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PLUMULA OP HET PBA JEUGDCIRCUIT 

De Nekker en Klein Boom - FEBRUARI 2011 
 

 

Lander Goes WON de ENKEL -11B in De Nekker en wordt A-SPELER ! Bravo !!! 

Jens Smet WINT het MINIBAD in De Nekker en Klein Boom. Bravo !! 

Nina Balazs WINT de ENKEL -13B in Klein Boom. Bravo !! 

Gowri Krishnan Kutty en Laura Smits WINNEN de DUBBEL -13B. Bravo ! 

Lisse Michiels speelde in De Nekker finale ENKEL -11B 

Laura Smits speelde in Klein Boom finale ENKEL -13B 

Bart Remy speelde in De Nekker finale ENKEL -13B 

Matthias Buyens en Pieter Tastenoe speelden in De Nekker finale DUBBEL -13B 

Joren Brys speelde in Klein Boom finale ENKEL -18B 

Joren Brys en Glenn Van Calster speelden in Klein Boom finale DUBBEL -18A 
 

PROFICIAT !!! 
 

 

Een sterke Plumula vertegenwoordiging in De Nekker (Mechelen) en in Klein Boom (Putte) met 

schitterende resultaten en vooral vele lachende gezichten. Met respektievelijk 10 en 17 Plumula dapperen 

waren we ‘en garde’.  
. 

Plumula telde 6 tornooiwinnaars en 8 finalisten !!! 
 

Dit is meer dan verdienstelijk en buiten alle verwachtingen. Onze jeugdcircuit eerstejaars van vorig jaar: 

Lander, Jens, Lisse, Matthias, Nina en Pieter spelen nu reeds finale. Ook voor Bart geldt dit na een 

sabbat-jaartje. Prachtig. Laura behaalde zelfs direct een dubbel-finale !  

In de A-reeksen beginnen we sterker en sterker te spelen. Bowout en Jens haalden halve finale. Onze tweede 

& derde jaars A-spelers komen in de buurt van poulewinst. Geen sinecure om telkens tegen de PBA –selektie 

te moeten spelen en misschien soms wat demotiverend maar eigenlijk zijn dit een soort van 

selektietrainingen. Resultaten zijn leuk zijn maar het belangrijkste blijft ervaring opdoen en zich amuseren 

tegen en met spelers van andere clubs. Een sterke voorbereiding naar de toekomst ! Have fun ! 
 

Uitslagen De Nekker.  

• Jens Smet wint het minibad : 5 gewonnen wedstrijden. Het was deze keer wel met veel meer 

moeite dan vorige keer. Minder goed gespeeld maar efficiënt op de juiste momenten. Proficiat. 

• Lisse Michiels wint haar poule en verliest de -11B finale met 27-30. Bravo Lisse. 

• Tiana De Keersmaecker speelt in de zware -11A-reeks met 3 sterke Indische meisjes, allen PBA 

selektie. Logisch dat de wedstrijden dan ook nog te zwaar waren maar een dikke bravo Tiana voor 

de moed en het karakter. Met uitslagen in de buurt van bijna 20 of meer, mooi !  

• Hetzelfde geldt ook voor Tycho Broucke die, als eerstejaars, ervaring blijft op doen in de -11A-

reeks. Tycho blijft gestadig groeien. 

• Lander Goes wint de -11B. Het kon niet uitblijven na 3x op rij: halve finale, finale en nu bingo !  

Winst met 30-25 tegen Nico De Blauwe (De Nekker). Proficiat Lander ! 

• Bowout Broucke wint in de -13A alweer een enkelwedstrijd in een poule met 3 

• Bart Remy wint vlot zijn poule, ¼ en ½ finale en in de -13B finale nipt verliest met 29-30 van Arno 

Stoop (De Pluim). Net niet maar Bart neemt het zoals steeds, zeer sportief op. Bravo. 

• Pieter Tastenoe, Matthias Buyens en Jens Vleugels winnen resp. 0, 1 en 2 wedstrijden in hun 

enkelpoules en gingen duidelijk voor de dubbel. Jens zit niet ver meer van poulewinst. 

In de dubbels  

• Jens Smet wint met Matthias van Noorderwijkse 2 keer in de –11/13A. Ze verliezen tegen Bowout 

Broucke en Jens Vleugels met 26/30 na een zeer spannende match 
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• Lisse Michiels wint met Tiana De Keersmaecker 2 dubbels in de -11A-poule met 4. Schitterend ! 

• Bowout en Jens verliezen de halve finale dubbel -13A tegen 2 zeer sterke spelers van Olve. Knap. 

• Pieter en Mathias winnen de -13B poule na 5 echte vechtmatchen:30-21, 30-27, 30-19, 30-29. 

Knap. In de finale moesten ze hun sterkere erkennen, bravo Pieter en Matthias. 

 

Uitslagen Klein Boom  

• Jens Smet wint het minibad : in een poule van 4 werd het een thriller tegen Senne: 15/14 14/15 

15/12. Nadien in de winnaarspoule ging het zeer vlot,  telkens 2 korte sets. Proficiat. 

• Tiana De Keersmaecker speelde opnieuw tegen de 3 sterke Indische meisjes in de A-reeks en 

betaalt het traditionele leergeld.  

• Lisse Michiels zat in een sterke poule en speelde sterk maar 2x net niet, 28-30 en 27-30. 

• Lena Puis , eerstejaars, wint haar eerste wedstrijd, 30-18. Knap Lena. 

• Sarah Muys wint in de -13A alweer 2 wedstrijden: 23-30, 26-30, 30-21 en 30-9. Mooi. 

• Helen Stans debuteert in de -13A en wint direct een enkelwedstrijd. In een poule met 3 Indische 

meisjes, sterk gespeeld, uitslagen 18-30, 29-30 en 30-24. 

• Nina Balazs wint de -13B in een volledige Plumula finale. Proficiat.  Spijitg dat er in de poule een 

speler forfait gaf, anders was ook Nina A-speler geworden.  

• Gowri Krishnan Kutty wint in de poule van Laura, 30-29, van Emma, 30-28 maar verliest haar 

laatste poulewedstrijd waardoor ze op basis van de setpunten 3
e
 wordt 

• Laura Smits speelt voor de 2
e
 keer mee en wint de zeer evenwichtige poule, gelijke setpunten 

maar winst in de onderlinge wedstrijd.  Bravo. In de -13B finale werd moedig gestreden. 

• Bart Remy wint opnieuw vlot zijn poule en  ¼ finale in -13B. In de ½ finale nipt verlies met 28-30  

• Marie Van Sint Jan wint in de -13A (alweer) een enkelwedstrijd in een poule met 4. Mooi. 

• Jelle Smet speelde in de -15A in een poule van 5.  Verdienstelijke partijen tegen Bert (20/30) en 

Quinten (19/30) van Olve maar naar eigen zeggen een zééér rommelige partij tegen Timothy. 

Tegen de poulewinnaar was het te zwaar en beet iedereen in het zand. 

• Eline Puis wordt (weer) 2
e
 in haar poule. Die eerste wedstrijd toch hé, 27-30. 

• Glenn Van Calster betaalt leergeld in de A-reeks en behaalde voor de 1
e
 keer al 26-30. Mooi. 

• Joren Brys wint vlot zijn poule en behaalt een 1
e
 finale in -18B. In de finale was Tim de Ridder 

(Lint) te sterk, 17-30. Knap Joren. 

• Yentl De Buyser en Kristof Van Laere winnen resp. 1 en 0 wedstrijden in hun enkelpoules en 

gingen duidelijk voor de dubbel. 

In de dubbels  

• Lisse en Tiana verliezen de 2 dubbels in de -11A-poule.  

• Helen en Nina verliezen de 3 dubbels in de -13A poule met  23-30, 22-30 en 15-30, niet slecht 

• Bart en Stef De Kerf winnen en verliezen 1 dubbel, 27-30 en 30-26, sterk debuut. 

• Gowri en Laura winnen de -13B ! Altijd lachen geblazen en dan nog winnen. Schitterend. 

• Marie en Eline debuteren in -15A met direct 1 gewonnen wedstrijd. 30-29 ☺ Tof. 

• Jelle wint en verliest 1 dubbel met x-partner, 21-30 en 30-15, mooi. 

• Yentl en Kristof debuteerden als B-spelers in de A-reeks 23-30, 18-30, 20-30 en 29-30. 

• Joren en Glenn winnen 3 dubbels en speelden een sterke finale, 25-30. Knap gespeeld. 

 

Conclusie:  Plumula speelt met vele spelers in A en B die een sterke basis aan het bouwen zijn !!! 
 

HAVE FUN 
 

PS: Naast de vele jeugdinfo op www.plumula.be vind je op www.badminton-pba.be onder de rubriek 

jeugdhoekje een link met all informatie over het PBA jeugdcircuit: tornooiresultaten, clubrankings, 

individuele rankings, e.a 
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