelde Lynn Moentjes , dit met tweemaal 15-2.
Daarna kwam Gaëlle uit tegen Jana Moret. Het werd een spannende wedstrijd met wisselende kansen.
Gaëlle won de eerste set met 15-12. De tweede set werd beslecht in de verlenging, Gaëlle won deze met 
18-16. Gaëlle was gelukkig, de coach verwittigde haar, blijven focussen, zelf het spel bepalen. In de halve 
finale liep het al bijna fout. Aurelie Ongena zorgde voor heel wat weerwerk en won de eerste set 9-15. 
Gaëlle kreeg opnieuw te horen dat zij het spel moest bepalen en haar aandacht op het terrein moest 



houden. In de tweede set werd Aurelie weggespeeld met 15-3. Maar wie dacht dat dit een voorbode was 
van een makkelijke derde set kwam bedrogen uit. Gaëlle kon het niveau van de tweede set niet aanhouden, 
en Aurelie begon op haar beurt weer beter te spelen. Bij een 14-14 was de spanning te snijden. Gaëlle 
haalde het tenslotte met 16-14. In de finale zagen we opnieuw een onvoorspelbare strijd. Gaëlle stond met 
momenten versteend, haar slagen kwamen totaal niet terecht. Haar tegenstander Julie Moret startte goed 
en won dan ook de eerste set met een ruime 15-6. Gaëlle klaagde bij de coach, dat het niet meer ging, … 
Julie kende ook in de tweede set de beste start, maat plots ging zij ook enkele malen onnodig in de fout en 
plots kantelde deze set, Gaëlle nam deze met 12-15. In de derde set liep het opnieuw fout voor Gaëlle, ze 
kwam snel op een 8-1 achterstand. Bij deze stand begon Gaëlle aan een achtervolging en kwam tot op drie 
punten, maar de inspanning kwam te laat en Julie won met 15-11. Het was duidelijk dat Gaëlle niet haar 
beste niveau haalde in de halve finale en de finale maar dit was grotendeels te wijten aan haar eigen 
houding, een punt om aan te werken.

Bij de jongens -17 kende Boute Jens een zware dag, van de vier wedstrijden kon hij er slecht één van 
winnen. Tegen Nicolas Van Den Branden verloor Jens met 10-15 en 7-15. Ook tegen Kjell Van Damme kon 
Jens enkel maar vechten voor enkele puntjes, hij verloor met 8-15 en 5-15. In zijn derde wedstrijd tegen 
Nathan Mogensen startte Jens overtuigend, hij won met 15-7. In de tweede set liep het maar net goed voor 
Jens en ontsnapte hij aan het spelen van een derde set na een 16-14 winst. Tegen Thijs Van De Burght 
speelde Jens een sterke eerste set, dit was echter niet genoeg . Thijs won met 12-15. Ook de tweede set 
was voor Thijs, ditmaal werd het 7-15.

Bruno Dariozzi mocht vijf maal aantreden in Ronse. Zijn openingspartij won Bruno met 15-3 en 15-8.
Tegen derde reekshoofd Vincent Van Poecke speelde Bruno een verdienstelijke tweede set. Bruno verloor 
de wedstrijd met 7-15 en 10-15. Zijn derde partij verloor Bruno tweemaal met 15-9. De vierde wedstrijd van 
Bruno werd een driesetter. Tegen Thijs Van De Burght won hij de eerste set na verlengingen met 17-15. In 
de tweede set kende Bruno een dipje, Thijs won deze set met 6-15. De derde verliep opnieuw spannender, 
toch op het eind moest Bruno de duimen leggen voor Thijs, het werd 10-15. Bruno sloot zijn tornooi af met 
een partij tegen Nathan Mogensen. Bruno was duidelijk vermoeid en moest toezien hoe Nathan geleidelijk 
meer afstand nam, Bruno verloor met 9-15 en 6-15.

R.C.


