
Eric Van Steen 

PLUMULA OP HET PBA JEUGDCIRCUIT 

Zwijndrecht, Olve en Veltem Youth Cup 

Januari/Februari 2010 
 

Opnieuw 2 A-spelers, 5 tornooiwinnaars en 6 finalisten !!!!! 
 

 

Lukas Muys en Helen Stans worden A-SPELER !!! BRAVO ! 
 

Jens Smet WON in Zwijndrecht voor de 2e keer het minibad !! 

Lukas Muys WON in Olve de FINALE Jongens ENKEL -11B !! 

 Helen Stans WON in Olve de Meisjes ENKEL en MIX -13B !! 

Eline Puis WON in Olve de Meisjes ENKEL -15B !! 

Goes Lander speelde in Zwijndrecht FINALE Jongens ENKEL -11B ! 

Bowout Broucke speelde in Olve FINALE MIX -13A ! 

Sarah Muys speelde in Olve FINALE MIX -13A ! 

Nina Balazs speelde in Olve FINALE Meisjes ENKEL en MIX -13B ! 

Stef De Kerf speelde in Olve FINALE MIX -13B ! 

PROFICIAT !!! 
 

 

Na de kerstexamens is Zwijndrecht traditiegetrouw het eerste jeugdcircuit in het nieuwe jaar waar alle 

-9 t.e.m. -15 jarigen aan de slag kunnen. Een miezerige dag, maar voor Plumula blijft het motto “have 

fun”. Van de in totaal 160 ingeschrevenen trokken liefst 17 Plumula’ers de wedstrijdschoenen aan.  

Plumula was quasi in alle disciplines vertegenwoordigd en begint goed mee te spelen in de A-reeksen. 

Als je weet dat dit spelen is tegen de besten van de provincie zijn we zeker niet slecht bezig in de 

breedte. Plumula heeft ondertussen 10 A-spelers. In de B-reeksen terug 2 finales maar iets teveel “net 

niet” wedstrijden. Vooral in de dubbels moet het hier beter kunnen. 4 Plumula’ers speelden voor de 

eerste keer mee ! Bravo aan onze debutanten Lena, Lex, Lukas & Yorn. Alle begin is moeilijk maar 

we zagen een sterke inzet en nog meer belangrijk, een sterke progressie op de trainingen. 
 

Bravo aan alle deelnemers: Bowout Broucke, Tycho Broucke, Matthias Buyens, Tiana De 

Keersmaecker, Lander Goes, Lisse Michiels, Lukas & Sarah Muys, Eline & Lena Puis, Jens & 

Jelle Smet, Pieter Tastenoe, Lex & Yorn Van Den Bosch, Marie Van Sint Jan en Jens Vleugels.  

Extra bedankt Katleen Segers en Patrick Van Den Bemt voor het doorsturen van de foto’s !!! 
 

Op 9 januari verzeilden Ine Van Wouwe en Jens Smet met de PBA selektie te Veltem (Leuven) in de 

sterkste poules. Ine en Jens speelden zeer sterk tegen de toppers van de andere provinciale selekties. 
 

12 februari was het de beurt aan het Olve JC voor -11 tem -18 jarigen. Plumula plukt zijn vruchten 

maar mag niet vergeten opnieuw te zaaien, een deja vu. Van de 15 Plumula’ers was er maar 1 

debutant die ons dan ook nog zeer aangenaam heeft verrast. Bravo Stef. Het eerste jaar is voor iedereen 

een leerjaar maar na langzaam opbouwen behaalt Plumula prachtige uitslagen. Een duidelijke vraag 

aan de ouders is om nog meer spelers over de streep te trekken. Met een goeie opslag ben je al ver ☺. 

Olve werd een zeer leuke ervaring en vooral het onderling supporteren maakt het zeer tof. De spanning 

en het supporteren tijdens een finale of bij wedstrijden waar de poule kan worden gewonnen of 

verloren is gewoon schitterend. Van de -15A en -18 hebben we spijtig genoeg geen foto’s.  
 

Conclusie: Plumula zit duidelijk in stijgende lijn en het onderling supporteren is gewoon zeer 
leuk - ook al verliezen we.  Plumula blijft op zoek naar nieuwe spelers ! 
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Resultaten PBA jeugdcircuit Zwijndrecht 
Iets teveel ‘net niet overwinningen’ … � 

-9: Jens Smet WINT vlot zijn poule en de finale met 15-9, 12-15 en 15-7, na ziekte. SUPER ! 

-11A: Tiana De Keersmaecker debuteert in de A-reeks met 2 van de 5 overwinningen. Knap. 

-11A: Tycho Broucke groeit in de A-reeks en behaalt al een knappe 26-30. 

-11B: Lisse Michiels werd 2
e
 in de poule na ziekte. Sterke inzet, 13-30 tegen de tornooiwinnaar. 

-11B: Lena Puis debuteert en behaalt al een knappe 19-30. 

-11B: Lander Goes wint in een sterke poule en behaalt zijn 1
e
 finale 15-30. Bravo. 

-11B: Lukas Muys verliest alleen van Lander met 24-30 na zelf eerst 3x te winnen. Mooi. 

-13A: Sarah Muys groeit in de A-reeks en behaalt 1x winst: 19-30, 23-30, 30-24. Sterke uitslagen 

-13A: Bowout Broucke pas A-speler en al 1x winst: 30-28, 28-30, 29-30. Mooi. 

-13B: Matthias Buyens behaalt 1x winst in zijn poule: 30-21, 12-30, 16-30. 

-13B: Pieter Tastenoe geeft 2 wedstrijden uit de hand: 29-30, 11-30, 27-30. 

-13B: Yorn Van Den Bosch debuteert in een zware poule. Langzaam opbouwen. 

-13B: Jens Vleugels moest de wedstrijd staken na het omslagen van de voet. Veel sterkte. 

-15A: Marie Van Sint Jan groeit in de A-reeks met 1x winst: 18-30, 21-30, 30-23. Mooi. 

-15A: Jelle Smet groeit in de A-reeks en behaalt bijna 1x winst. Tegen de tweede: 29-30 ! 

-15B: Eline Puis wordt (terug) 2
e
 in de poule: 29-30, 30-14, 13-30, 30-21. Mooi. 

-15B: Lex Van Den Bosch debuteert en behaalt al een knappe 27-30. 

In de dubbels – Plumula zou hier veel meer moeten meedoen, desnoods met een X-speler ! 

-11A: Tiana en Lisse debuteren tegen de top en behalen al een knappe 29-30. 

-11A: Jens Smet debuteert als 8 jarige in -11 en behaalt ook al een knappe 29-30 vd winnaars 

-13B: Matthias en Pieter, geen slechte uitslagen maar dat kleine tikkeltje: 25-30, 21-30, 28-30. 

-15A: Jelle Smet behaalt een knappe 21-30 en groeit gestaag. 

-15B: Lex Van Den Bosch debuteert en behaalt al een knappe 19-30. 
 
Resultaten jeugdcup Veltem 
Ine Van Wouwe en Jens Smet wonnen 1 wedstrijd. Mooi. 
Jens Smet – Lotte Geerts (M-9): 15-12  ;   15-12 
Jens Smet – Karsten Maselis:  8–15  ;  15 – 11  ;  12 – 15  
Bravo Jens, vooral als je weet dat Karsten tot nu toe alles won in de Youth Cup! 
 
Resultaten PBA jeugdcircuit Olve (Edegem) 
-11A: Tycho Broucke alias Speedy Gonzalez pas A-speler en al 1x winst 30-25. Mooi. 

-11B: Lena Puis was de enige B-speler en streed moedig tegen 2 A-spelers 16-30, 12-30. 

-11B: Elias Muys debuteert en behaalt al direct 1 overwinning. Mooi. 

-11B: Lukas Muys WINT vlot zijn poule en ook de spannende finale met 30-22. SUPER ! ☺☺☺☺ 

-13A: Sarah Muys behaalt opnieuw 1x winst in een zware A-reeks, maar altijd met de glimlach ! 

-13A: Bowout Broucke speelde zeer sterk in een loodzware poule. Knap. 

-13B: Nina Balazs wint een sterke poule en behaalt direct haar 1
e
 finale in -13B. Bravo. 

-13B: Helen Stans wint vlot haar poule en WINT de finale met 30-21. SUPER ! ☺☺☺☺ 

-13B: Gowri Krishnan Kutty werd 2
e
 in de poule. Sterk gespeeld, 20-30 tegen Helen. 

-15A: Marie Van Sint Jan moest pas zeer laat aantreden. De uitslagen volgen later. 

-15A: Jelle Smet speelt merkbaar steeds beter in ‘de’ sterkste reeks: 19-30, 24-30, 20-30.  

-15B: Eline Puis 29-30 �, 30-26, 30-26. Poule en finale GEWONNEN met 30-25. SUPER ! ☺☺☺☺ 

-18A: Glenn Van Calster pas A-speler en al een knappe 27-30. 

-18B: Joren Brys werd 2
e
 in zijn poule na 2x winst en 1x 28-30 verlies. Net niet. 

-18B: Yentl De Buyser werd ook 2
e
 in zijn poule. Bijna een 1

e
 x poulewinst. 

-18B: Kristof Van Laere werd ook 2
e
 in zijn poule. Bijna een 2

e
 x poulewinst. 

In de mix – een primeur en voltreffer van organisator Olve – super resultaten voor Plumula 

-13A: Bowout en Sarah behalen direct een finale, 16-30 na (te) lang moeten wachten. Bravo. 

-13B: Nina en Stef De Kerf die pas debuteert, spelen direct finale. 2
e
 in een poule van 5. Bravo. 

-13B: Helen en Norio Petré (Olve) WINNEN de poule van 5. SUPER ! ☺☺☺☺ 

-13B: Gowri en Jarne Bauwens (Lier) waren goed bezig tot Gowri de voet omsloeg. Veel sterkte. 

-18A: Glenn behaalt in zijn eerste optreden in de A-reeks direct 1x winst, 30-25. Mooi. 
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HAVE FUN 
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