
Deelname jeugdspelers aan tornooien

Op zondag 10 oktober namen Deschamps Gaëlle en Cornelis Lode deel aan het recreantentornooi BC
Pluimstraat te Oosterzele.
Zij waren ingeschreven in het dubbel gemengd in de reeks matig.
Dit was voor hen de eerste maal dat ze samen deelnamen aan een tornooi.
De zenuwen waren dan ook gespannen.
In hun eerste wedstrijd verloren ze tegen een koppel waarbij vooral de heer het spel tactisch erg sterk
speelde. Onze spelers hadden toch heel wat punten kunnen sprokkelen en kregen na de match heel wat
positieve reacties te horen van hun tegenstanders.
Intussen had de coach hun volgende tegenstanders reeds bekeken in hun spel.
Hier viel misschien iets te rapen. In de eerste set moesten Gaëlle en Lode de winst laten aan de
tegenstander. Na nog enkele aanwijzingen wisten Gaëlle en Lode de tweede set te winnen.
Daar de wedstrijden werden beslecht in twee sets gaf het puntentotaal de doorslag over winst of
verlies. Jammer voor Gaëlle en Lode, zij kwamen twee puntjes te kort.
In de derde wedstrijd kwamen ze uit tegen het sterkste koppel van hun reeks, ze verloren de partij met
0-2 maar hadden toch behoorlijk weerstand geboden. Ook hier kregen ze lof van hun tegenstanders.
Ook al hadden ze nog niets gewonnen waren Gaëlle en Lode tevreden over hun deelname. In hun
laatste wedstrijd  kwamen ze uit tegen een jong koppel welke ook al hun vorige wedstrijden had
verloren. Dit was het moment om voluit voor winst te gaan. Dit ging echter niet zo gemakkelijk als op
voorhand gedacht. Na winst in set 1 en een mooie voorsprong in set twee liep het plots voor geen meter
meer bij onze jeugdspelers. Bij een gelijke stand halfweg de tweede set konden Gaëlle en Lode dan
toch opnieuw een kloof slaan en hadden zij en matchpunt bij de stand 20-13. Maar zoals zo vaak blijkt
dat laatste punt toch soms zo moeilijk te scoren. Bij 20-19 kon Gaëlle dan toch met enig geluk het
laatste punt scoren, dit tot enorme opluchting van “iemand op de bank”.

Op zondag 21 november namen Deschamps Gaëlle en Cornelis Lode deel aan het dubbel gemengd in
het recreantentornooi Polderbos.
De coach had andere verplichtingen en kon er spijtig niet bij zijn.
Van meerdere volwassen spelers welke ook op het tornooi waren vernam de coach dat onze
jeugdspelers goed gespeeld hadden.

Op 18 december namen volgende jeugdspelers deel aan het jeugd(kerst)tornooi van smash 4 fun;
Christiaens Lotte, Christiaens Bram, Deschamps Gaëlle en Deschamps Bodhi.
In het enkelspel wonnen Gaëlle en Lotte elk één wedstrijd. De meest meeslepende partij was die van
Gaëlle tegen Silke Eloot. Gaëlle won de eerste set met 21-16, dan verloor ze nadien de tweede set nipt
met 21-23. Silke nam nadien set drie met 12-21.
Lotte en Gaëlle speelden nadien nog dubbel dames, zij wisten deze discipline te winnen.
Bij de jongens kende Bram geen tegenstand in het enkelspel en werd eindwinnaar.
Bodhi van zijn kant verloor in zijn poule één wedstrijd en kon nadien beslag leggen op de vierde
plaats. De opgelegde oefeningen van de vrijdagavond op training voor Bodhi hadden dus duidelijk
geholpen.
Nadien wisten Bram en Bodhi ook nog het dubbelspel te winnen.
Op 19 december namen Gaëlle en  Lode deel aan het dubbel gemengd bij het recreanten(kerst)tornooi
van smash for fun.
Zij verloren hun eerste wedstrijd met 16-21 en 8-21.
Hun tweede wedstrijd wisten ze te winnen in drie sets, 21-14, 9-21 en 21-15.
In hun derde match speelden ze tegen het sterkste koppel uit hun reeks. Niettegenstaande het verlies in
die partij met 11-21 en 10-21 kruiste de coach deze match als hun beste uit hun nog jonge carrière.
In hun laatste ontmoeting troffen zij een zwakker koppel, zij dachten beiden dat ze hier gemakkelijk
zouden winnen, de coach waarschuwde  hen nog voor overmoed. Uiteindelijk wonnen Gaëlle en Lode
de match, maar ze waren beiden opgelucht daar dit toch niet zo gemakkelijk was gegaan of zij gedacht
hadden. Het werd 21-14 en 21-15.

Chris.


