PLUMULA OP HET PBA JEUGDCIRCUIT
De Nekker - FEBRUARI 2010
Ine Van Wouwe wint het MINIBAD MEISJES
Jens Smet speelde FINALE MINIBAD JONGENS
Helen Stans speelde FINALE ENKEL -11B
Gowri Krishnan Kutty speelde ½ FINALE ENKEL in -11B !
Helen en Gowri speelde FINALE DUBBEL in -11B !
PROFICIAT !!!
Een sterke Plumula vertegenwoordiging, verdienstelijke resultaten en vooral vele lachende gezichten
te Mechelen. Met 107 jeugdspelers en 13 Plumula dapperen waren we ‘en garde’.
.

Plumula telde 1 tornooiwinnaar en 4 finalisten !
Onze eerstejaars spelers van vorig jaar werpen de eerste vruchten af. De
nieuwelingen betalen voorlopig nog leergeld maar spelen sterk mee. Een sterke
voorbereiding naar de toekomst !
In het minibad won Jens Smet in een poule van 5. In de winnaarspoule met 4
jongens won hij nog 2 keer en werd tenslotte
2de na Daan van Noorderwijk. Steeds betere
wedstrijden en al voor de derde keer finale.
Bravo Jens. Bij de meisjes waren (maar) 7
spelers. Ine Van Wouwe won vlot haar
poule en zelfs de winnaarspoule. Proficiat
Ine met je tweede tornooiwinst. Lisse
Michiels, pas bezig sinds september, speelde
ook een schittererend tornooi. Na een zware
vuurdoop in Zwijndrecht tegen de PBA en
PBO selektie wilde Lisse opnieuw leren. De 1e wedstrijd werd een
thriller van formaat. In 3 sets werd nipt verloren met 14-15. Wedstrijd 2
werd zelfs gewonnen. Bravo Lisse. Wedstrijd 3 werd verloren met 9-15
en 12-15.
In de -11 meisjes speelden Gowri Krishan Kutty en Helen Stans. Een derde
deelname dit seizoen en wat een resultaten. Gowri en Helen wonnen elk hun
poule. Zeer knappe wedstrijden. In de ½ finale komen de 2 vriendinnen tegen
elkaar en het werd elkaar dus gegund. In een mooie gelijkopgaande wedstrijd
won Helen met 30-23. Helen dus voor een
2e maal finale maar daar kregen we opnieuw
les van het sterke Indische meisje van RABC
die nu wel echt A-speelster wordt. In het
dubbel werd het een echt feest met A en B
opnieuw samen. 2de in de poule maar door de
ene overwinning direct een B-finale. Een
schitterende dubbelfinale werd door Gowri
en Helen slechts nipt verloren met 29-30 !
Bravo.
Eric Van Steen

Lena Puis, pas bezig, speelde voor de 1e maal en werd geloot in een uiterst zware poule, o.a. met het
sterke Indische meisje. Logisch dat de wedstrijden dan ook nog te zwaar waren maar een dikke bravo
Lena voor de moed, het karakter en de leuke glimlach achteraf!
Bij de -13 jongens B was Plumula met 3 debutanten. Matthias Buyens, Jens Vleugels, Pieter
Tastenoe hadden er vooral plezier in. Pas bezig en de ambitie om te willen leren. In het dubbel was het
vooral lachen en deugnieterij, moet kunnen. Geen winst maar toch fun en sterk gespeeld. Tof. In het
enkel zagen we nog meer sterke wedstrijden van alle 3. Jens speelde vandaag veel beter ... en heeft
zelfs een wedstrijd gewonnen ! Knap. Ook Matthias en Pieter gaan erop vooruit met allebei een sterke
2e wedstrijd. Pieter komt al dicht in de buurt van 25-30. Bij de -13 meisjes B speelde Eline Puis
verder op haar elan. Een deja vu. Eline verloor de 1e wedstrijd van dezelfde speelster als in Olve maar
dan terug 2x gewonnen. Meedingen naar poulewinst is zeer dichtbij. In het dubbel werd met dezelfde
X-partner gespeeld als in Olve. Toen in Olve werd nog alles verloren maar nu 1 dubbel gewonnen en 1
verloren.
Onze A-spelers waren met 3. Dit is lang geleden. Sarah Muys, Jelle Smet en Marie Van Sint Jan
moesten het (alweer) opnemen tegen de PBA selektie. Het verschil is nog duidelijk maar wordt kleiner
en kleiner. Geen sinecure en misschien soms demotiverend maar eigenlijk zijn dit een soort van
selektietrainingen. Geen winst maar duidelijke progressie bij al onze A-debutanten die zeer sterk
beginnen meespelen. De -13 is dit seizoen ook een zeer sterke lichting en een paar enkels en dubbels
waren een streling voor het oog. We zagen mooie wedstrijden maar ook duidelijk dat er op de dubbel
moet worden getraind en dat gaan we dan ook doen na de krokus.

Conclusie: Plumula speelt met vele nieuwe spelers in A en B die allen 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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