PLUMULA OP HET PBA JEUGDCIRCUIT
Baccs - November 2009
Plumula telt liefst 3 tornooiwinnaars en 4 finalisten !!!
Ellen Heymans en Jelle Smet worden A-SPELER !!!
Jelle Smet WON de Jongens ENKEL -13B !!
Ellen Heymans WON de Meisjes ENKEL -18B en de Dubbel -18B !!
Freya de Prins en Tine Van Daele speelden FINALE DUBBEL in -18B !
Joren Brys en Glenn Van Calster speelden FINALE DUBBEL in -18B !
PROFICIAT
De “broeders van liefde” liggen Plumula blijkbaar zeer goed. Inderdaad de Broeder Frederikstraat, net
achter de kerk, een vrome omgeving werd door enkelen attent opgemerkt, we zouden het maar beter goed
doen. Baccs te Merksem was voor de meeste Plumula’ers de eerste keer, maar een schot in de roos.
Ondanks de organisatie niet helemaal van een leien dakje liep zat de sfeer zat er opnieuw goed in. De
organisatie deed zijn uiterste best om een programmatiefout recht te trekken maar probeer maar eens een
dominoeffect in te halen. Meer belangrijk was dat de sfeer in de zaal zeer goed zat met opnieuw 174
enthousiaste spelers.
Door ziekte was Plumula niet vertegenwoordigd op Antverpino maar op Baccs waren we met 9 spelers, 7
meer als vorig seizoen. Bij onze tweede/derde jaars zien we een sterke progressie, bij elkeen, zie verder in
de uitslagen. Plumula plukt zijn vruchten maar mag niet vergeten opnieuw te zaaien. Van de 9
Plumula’ers waren er liefst 8 uit de reeks -18. Dikke proficiat aan Jelle Smet, onze enige
vertegenwoordiger in de jongere reeksen en met een
schitterende prestatie, zie verder. Een duidelijke vraag aan de
ouders is om nog meer spelers over de streep te trekken. Het
eerste jaar is voor iedereen een leerjaar maar zie de behaalde
uitslagen, waar we toch een beetje fier op zijn, the right spirit.
Tof is natuurlijk ook het onderling volgen van alle Plumula
wedstrijden en het goed klikken met spelers van andere clubs.
Have Fun. De spanning en het supporteren tijdens een finale of
bij wedstrijden waar de poule kan worden gewonnen of
verloren is gewoon schitterend, zelfs met X-partners. Het is
leuk om horen van de andere coaches, Plumula en club x
samen … dat kan niet mis gaan.
Weer enkele leuke reacties van de spelers: ‘Je mag niet zo hard
slagen jong... Nu ga ik hem zeker pakken... (iets later) Mijn
ambitie is om op Plumula te winnen … Ik moet leren clearen en
smashen... Stom hé … Mijn probleem is fysiek maar het liep al
veel beter... Spijtig dat we nu moeten wachten tot februari. Ik
heb me geamuseerd !

Eric Van Steen

De volgende ontmoetingen vind je in het Plumula boekje en op www.plumula.be. De uitnodigingen
volgen per e-mail. Ben je geïnteresseerd om mee te spelen, stuur dan een e-mailtje naar
eric.vansteen@advalvas.be.

Eric Van Steen

De Plumula uitslagen:
Bij met de -13 jarigen speelde Jelle Smet de pannen van het dak. Inderdaad, in de poules werd met (te)
duidelijk verschil gewonnen. Poulewinst dus en halve finale tegen Matthias De Man van Olve. Dit was
andere koek en er moest duidelijk een tandje worden bijgestoken. Gewonnen met 30-23 en een eerste
enkelfinale voor Jelle. Knap. Kers op de taart ! In de finale WON Jelle opnieuw met 30-19 van Gerard
Stef van Antverpino. PROFICIAT. JELLE WORDT DUS OVERVERDIEND A-SPELER. In het
dubbel, samen met de A reeks, was het vatje af ☺.
In de -18 jongens: 4 poules van 4. Gil Adriaenssens, Joren Brys, Maikel Goiris, Glenn Van Calster en
Kristof Van Laere werden mooi verdeeld en hebben duidelijk ambitie. Sterke start en vooral progressie !
Gil, Maikel en Glenn wonnen hun eerste wedstrijd. Joren verloor in een thriller 30-28 en Kristof, pas
bezig, verloor de openingsmatch met 30-21. De andere enkels werden nipt verloren maar waren zeker niet
slecht… dikwijlls 28 -30, een rode draad… . Glenn won wel zijn 2e wedstrijd en de laatste poulematch
moest uitsluitsel brengen. Tegenstander Julien Leloup van Zoersel had ook nog niet verloren. Het werd
Plumula boven met 30-25. Bravo. Glenn won dus zijn eerste poule enkel en moest in de halve finale
tegen een stevige opponent, de latere tornooiwinaar Khan Harris. Verlies met 20-30 door een vooral
verstandig rond spelen van Khan In de dubbels moet duidelijk worden geoefend, gelukkig 1 x winst voor
Kristof. Behalve voor Joren en Glenn. Zij wonnen hun poule waaronder liefst van een A-koppel. Bravo
en dus FINALE voor Joren en Glenn . In de finale ging het echter verkeerd en verloren met 20-30.
In de -18 meisjes: 3 poules van 3. Freya De Prins, Ellen Heymans en Tine Van Daele waren opnieuw DE
sfeermakers. Tof. Een zelfde spelverloop als bij de jongens. Sterke start en vooral progressie ! Ellen en
Freya winnen de openingswedstrijd, Tine verliest met … 28-30. De andere enkels werden ook hier nipt
verloren. Ellen won wel de 2e wedstrijd en liefst van haar dubbelpartner waar vorig jaar werd van verloren,
winst met 30-28 ☺. Bravo. Eerste poulewinst voor Ellen. De halve finale werd nog beter door 30-20 winst
van Delphine Audooren van Olve, misschien wel de sterkste opponent maar net een dubbel in de benen.
Een dubbele kers op de taart ! In de finale WON Ellen opnieuw met 30-19 van Katrien D’Anvers van
Zwijndrecht. PROFICIAT. ELLEN WORDT DUS OOK OVERVERDIEND A-SPELER. In het
dubbel werd het zelfs een Plumula FINALE ☺. Een finale waar meer werd gelachen en gegi(ege)ld dan
gespeeld. Ellen WON de finale met Kirsten van Boghout uit Olve van Freya en Tine, 30-21.

Conclusie: Plumula zit duidelijk in stijgende lijn qua resultaten en van deze ontmoeting onthouden
we vooral het onderling supporteren bij de -18 en de vele knalprestaties !
HAVE FUN

Eric Van Steen

