
HAVE FUN    Eric Van Steen 

PLUMULA OP HET PBA JEUGDCIRCUIT 

DE KLAMP - NOVEMBER 2009 

 

Plumula telt opnieuw 1 tornooiwinnaar en 1 finalist !! 
 

 

Jelle Smet WINT voor de tweede maal in de -13 Jongens ENKEL ! 
 

Bowout Broucke speelde FINALE ENKEL ! 
 

PROFICIAT !! 
 

 

Na Antverpino en Baccs maakte De Klamp zich op voor zijn jeugdontmoeting. Het deelnemersveld was 

deze keer minder, het aantal deelnemers viel terug van 180 naar 114 en ook bij Plumula was er een 

terugval ten opzichte van vorig seizoen. Belangrijkste redenen: een samenvallen met het jeugdtornooi in 

Brasschaat en voor velen leek de datum te dicht bij de aankomende examens. 
 

De ontmoeting zelf startte met een valse noot. Een verkeerd opgegeven adres zorgde dat er 20 minuten te 

laat werd begonnen. Geen dominoeffect echter deze keer, tegen 11 h was de achterstand weggewerkt. De 

sfeer was zeer gemoedelijk en twee Plumula’ers overwonnen de eerste drempel. Er werd zelfs een 

wedstrijd gewonnen door onze 2 Plumula debutanten. Een goeie start en basis naar de toekomst ! Bravo. 
 

Weer enkele leuke reacties van de spelers: ‘Ik heb goe gegeten nu, ik zie ’t wel zitten... Allez jong, ik 

slaag er altijd ‘neffen’ en  ik stond 5 punten voor...  Mijn drops moeten sneller, veel sneller, nog sneller… 

Ik heb gewonnen tegen mijn zwart beest … maar de rest verloren �. Volgende keer wil ik (mijn poule) 

winnen…’ 
 

 

De Plumula uitslagen: 

Nina Balasz en Jens Vleugels debuteerden bij de meisjes -11 en jongens -13. Een eerste kennismaking 

met het jeugdcircuit en vertrokken met de gedachte van ik wil hier leren en spelen. Jens en Nina wonnen 

beide 1 wedstrijd, dit is knap. Een goeie ervaring … met enthousiaste supporters. Leuk. Ook bij de -13 

jarigen speelden Bowout Broucke en Jelle Smet. Zij speelden allebei in een evenwichtige poule. Bowout 

en Jelle wonnen hun poule en de ½ finale en speelden dus onderling de finale! Dit was top.  

Een schitterende gelijkopgaande wedstrijd met knappe rally’s. Bowout stond lange tijd voor maar mist op 

22-20 enkele netslagen. Bowout en Jelle BRAVO.  JELLE WINT na het enkeltornooi van Baccs ook 

het enkel-tornooi van De Klamp !!! PROFICIAT. In het dubbel werd 1 wedstrijd gewonnen. Bij de -18 

jongens was er deze keer alleen Maikel Goiris. Maikel, pas bezig sinds maart, zat in een sterke poule. De 

1
e
 wedstrijd kon worden gewonnen maar werd nipt verloren met 27-30. Duidelijke progressie. Gelukkig 

ook 2 Plumula vertegenwoordigers bij de meisjes -13 en -18. Marie Van Sint Jan werd vorig seizoen A-

speler in De Klamp en opent dus haar 1
e
 seizoen in de A-reeks. Herbeginnen op een hoger niveau … en al 

een zeer verdienstelijke prestatie van Marie. Verlies 26-30, 14-30 en winst 30-15 ! Knap gespeeld. Freya 

De Prins speelde vorig jaar finale -18B op De Klamp. Deze keer was er echter slechts 1 poule van 5 met  

liefst 3 sterke Olve spelers. Ook Freya speelde zeer verdienstelijk en won 2 van de 4 wedstrijden. Knap. 
 

Conclusie:  Een gemoedelijke dag waar we terug starten van de basis + een prachtige Plumula finale ! 
 

INFO: noteer in je agenda ! 
 

Zondag 24 januari te Zwijndrecht (‘t Fortje Zwijndrecht) voor de -9, -11, -13 en -15 jarigen 

Zondag 31 januari te Herenthout (‘t Dropke) voor de -13 en -15 jarigen 

Zaterdag 13 februari te Edegem (Olve) voor de -11, -13, -15 en -18 jarigen 

Zaterdag 20 februari te Mechelen (De Nekker) voor de -9, -11 en -13  jarigen 



HAVE FUN    Eric Van Steen 

  



HAVE FUN    Eric Van Steen 

 


